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Chatten under webbinariet “Sociala 
innovation för barnets rätt” 
Datum: 19 februari 2021 

Arrangörer: Mötesplats Social Innovation i samarbete med UNICEF Sverige. 

Moderator: Faduma Aden (Contelier & Spotify). 

Paneldeltagare: Erika Lagergren (Region Kronoberg), Katharina Eisen (UNICEF Sverige), 
Gerhard Bley (O. Kavli AB), Therése Eriksson (Maskrosbarn), Sanna Detlefsen (Linköpings 
Stadsmission), och Victoria Svensson (Karma). 

Tips på sociala innovationer som stärker eller bidrar 
till barnets rätt 

• Jag skulle vilja tipsa om Erikshjälpens Framtidsverkstad, Sustainable Poetry samt 
Tensaiis innovation CMRA! De samarbetar mycket med andra aktörer och skapar 
goda värden för barn och unga. 

• OmMej är ett digitalt verktyg för att effektivisera olika myndigheters arbete med att 
hjälpa barn. Finns redan i många kommuner idag och kanske kan vara intressant 
för någon här? https://ommej.se/for-dig-som-jobbar-med-barn/ 

• Gardskort.se, en app som hjälper fritidsledare och ungdomspersonal att både 
engagera, inkludera och skapa relationer digitalt med barn och unga. 

• Jag skulle vilja se exempel på sociala innovationer som bidrar till barns rätt till ett 
hållbart klimat. 

o Svar från Gloria-Karin López, Mötesplats Social Innovation: En social 
innovation vi tidigare lyft är LTU:s forskningsprojekt Aktiva skoltransporter 
(https://www.aktivaskoltransporter.se/) som finansieras av Region Norbotten 
och som startade i Luleås kommun. Se gärna webbinariet "Hållbar mobilitet 
för barns rörelsefrihet" på MSI:s Youtube-kanal. 

• Rädda Barnens Child Rights Impact Assessment metodik/CRIA som är ett stöd till 
näringslivsaktörer att genomlysa sin affärsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv 
i enlighet med FN:s Global Compacts barnrättsprinciper för företag/the Children's 
Rights and Business Principles/CRBP https://childrights-business.org/node 

• Vi är två familjerättsjurister som tillsammans med en barnpsykolog håller på att 
utveckla en tjänst som stöttar föräldrar innan, under och efter separation att agera 
för barnens bästa. Vi lyfter barnens rättigheter och tar också fram stöd och hjälp till 
barnen för att synliggöra deras rättigheter och låta dem komma till tals. Tjänsten 
heter Varannan Vecka och vi lanserar en betaversion i början av april. Vill man veta 
mer når man mig på linda@varannanvecka.app. 
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• SAFE PLACE – EN FLERSPRÅKIG APP FÖR BARN OCH UNGA SOM UPPLEVT 
TRAUMA. Safe Place är en app för barn och ungdomar som lider av stark oro, 
ångest, stress eller sömnsvårigheter. Appen finns på fem språk: svenska, engelska, 
persiska, arabiska och somaliska. https://www.raddabarnen.se/rad-och-
kunskap/centrum/safe-place/. 

 

Frågor 
• Var hittar jag materialet som riktade sig till skola från UNICEF? 

o Svar från Katharina Eisen, UNICEF Sverige: Rättighetsbaserad skola hittar du 
mer info om på unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola 

• Hur många Barnrättskommuner finns idag? Vilka? 

o Svar från Katharina Eisen, UNICEF Sverige: Idag finns 4 kommuner som är 
diplomerade: Haninge, Skellefteå, Karlskoga och Degerfors. 

• Vilka framgångsfaktorer i själva beslutsfattandet för uppbyggnaden av er viktiga 
verksamhet i region Kronoberg, tänker du Erika var av avgörande betydelse för er 
etablering - som inspiration till andra regioner att samla olika aktörer på ett 
liknande sätt? 

o Besvarades muntligt under webbinariet av Erika Lagergren. 

• Så viktiga bra och intressanta föreläsningar! Sökte efter materialet (ex karta och 
frågekort) att ladda ner på maskrosbarn.org men hittar ej. Kan ni lägga upp en 
länk? 

o Svar från Therese Eriksson, Maskrosbarn: https://maskrosbarn.org/om-
oss/rapporter-och-projekt/barnrattsboxen/. 

• Hur samverkar ni med forskare? Med akademin? 

o Besvarades muntligt under webbinariet. 

• Något projekt som vänder sig till de barn och syskon som levt ett år i totalisolering 
pga högriskgrupp för covid? 

o Lyftes muntligt men svar sökes fortfarande och får gärna delas i LinkedIn-
gruppen ”Innovationer och samverkan för barnets rätt”: 
https://www.linkedin.com/groups/8945245/.   

 

Extra material och information 
• Se tidigare webbinarier som anordnats inom Mötesplats Social Innovations tema 

"Innovationer och samverkan för barnets rätt" här: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9dIQPAijmze8zkO7dOke-oSA7S8RiKEp. 

• EU-kommissionens definition av sociala innovationer: "Social innovations are new 
ideas that meet social needs, create social relationships and form new 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/centrum/safe-place/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/centrum/safe-place/
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collaborations. These innovations can be products, services or models addressing 
unmet needs more effectively". Läs mer om sociala innovationer här: 
https://socialinnovation.se/si/. 

• Mer information om Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns här: 
https://www.regionkronoberg.se/barnensbastagaller. Kontakt: Erika Lagergren, 
Processledare Barnens bästa gäller! i Kronoberg, erika.lagergren@kronoberg.se. 

• Mer information om UNICEF Sveriges modell Barnrättskommun finns här: 
https://unicef.se/barnrattskommun. Kontakt: Katharina Eisen, Barnrättsrådgivare, 
UNICEF Sverige, katharina.eisen@unicef.se 

• Kavlifonden: https://www.kavli.se/kavlifonden. Kavlifondens program för forskning 
inom hälsa: https://kavlifondet.no/en/category/projects-en/research-projects-
en/programme-on-health-research-english/. Det empatiska ledarskapet: 
www.empatisktledarskap.com. 

• Maskrosbarns hemsida: https://maskrosbarn.org/. Kontakt: Therése Eriksson, 
Utvecklingschef, Maskrosbarn, therese@maskrosbarn.org.  

• Rapporten Min tur att berätta finns att läsa här: www.linkopingsstadsmission.se/wp-
content/uploads/2020/07/Bris_Stadsm_klar_webb.pdf. Mer information om 
projektet Barns rätt i skyddat boende som Stadsmissionen driver tillsammans med 
Bris: www.linkopingsstadsmission.se/vadvigor/projekt-barns-ratt-i-skyddat-
boende/. Kontakt: Sanna Detlefsen, Direktor Linköpings Stadsmission & Vice ordf. 
Sveriges Stadsmissioner, sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se. 

• Karmas hemsida: https://karma.life/. Kontakt: Victoria Svensson, General Manager 
Nordics, Karma, victoria.svensson@karma.life. 

• Kommande evenemang samt möjligheten att anmäla er till Mötesplats Social 
Innovations nyhetsbrev finner ni här: https://socialinnovation.se/evenemang/. 
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