


Med finansiering från:







Tillsammans skapar vi en 
trygg uppväxt för VARJE barn 
genom främjande, tidiga och 
samordnade insatser. 



Utmaningar
• Organisationer med olika kultur, uppdrag och budget. Små lokala 

initiativ – polismyndigheten

• Många redan fungerande arbetssätt

• Mandat och utrymme ser olika ut 

• 200 000 invånare, information

• Kronoberg är unikt



Framgångsfaktorer
• Arbetet i offentligheten behöver utvecklas

• Barnkonventionen som lag

• Gemensamt språk, gemensamma verktyg, gemensam ansvarsstruktur

• Främjande och förebyggande arbete samt tidigt in i skeenden 

• God samverkan, bra för både människor och budget

• Länsgemensam processledning och lokala strukturer i kommuner och 
verksamheter

• Tillit



MER INFORMATION:
erika.lagergren@kronoberg.se

mailto:erika.lagergren@kronoberg.se


Barnrättskommun
- för alla barn i Sverige

19 februari 2021
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Katharina Eisen
Barnättsrådgivare
UNICEF Sverige



Kommunernas roll

Barnkonventionen som lag

Agenda 2030

Kritik till Sverige

Covid -19





Att vara en Barnrättskommun

• Ökad kunskap

• Utgår från barnets bästa 

• Delaktighet och inflytande

• Kan och vill göra skillnad 

• Rättighetsbaserad skola

• Redo att gå från ord till handling!



Barnkonventionens fyra grundprinciper

Artikel 2:  Alla barn 
är lika mycket värda 
och har samma 
rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

Artikel 3:  Vid alla 
beslut som rör barn 
ska i första hand 
beaktas det som 
bedöms vara 
barnets bästa

Artikel 6:  Alla 
barn har rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling.

Artikel 12:  Varje barn 
har rätt att uttrycka sin 
mening och höras i alla 
frågor som rör barnet.



Erfarenheter från kommunerna

• Politisk förankring

• Tvärsektoriell samverkan

• Systematik

• Ökad kunskap

• Ökat engagemang



Att gå från ord till handling

• Vänta inte

• Ta hjälp av metodhandboken

• Involvera barn och unga, 
delaktighet är avgörande

• Främja och möjliggör arbete i 
samverkan och partnerskap



Vill du veta mer

katharina.eisen@unicef.se

unicef.se/barnrattskommun
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Kavli
Vår ägarmodell skapar resurser för samhällets gemensamma behov.

Vår ledarskapsfilosofi bygger hållbara människor och hållbara företag.





Utvikling i tildelinger fra Kavlifondet

= 652 
millioner NOK tildelt siden 2012 
(per 1. januar 2021)



Våre samarbeidspartnere og 
prosjektene vi finansierer: 



SVENSK 
ORGANISASJON 
FOR UNGDOM I 
VANSKELIGE
FAMILIEFORHOLD

Kavlifondet 2020

Maskrosbarn

Nøkkelfakta
• Prosjektperiode: 2020
• Støttebeløp: 1,5 millioner NOK
• Les mer: maskrosbarn.org

• Gratis tilbud for ungdom fra familier med 
utfordringer relatert til rus, psykisk helse og 
vold i nære relasjoner.

• Maskrosbarn driver rådgivning 
og samtalegrupper i egne lokaler, politisk 
påvirkningsarbeid, kunnskapsdeling og 
informasjonsarbeid i den svenske skolen

• Med støtte fra Kavlifondet har de nå utvidet 
sin virksomhet til Malmø (Er også etablert i 
Stockholm og Gøteborg).

• Kavlifondet støttet etableringen i Malmø  med 
2 millioner NOK i 2019.

https://maskrosbarn.org/


Kavlifondet 2020

Erikshjälpen, Sverige

Nøkkelfakta
• Prosjektperiode: 2019-2021
• Støttebeløp: 2,5 millioner NOK
• Les mer: https://erikshjalpen.se/vart-arbete-for-barn-i-

sverige/erikshjalpen-framtidsverkstad-bygger-
sjalvfortroende/

FREMTIDSVERK
STED MOT 
UTENFORSKAP 
BLANT UNGDOM 
I SVENSKE BYER

• Svensk barnerettighetsorganisasjon som kjemper for 
barn som lever i fattigdom og en utsatt situasjon skal få 
et bedre liv, både lokalt og globalt.

• Støtten fra Kavlifondet går til arbeid mot sosialt 
utenforskap blant unge i svenske byer gjennom 
konseptet "Fremtidsverkstedet", et fritidssenter hvor 
ungdom, med tett og god voksenkontakt, kan bygge 
selvtillit, ferdigheter og fremtidstro gjennom er bredt 
spekter av aktivitetstilbud og kurs.

• Det første Fremtidsverkstedet åpnet i Adolfsberg, 
Helsingborg i 2020. I 2021 starter arbeidet med 
etablering i Uppsala.

https://erikshjalpen.se/vart-arbete-for-barn-i-sverige/erikshjalpen-framtidsverkstad-bygger-sjalvfortroende/


STØTTE OG PÅVIRKNINGSARBEID 
FOR UTSATTE BARN 

Kavlifondet 2020

Trygga Barnen, Sverige

Nøkkelfakta
• Prosjektperiode: 2020-2023
• Støttebeløp: 1,0 millioner NOK
• Les mer: https://tryggabarnen.org/

• Barnerettighetsorganisasjon for barn/unge opp til 25 år 
som vokser opp i familier med rusmisbruk og utfordringer 
med psykisk helse. 

• Tilbyr samtaler, samvær, veiledning og samtaler via chat
med «Trygga hjälter» (frivillige medarbeidere over hele 
Sverige) som også driver aktivt informasjonsarbeid og 
outreach i sosiale medier til barn samt påvirkningsarbeid 
mot myndighetene. 

• Støtten fra Kavlifondet går til utvidelse av Trygga hjälter-
programmet slik at de kan nå flere barn og løfte viktige 
spørsmål på den offentlige agendaen. 

https://tryggabarnen.org/


Det empatiska ledarskapet

Ett ledarskap som 
skapar 

hållbara resultat och 
hållbara människor



Kavlis vision om ledarskap

Ledare med stark personlig 
trygghet och självinsikter 

leder bättre.

Ett företag baserat på 
en holistisk syn på livet 
– Balanced Lifecard, du 
ska kunna leva ett 
”helt” liv på Kavli –
skapar mer 
reflekterande och 
harmonisk miljö och 
ökar 
prestationsförmågan.

Ledarskap utövas bäst 
genom nära, öppna, 
transparenta och 
genuina relationer. 



PERSONLIG ”STRATEGIPLAN” FÖR EMPATISKT LEDARSKAP

Meningsfull sysselsättning

Självbild & Självinsikt

Balanced Lifecard – Harmoniskt liv

Grundläggande värderingar

Familj Privat tid

Personlig vision

Mål MålMål

AktiviteterAktiviteterAktiviteter



Lärdomar av Kavli

En 
marknadsekonomi 
kan genom andra 
ägarstrukturer än 

de gängse 
säkerställa 

resurser till våra 
gemensamma 

behov. 

Ett ägarskap utan 
kvartalscentrering 
ger möjlighet att se 
medarbetare och 

företag ur ett 
holistiskt 

perspektiv för ett 
bättre liv för alla. 



Therése Eriksson 
Utvecklingschef Maskrosbarn



• 15 års arbete med stöd till målgruppen

• Missbruk, psykisk ohälsa, våld

• 25 anställda och närmare 150 engagerade

• Kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

• Möter omkring 100 barn i veckan

• 9 olika stödverksamheter 

• Rikstäckande och lokalt stöd

• Föreläsningar och utbildningar

• Påverkan tillsammans med ungdomarna

• Rapporter

• Samarbete med kommuner/myndigheter

• Remissinstans

Organisation Stödverksamhet Påverkansarbete

Om Maskrosbarn



Varför och hur involvera ungdomar?

Att skapa tillsammans på lika villkor 

Relevanta processer som unga bryr sig om 

Vad blir resultatet när man skapar med unga?

Skapa innovationer tillsammans 
med målgruppen 



Frågekortlek
Vanliga frågor på soc



Utredningskarta







Extravuxen
• Socialtjänsten saknar insatser som fyller vissa 

barns behov 

• Insatsen utvecklades tillsammans med 
ungdomar och socialtjänsten 

• Ska fylla mellanrummet mellan öppna 
insatser och placering

• Ungdomen är med och utformar sitt eget 
stöd vid utredning och planering



• Implementeras just nu i Borås och Lidköping

• Maskrosbarn erbjuder kostnadsfritt 
implementeringsstöd under 2020-2022

• Kreativ rekryteringsprocess

• Utbildning och stödmaterial

• Systematisk uppföljning/utvärdering

Implementering i 
kommuner



Tack!
@MASKROSBARNORG I  THERESE@MASKROSBARN.ORG I  TEL: 0735444023  I WWW.MASKROSBARN.ORG



Linköpings Stadsmission

…för ett mänskligare samhälle



linköpingsstadsmission.se

VÅR VISION: 
Ett mänskligare samhälle för alla

Stadsmissionen finns på 30 orter med 10 regionkontor: 
Stockholm, Göteborg, Skåne, Umeå, Uppsala, Västerås, 
Linköping, Örebro, Eskilstuna, Kalmar

190 medarbetare
3 500 volontärtimmar
95 MSEK 
18 verksamheter

Stadsmissionen fokuserar på behov 
i syfte att stärka egenvärde, egenmakt
och livskvalité

Stadsmissionen i Östergötland
Linköping, Motala, Norrköping



linköpingsstadsmission.se



”Barns rätt i skyddat boende” drivs av 
Sveriges Stadsmissioner i samarbete 
med Bris och är finansierat av Svenska 
Postkodlotteriet. Projektet pågår 2018 –
2021 och genomförs i samarbete med 
forskare på Tema Barn vid Linköpings 
universitet.”

BARNS RÄTT I 
SKYDDAT BOENDE



 Skyddat boende är inte reglerat, kvalitetssäkrat eller anpassat 

för barn. Barns delaktighet saknas.

 Ingen har ansvar för att följa och se till barnets behov, 

rättigheter och barnets bästa.

Barnets rätt till skola och hälsovård tillgodoses inte (ofta

långa glapp), barnanpassat rättsväsende saknas

Om barnen har utredningar avslutas de ofta vid flytt 

till skyddat boende, då det anses att våldssituationen upphört

Även om barnets behov utreds så kan det oftast inte beviljas

eftersom annan vårdnadshavare inte samtycker

Barnen berättar



”Jag har inte fått gå i 
skolan på 4 månader. 
Ingen från skolan har 
hört av sig, de har nog 
glömt mig.”



”Jag vill berätta så 
att inget annat barn 
ska ha det så här”

”Jag mår sämre och 
sämre. Jag drömmer 
mardrömmar varje natt 
att pappa mördar oss”



Tagit fram processer, arbetssätt och system för 

att tillgodose barnens rättigheter och behov

Ytterligare kompetens behövs på boenden,

Vad innebär det att ha bevittnat mycket våld? 

Expertgrupp barn resulterade bl a i

- Rapporten Min tur att berätta

- Anpassad miljö inne och ute

Mäta effekt: evidensbaserade mätinstrument, 

skattningssystem = kvalitetsledningssystem

Sprider nu metodiken till fler organisationer

Skyddat boende med
barnrättsperspektiv



https://linkopingsstadsmission.se/wp-content/uploads/2020/07/Bris_Stadsm_klar_webb.pdf


…för ett mänskligare samhälle

Linköpings Stadsmission

Tack!
Sanna Detlefsen
Direktor Linköpings Stadsmission
Vice ordf. Sveriges Stadsmissioner
sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se

mailto:Sanna.detlefsen@linkopingsstadsmission.se


Victoria Svensson
General Manager Norden



PROBLEMET

● Barn går hungriga

● Såg en möjlighet i vår plattform



KARMA LEMON CHALLENGE FÖDDES
● Karmas användare köpte en måltid till ett barn

● Tillagades av Nordic Choice hotels och lokala restauranger

● Rädda barnen levererade maten till barnen

● Viral kampanj - #KarmaLemonChallenge



HELA VÄGEN TILL WASHINGTON





50.000 måltider





ENGAGEMANG 
MEDVETENHET 



“Ingen kan göra allt, men med goda samarbeten 
där man utnyttjar varandras expertis kan även 
små team åstadkomma mycket”



              Tack!

www.karma.life
victoria.svensson@karma.life

http://www.karma.life


FÖLJ MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION 
OCH UNICEF SVERIGE

socialinnovation.se facebook.com
/socinn

instagram.com/
msisweden

linkedin.com/company
/msisweden

unicef.se facebook.com/
UNICEF-Sverige

instagram.com/
unicefsverige

linkedin.com/company
/unicef-sweden
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