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Presentation

• Caroline Stridh – Projektledare 

• Sveriges stadsmissioner 

Linköpings stadsmission, 
projektansvarig Stadsmission

10 Fristående Stadsmissioner med 
gemensam vision:  Ett mänskligare 
samhälle 

• Malin Rekke – Projektsamordnare Bris 

• Bris - En barnrättsorganisation 



Bakgrund till projektet

• Regional och nationell bevakning 2016/2017

• Uppstart av litet skyddat boende 

• Professionalisering av skyddade boenden -

SOU 2017:112, Ett fönster av möjligheter  

• Projektutlysning  Kontaktade Bris 



Projektets syfte och mål 

• Övergripande syfte Att bidra till FNs globala mål 2030 för en hållbar utveckling, 

särskilt gällande mål 5.2 ”Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor” 

genom att tillgodose varje barns behov av stöd utifrån deras erfarenhet av våld. 

• Övergripande mål Att ta fram ett koncept för hur Skyddat boende med 

barnrättsperspektiv kan startas och bedrivas 

• Delmål 1 Att starta minst två skyddade boenden där varje barns eget skydds-

och stödbehov beaktas 

• Delmål 2 Att utforma metoder, rutiner och stöd för målgruppen

• Delmål 3 Att sprida framtagna metoder, rutiner och stöd 



Genomförande av projektet

• Begreppsdefinition 

• Kartläggning av nuvarande 
situation

• Framtagning av mallar och rutiner 

• Verktygslåda 

- Möta varje barns eget skydds-
och stödbehov 

- Stärka mamman i föräldrarollen

- Processer kopplade till 
verksamhet

• Effektmätning 

• Referenspersoner 

• Internt kunskapslyft

• Processutvärdering 

• Testa, revidera, komplettera 

• Utarbeta en affärsmodell för 

långsiktig finansiering 

• Avslutande konferens 

• Bris metod - Expertgrupp Barn 



Bris metod – Expertgrupp barn 

• Har tagits fram av barnrättskunniga

• Barnen är experterna, vi vuxna lyssnar och gissar inte 
vad barn tycker

• Barn bjuds in till en grupp

• Målet är delaktighet och inflytande

• Vi arbetar tillsammans med barnen

• Lämpar sig vid komplexa frågeställningar

• Vi får syn på lösningar och brister ur barnens 
perspektiv

• Fokus på utveckling och förbättring av stöd till andra 
barn i liknande situation



Experternas röster om deras behov 
• Bemötande – Nyfikenhet, fråga mycket, inkludera i processen, inte pratar illa om någon, bli sedda och hörda  

• Tydlig Information från annan vuxen än mamma – även om mammas process

• Information till mamma om barnets process 

• Husdjur 

• Aktiviteter gemensamt

• Utemiljön 

• Stöd till mamma att vara en bra mamma 

• Normalitet och vardag: Kalas, skola, kontakt med vänner osv

• Viktiga, närvarande vuxna som sätter händelser och situationer i sitt sammanhang



Projektet hittills –
Verksamhetsutveckling i 

praktiken 

• Uppstart i nya lokaler och anställt barnpedagog 

• Lokalanpassning 

• Nytt åldersadekvat inskrivningsmaterial 

• Kompetensutveckling  utökad verktygslåda 

• Presentationskort och symboler 

• Styrkort med samtliga delar i placeringsprocessen

• Alla barn erbjuds kartläggande samtal med 
psykolog 

• Påbörjat arbetet med en animerad 
informationsfilm



Reflektioner kring samtalen med barnen 
• Få vuxna pratar med barnen

• Ett flertal av barnen är traumatiserade av våld och 

har sannolikt PTSD

• Alla barnen behöver stöd/behandling - Ingen har 

fått det! 

• Mammor vill att barnen ska få stöd – men vart 

vänder de sig??

• Barnen känner sig glömda och övergivna – svårt 

att förmedla hopp

• Efter det skyddade boendet kvarstår oro och en 

känsla av att det inte blev bättre

• Mycket ledsna barn

• Håller ihop framför mamma sedan kommer 

ledsenheten i de enskilda samtalen

• Barnen har fått lite och otydlig information

• Umgänge upplevs ofta plågsamt



Summering 
• Varje barn har rätt att ses som en kompetens aktör med egna erfarenheter av 

våld – inte som ett passivt, medföljande objekt till sin mamma

• Varje barn har rätt att förstå sin situation och få stöd i att skapa mening med 

det som sker 

• Varje barn har rätt till ett åldersadekvat bemötande som de kan tillgodogöra 

sig

• Barn är inte bara världens framtid – deras barndom är nu! 

• Det finns inga svåra barn utan bara barn som har det svårt

• Traumaperspektiv: Frågan är inte ”Vad är det för fel på dig?” Utan ”Vad har du 

varit med om?”

• Alla vuxna är potentiella viktiga vuxna som kan göra skillnad 



Kontaktuppgifter

• Caroline Stridh – Projektledare 

Telefonnummer 0724-50 60 61

Mailadress caroline.stridh@linkopingsstadsmission.se

linkopingsstadsmission.se/vadvigor/skyddatboendekvinnorochbarn/

svergiesstadsmissioner.se

• Malin Rekke – Projektsamordnare Bris

Telefonnummer 0790-26 91 68

Mailadress malin.rekke@bris.se

bris.se 
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