
 1 

 

 

  



 
 

2 

Vad vill vår organisation uppnå? 
Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn och unga.  

Vi vet att olika typer av våld är nära sammankopplade med sexuella övergrepp, och att barn som 

utsatts för eller bevittnat våld och övergrepp löper ökad risk att drabbas igen. Men vi vet också att 

detta inte är oundvikligt – det går att förebygga och mildra konsekvenserna av våld och sexuella 

övergrepp mot barn.  

Vårt arbete är fokuserat på tre tematiska områden som alla kompletterar varandra och där vi 

bedömer att just vi kan göra skillnad – Trygga relationer & miljöer, Barns trygghet på 

nätet och Barnvänligt stöd & bemötande. 

 

   
 

• Trygga relationer och miljöer 

En övergripande skyddsfaktor mot våld och övergrepp är en nära, trygg och varaktig relation 

med minst en vuxen. Vi arbetar för att så många barn som möjligt ska få tillgång till en sådan 

under sin uppväxt. Något som är särskilt viktigt för barn som växer upp i särskilt utsatta miljöer. 

• Barns trygghet på nätet  

För att skapa ett tryggare internet för barn arbetar vi både med att utnyttja nätets fantastiska 

möjligheter att nå ut till barn som annars inte skulle kunna få hjälp och stöd, samt med att 

stärka barns egna strategier för att hålla sig trygga på nätet, men även med tekniska lösningar 

för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 

• Barnvänligt stöd och bemötande 

För barn som redan har utsatts för våld och övergrepp är vårt fokus att ge barn tillgång till 

trygga platser och relationer. Detta så vi snabbt kan identifiera barn som utsatts, ge dem stöd 

och behandling för att mildra de negativa konsekvenserna av övergrepp samt skydd mot 

fortsatta övergrepp.  
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I vilket organisatoriskt sammanhang 

verkar vår organisation? 

Childhood är en oberoende, privat stiftelse grundad av Drottningen i nära samarbete med, och 

med stöd från, privata näringslivet. Vi har en unik möjlighet att testa och investera i nya idéer, 

samarbeten och förändringsaktörer som vi tror på, men som ännu inte är etablerade. En stor del 

av vårt arbete handlar om att förstå behoven och vilka luckor som vi behöver fylla för att minska 

riskerna för, och mildra konsekvenserna av, övergrepp mot barn. Med kunskap, finansiering och 

nätverk ger vi kraft till idéer och innovation som skyddar barn i Sverige och i övriga världen. Det 

bidrar till långsiktig systemförändring, samtidigt som det förbättrar tillvaron här och nu för det 

enskilda barnet.  
Childhood Sverige är en av fyra Childhood-stiftelser och har sitt huvudsäte i Stockholm. Childhood 

Sverige ansvarar för det internationella programarbetet, vilket idag omfattar elva länder 

(Filippinerna, Kambodja, Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Ukraina 

och Belarus). I Tyskland, USA och Brasilien finns Childhood-stiftelser som arbetar nationellt. 

Denna rapport beskriver effekterna av Childhood Sveriges arbete, inklusive det internationella 

programarbetet under perioden januari till december 2021.  

Den finansiellt största delen av programverksamheten drivs av projektpartners som på plats utför 

det direkta arbetet med utsatta barn och familjer. Dessa partners är alltid lokalt förankrade 

organisationer som har möjlighet att långsiktigt och kostnadseffektivt arbeta för förändring på lokal 

och nationell nivå. Childhood stödjer dem finansiellt, men också genom strategiskt stöd, 

kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. Våra Sverigebaserade programansvariga arbetar i 

nära samarbete med våra lokala projektpartners och besöker personligen projekten en till två gånger 

per år. Under pandemin har vi anpassat fysiska resor till de restriktioner som funnits i respektive 

land och till stor del ersatt de fysiska besöken med digitala möten. Projekten identifieras i enlighet 

med de strategiska prioriteringar vår styrelse gjort och utgår från en analys av vilka behov och 

möjligheter som finns i respektive land. Under en period på upp till sex år får våra utvalda projekt 

finansiellt stöd, inklusive coachning och kapacitetsutveckling inom områden som 

organisationsutveckling, finansiell uppföljning, strategisk planering, resultatuppföljning samt 

ämneskompetens. Därefter fasas projekten ut och ambitionen är att de ska vara livskraftiga även 

utan vårt finansiella stöd.  

Vi arbetar också direkt och i samarbete med partners för att sprida kunskap och medvetenhet om 

frågor som rör våld och övergrepp mot barn och för att engagera fler aktörer för att skydda barn. 
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Detta arbete grundar sig på erfarenheter från vår internationella projektportfölj samt på en 

bedömning av var Childhood som organisation har ett mervärde för att driva frågorna globalt och 

nationellt. Vi verkar bland annat genom att initiera eller medverka i runda-bordsmöten, 

högnivåmöten, seminarier, debattartiklar, nätverk samt kommunikation genom våra egna kanaler.  

 

 

 

Vad är det för förändring vi strävar efter 
och hur? 
Sexuella övergrepp är ett globalt problem som berör miljontals barn. Det saknas dock pålitlig och 

jämförbar statistik om hur många barn som utsätts varje år. Olika studier visar att mellan 8–13% 

av alla flickor utsätts för övergrepp under sin barndom och mellan 3–17% av pojkarna. Enligt 

beräkningar från UNICEF uppskattas 120 miljoner flickor ha tvingats till sexuella handlingar i sin 

barndom1. För pojkar saknas global statistik helt. I Sverige har var fjärde gymnasieelev utsatts för 

någon form av övergrepp under uppväxten (36% av flickorna och 12% av pojkarna samt 31% av 

de som vare sig identifierade sig som pojke eller flicka).2 

En stor del av problematiken när det gäller sexuella övergrepp är att det fortfarande är omgivet av 

tabu, skuld och skam vilket gör att barn ibland inte förstår vad de utsatts för, inte har ord för, eller 

vågar berätta om vad de utsatts för. Det gör också att omgivningen inte ser eller väljer att agera. 

En viktig del av vårt arbete handlar därför om att bryta tystnaden och öka kunskap om sexuella 

övergrepp mot barn och vad som kan göras för att förebygga det. Att som kunglig stiftelse med en 

Drottning och Prinsessa som talesperson driva dessa frågor internationellt ger en unik möjlighet 

 
1 https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children 
2 Det gäller en av fyra, Fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2020–2021. Stiftelsen Allmänna 
barnhuset (2022) 
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att få genomslag för våra budskap och bidra till att bryta tabun och stereotypa föreställningar och 

problematiken.  

Det behövs också mycket mer kunskap och evidens om vad som är mest effektivt för att förebygga 

sexuella övergrepp mot barn, både på och utanför nätet. Att utvärdera förebyggande insatser inom 

ett område där många olika faktorer samverkar och där mörkertalen är stora är väldigt komplicerat 

och utmanande. Vi vet dock att de faktorer som skyddar respektive ökar risken för sexuella 

övergrepp mot barn ofta sammanfaller med utsatthet för andra typer av våld, både mot barn och 

vuxna. I synnerhet när det gäller förebyggande arbete har det visat sig mest effektivt att fokusera 

på holistiska lösningar som stärker skyddet på många olika nivåer; på individnivå, barnets relationer, 

i närsamhället och i samhället i stort. Vi samverkar därför med aktörer som arbetar mot våld mot 

barn och kvinnor i stort. Childhood är en av få globala stiftelser som specifikt arbetar för att 

förebygga sexuella övergrepp mot barn. Under de senaste åren har antalet aktörer och samarbeten 

som på global nivå arbetar för att motverka våld och övergrepp mot barn ökat och vi samarbetar 

med ett flertal av dem på global och regional nivå. Exempel på samarbeten är med We Protect 

Global Alliance; Investors forum, Elevate Children Funders Group och EU parlamentets 

tvärpolitiska barngrupp. På så sätt kan vi säkra att våra insatser fyller ett glapp och kompletterar 

vad som görs av andra aktörer samt öka chansen för att få spridning av de konkreta exempel och 

lärdomar som vi utvecklar tillsammans med partners.  

 

Förändringsteori 

Vi initierar och stödjer olika typer av insatser för att förebygga och mildra konsekvenserna av våld 

och sexuella övergrepp mot barn. Vår förändringsteori bygger på tre olika nivåer av insatser som 

var och en påverkar det enskilda barnet och dess omgivning.  

De resurser vi använder för att nå denna förändring är följande;  

a. strategiska investeringar, ofta i form av finansiering via projektstöd till lokala partners 

för att utveckla nya insatser som skyddar och stärker barn.  

b. coaching, proaktivt nätverkande och strategiskt stöd via våra programansvariga för att 

därmed identifiera behov och möjligheter samt stärka våra lokala partners och effekten av 

de projekt vi stödjer. 

c. nätverkande, påverkans- och informationsarbete för att bryta tystnaden om övergrepp, 

sprida kunskap och goda exempel och därmed engagera andra aktörer på nationell, regional 

och global nivå. 
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 Allt vi gör ska ha en positiv påverkan på enskilda barn. Vårt påverkansarbete bygger på att visa att 

förändring är möjlig genom att utveckla konkreta exempel och innovativa lösningar. Långsiktigt är 

vår ambition att skapa systemförändring för barn; ett samhälle där fler barn har stärkt 

motståndskraft och är skyddade från våld och övergrepp. Detta förutsätter en kombination av 

konkreta förändringar för enskilda barn; förändringar i den omgivning som barnet växer upp i samt 

förbättrade lagar och policies för barns skydd. 

 

Vår hypotes är att vi genom att identifiera och möjliggöra relevanta initiativ som möter de 

utmaningar och brister som finns i arbetet med att förebygga sexuella övergrepp mot barn kan vi 

skapa kraftfulla exempel på förändring.  

Genom konkreta exempel på metoder och insatser som visar att det går att förebygga sexuella 

övergrepp mot barn kommer fler aktörer bli engagerade och ha bättre kunskap i vad de kan 

göra. Vi vet att sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas när all delar av samhället 

erkänner att detta är ett problem och agerar för att stoppa det.  

Aktiviteter som genomförs för att uppnå de effekter vi strävar efter:  

Vi arbetar för att förbättra situationen för utsatta barn – Improve Lives. 

Detta gör vi genom att identifiera, finansiera, stödja, inspirera och främja initiativ som direkt 

påverkar barn som löper risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp eller som redan utsatts. 

En viktig del av detta arbete är att stärka gräsrotsorganisationer. Vi investerar i nya innovativa 

metoder, modeller och angreppssätt för att förebygga våld och övergrepp samt i små, ännu inte 

etablerade organisationer som finns nära barn och familjer i utsatthet och som kan utveckla 

metoder utifrån de behov de ser. Med relativt små investeringar kopplat med nära dialog och stöd 

kan vi agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli hållbara. Vi arbetar 

också för att sprida goda modeller och metoder som når barn och familjer som tidigare inte fått 

det stöd de behöver. 

Vi arbetar för att förbättra den omgivning som påverkar barnet – Improve Communities. 

Vi samverkar med, och bidrar till förändrade beteenden och förhållningssätt hos de aktörer som 

möter barnet. Upplysnings- och påverkansarbetet handlar till stor del om att öka engagemang och 

förståelse för att våld och sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas men också att informera 

om hur var och en kan agera för att undvika att utsätta barn för risker och för att stärka barn i ens 

egen närhet. Detta görs genom samverkan med projektpartners, företagspartners och andra 

internationella aktörer.  
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Vi arbetar för att förbättra lagstiftning, rutiner och system – Improve Policies. 

Genom att utnyttja vårt inflytande och vår förmåga att sammanföra, stärka och inspirera andra 

aktörer och beslutsfattare kan vi bidra till att de agerar och prioriterar insatser för att skydda barn 

mot våld och sexuella övergrepp.  

Vi arbetar också med att stärka nätverk och evidens kring vad som gör skillnad för att skydda barn 

från övergrepp och stärka återhämtning hos de barn som utsatts. Detta gör vi genom 

metodutveckling och samverkan, men även genom externa utvärderingar av lovande insatser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

CHILD 

IMPROVE  
POLICIES 

IMPROVE  
COMMUNITIES 

IMPROVE  
LIVES 

Al
l p

ar
ts 

tog
eth

er
 ca

n c
re

ate
 

SY
ST

EM
IC

 C
HA

NG
E 



 
 

8 

Vilka resurser använder vi för att  
uppnå våra mål? 
Under vårt budgetår som löper mellan september 2020-augusti 2021 har den svenska stiftelsen 

beviljat 30,7 miljoner kronor i projektbidrag till nya projekt.  

Våra medarbetare har en gedigen kompetens i frågor som gäller förebyggande  

av våld och övergrepp, stöd till särskilt sårbara grupper samt internationell utveckling. Vi har lång 

erfarenhet av att identifiera, bedöma och följa upp projekt inom dessa områden samt att stärka 

kapaciteten hos våra samarbetspartners. Till hjälp har vi en Advisory Board bestående av personer 

med expertis inom barns rättigheter, evidensbaserade metoder i socialt arbete med barn och familj, 

sexuella övergrepp mot barn, människohandelsfrågor, samt erfarenhet av globalt arbete för barns 

rättigheter och systemförändring för skydd av barn. Detta Advisory Board bidrar med extern 

kvalitetssäkring av samtliga projekt. 

Vår styrelse och våra företagspartners bidrar med finansiering, nätverk och kompetens som kan 

säkerställa vårt långsiktiga engagemang i våra programländer och inom våra tematiska 

fokusområden.  

Vårt aktiva engagemang i relevanta nätverk på nationell och global nivå bidrar både till att vi lättare 

kan identifiera inom vilka områden det finns utvecklingsbehov och därför investera i mer 

strategiska insatser. Genom nätverken kan vi också dela med oss av kunskap och erfarenheter som 

gjorts inom de enskilda projekten så att de kan nå större spridning. 

 

Vad har vi åstadkommit under perioden 
och hur mäter vi det?  

Childhood har under 2021 arbetat utifrån följande huvudsakliga mål för programarbetet: 

Kontextuellt relevanta lösningar för att förebygga samt mildra konsekvenserna av sexuella 

övergrepp mot barn har testats, utvärderats och spritts  

Under året har vi särskilt fokuserat på att initiera och stärka förebyggande insatser riktade mot 

förövare, i synnerhet minderåriga som riskerar begå övergrepp mot andra; förebyggande insatser 

och synliggörande av särskilda riskgrupper, i synnerhet hbtq-barn samt barn med 

funktionsnedsättningar samt utveckling av tekniska lösningar för barns trygghet på nätet. 
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Genom vår röst och vårt inflytande stärkt effekten av arbetet för att skydda barn mot våld 

och sexuella övergrepp 

Prioriterade områden för detta har varit att förebygga våld och övergrepp mot barn i samhällsvård, 

att förhindra att barn i onödan separeras från sina familjer; att förebygga sexuell exploatering av 

barn i samband med resande och turism samt hur AI (artificiell intelligens) kan användas för att 

skydda barn från sexuella övergrepp.  

 
 

 

 

 

Hur vi mäter effekten av vårt arbete 

På organisationsnivå mäts resultat i att de organisationer vi stödjer växer, blir mer strategiska, 

finansiellt hållbara, stärker sin interna kompetens samt följer upp effekten av sina insatser. Vi följer 

också upp att de projekt vi investerar i når fler barn och bidrar till långsiktiga förändringar, evidens 

och kunskap. Vi följer också upp i hur hög grad projekten bidrar till systemförändring, till exempel 

genom synliggörande av riskgrupper som tidigare inte fått stöd, utveckling och spridning av nya 

metoder eller förbättrade lagar och policys. För organisationsbedömning använder vi en checklista 

med tydliga kriterier för olika delar av organisationsbedömningen. När det gäller bidrag till 

systemförändring görs en sammantagen bedömning, av oss och vår samarbetspartner, där vi också 

jämför med de målsättningar och den problemformulering som gjordes när projektet godkändes.  

 

Återkommande indikatorer på individnivå som våra projektpartners redovisar är bland annat antal 

barn som återintegreras i familjer i stället för att växa upp på barnhem, antal barn som får 

professionellt stöd och behandling efter att ha utsatts för övergrepp eller antal föräldrar som 

genomgått föräldrautbildning och kan knyta an till sina barn på ett bättre sätt.  

Under 2021 investerade i, och arbetade Childhood globalt med 84 projekt i 14 olika länder. Den 

svenska stiftelsen investerade i, och arbetade med, 55 projekt i 11 länder. Vårt övergripande fokus 

– förebyggande arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn – återspeglas i att ca hälften av 

projektstöden avser insatser för barn som löper förhöjd risk att utsätts för våld och övergrepp, 

samt för deras familjer. En något mindre del av insatserna, ca en tredjedel, avser barn som redan 
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utsatts för våld och syftar till att mildra konsekvenserna av övergrepp och förhindra nya. 

Resterande 20% investeras i insatser för att stärka barns trygghet på nätet.  

För våra resurser ska ge så stor effekt som möjligt arbetar vi för att de projekt vi investerar i ska 

fylla identifierade behov och dessutom komplettera och stärka varandra. Vi har därför valt att 

investera större delen av våra resurser (såväl finansiella som personella) i ett antal särskilt 

prioriterade länder där vi bedömer att just vi kan göra skillnad.  

Nedan redovisas ett urval av insatser och utfall, i relation till uppsatta delmål för perioden. Fler 

exempel på konkreta insatser, prestationer och utfall finns i verksamhetsberättelsen.  

Delmål: Stärkt effekten av våra insatser i våra särskilt prioriterade länder genom sammanhållande 

program med aktiviteter som påverkar såväl enskilda barn, barnens omgivning samt lagar och 

policies. 

• I Sydafrika har vi fortsatt att verka för att utveckla, sprida och säkra långsiktig hållbarhet 

för tidiga insatser mot våld mot barn genom en kombination av insatser. Vi har utvecklat 

och utvärderat lokalt anpassade modeller som når de allra mest utsatta barnen och 

familjerna (där vi särskilt arbetat för att inkludera pojkar och pappor). Vi har också 

möjliggjort etableringen av ett nätverk för organisationer som stärker föräldrar så de kan 

ge sina barn en trygg uppväxt samt en bredare spridning av föräldraprogrammen genom 

kompetensutveckling av flera gräsrotsorganisationer. Under året har vi också påbörjat 

utvecklingen av en digital plattform för föräldraprogram. Genom Violence Prevention 

Forum som vi finansierat etableringen av, och där de flesta av våra lokala partners ingår, 

har vi bidragit till att arbetet för att förebygga våld mot barn nationellt fått större kraft, 

blivit mer samordnat, evidensbaserat och inkluderande – till exempel i utformningen av 

Sydafrikas nya strategi för våldsprevention.  

 
• I Kambodja har vi bidragit till att etablera familjebaserade alternativ till institutioner 

och stärkt skyddet för barn med funktionsnedsättning. Ett konkret resultat av det 

arbetet är att den nationella barnskyddsagendan numera inkluderar ett 

funktionsrättsperspektiv. Vi har också möjliggjort konkreta insatser som bevisar att även 

barn med funktionsnedsättningar med rätt stöd kan växa upp i, och utvecklas, i trygga 

familjer. Genom vår partner Epic Arts är nu den hjälplinje som Child Safe Alliance driver 

för barn i utsatthet i Kambodja inkluderande och tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättningar.  



 
 

11 

 

• I Thailand har vi under flera år bidragit till att skapa förutsättningar för en reformering 

av den sociala barnavården genom vårt stöd till Alternative Care Thailand Coalition 

och ett antal projekt som både utvecklat konkreta alternativ till barnhem, samt kartlagt 

och visat på omfattningen av skadliga och oreglerade barnhems-placeringar. I november 

2021 kom ett viktigt kvitto på att arbetet gett resultat, då ansvarig minister för första gången 

offentligt tillkännagav att Thailand kommer att prioritera familjebaserade alternativ framför 

barnhem. Vi har också stärkt arbetet för att skydda barn från sexuell exploatering både på 

och utanför nätet, bland annat ökad kunskap och samverkan för stöd till pojkar som utsatts 

för sexuell exploatering. 

 

• I Ukraina har vi fortsatt arbeta för att stärka civilsamhällets kompetens och etablera 

konkreta insatser för barn som utsatts för sexuella övergrepp på och utanför nätet, 

samt medverkat till att bygga upp konkreta insatser för grupper av barn som löper extra 

stor risk för övergrepp, bland annat hbtq-ungdomar, romska barn samt barn med 

funktionsnedsättning. 

 

• I Sverige har vårt fokus varit att bygga upp ett starkare skyddsnät för barn som utsatts 

för sexuella övergrepp och exploatering genom att stärka kompetensen och kapaciteten 

hos stödlinjer för de barn och unga som idag inte fångas upp av det offentliga skyddsnätet 

(hbtq-ungdomar, döva ungdomar och unga som har utsatts för sexuell exploatering) samt 

att gemensamt med dessa organisationer verka för att fler barn ska identifieras tidigare och 

få det stöd de har rätt till. Vi har också fortsatt arbeta för att barns rättigheter och röster 

ska väga tyngre i situationer där barnets bästa och barnets egna åsikter står i motsättning 

till vårdnadshavarens eller andra vuxnas intressen. Ett konkret exempel på detta är arbetet 

vi tillsammans med Barnrättsbyrån och andra barnrättsorganisationer bedrivit för att 

synliggöra och ifrågasätta det systematiska våldet som personal utsatt barn som placerats 

på låsta institutioner för.  

 

Delmål: Konkreta exempel på hur placeringsformer för barns bästa dokumenterats och spridds 

och därigenom ökat förståelsen för hur trygga relationer skyddar barn från våld och övergrepp.  

• Barn som är omhändertagna på låsta institutioner har ofta ett komplext bagage av 

traumatiska erfarenheter i barndomen. De har ofta redan utsatts för våld och övergrepp 



 
 

12 

och löper ökad risk att göra det igen. I Sverige har rapporter om missförhållanden på de 

särskilda ungdomshemmen varit återkommande under lång tid och 2019 tog vi därför 

initativ till en gemensam kraftsamling för att tillsammans med andra aktörer förebygga 

övergrepp mot barn i samhällets vård. Ett steg mot en nollvision mot våld och 

övergrepp är att dokumentera de övergrepp som sker och visa på systematiken. Det gjordes 

genom den rapport ”…och jag kunde inte andas!” som vi tog fram i samarbete med 

Barnrättsbyrån hösten 2021. Rapporten som visade att barn och unga på Statens 

institutionsstyrelses låsta institutioner utsätts för en omfattande och systematisk 

våldsanvändning användes som ett argument när riksdagen senare röstade för att 

avskiljningar på särskilda ungdomshem måste avskaffas. 

 

• Tillsammans med Erikshjälpen driver vi projektet Ur Askan som syftar till att utveckla och 

sprida alternativ till barnhem och öka kunskapen om de negativa konsekvenserna av att 

tvingas växa upp på barnhem. Under året har den gemensamma sajten 

http://barnhemskollen.se/ uppdaterats med berättelser från personer med egna 

erfarenheter av barnhem och alternativ till dessa som gör att barn kan växa upp i en trygg 

familj.  

 

• I maj släppte vi en intervjustudie som dokumenterat hur pandemin påverkat barn på 

barnhem i Thailand och Kambodja. Rapporten ”Impact of COVID-19 on privately run 

residential care institutions” gav viktig kunskap om hur pandemin påverkat de allra 

mest utsatta barnen. Bland annat blev det en tydlig bekräftelse på att det argument som 

ofta förs fram, att barnhem används som en sista utväg för de barn som inte har några 

alternativ, inte stämmer. Drygt 36% av barnen från aktuella barnhemmen skickades tillbaka 

till sina familjer under pandemin vilket visar det de facto fanns familjer barnen skulle kunna 

bo i, med rätt stöd. Vidare framkom att bara 38% familjerna får något finansiellt eller 

materiellt stöd när barnen skickats hem, vilket bekräftar att det saknas stöd till barn i 

familjer som har det svårt och att det krävs att barnen separeras från sina familjer för att de 

ska få stöd. Detta förhållande har vi länge kämpat för att förändra och fortsätter nu med 

förnyad styrka och ännu bättre underlag för vårt påverkansarbete både mot privatpersoner 

som finansierar barnhem och för beslutsfattare som har möjlighet att förhindra att barn 

inte i onödan separeras från sina familjer.  
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Delmål: Proaktivt identifierat och utvecklat insatser som fyller glapp i arbetet mot sexuella 

övergrepp.  

Under året var fokus på att initiera och stärka förebyggande insatser riktade mot förövare, i 

synnerhet minderåriga förövare samt förebyggande insatser och synliggörande av särskilda 

riskgrupper, i synnerhet barn som identifierar sig som hbtq samt barn med funktionsnedsättningar.  

 

• Projektet Prevent_It som testar och utvärderar en online KBT-behandling för personer 

som konsumerar sexuellt övergreppsmaterial mot barn har bidragit till att allt fler 

beslutsfattare och finansiärer inser vikten av att satsa på förebyggande insatser för att 

stoppa förövare innan de begår övergrepp. Under året slutfördes datainsamlingen för 

studien som nu omfattar 160 personer som söker hjälp för att sluta konsumera sexuellt 

övergreppsmaterial mot barn. Projektet har under året också säkrat långsiktig hållbarhet 

genom EU finansiering vilket gör det möjligt att fortsätta erbjuda KBT behandling på såväl 

engelska, som svenska, portugisiska och tyska även efter att den vetenskapliga pilotfasen 

avslutats. Vår investering har därför gett ringar på vattnet som fortsätter spridas i stor skala 

även när vårt projekt har slutförts.  

 

• Tillsammans med Regnbågsfonden ordnade vi i närvaro av Drottningen ett 

rundabordsmöte på temat ”De osynliga barnen” i syfte att uppmärksamma pojkars 

sexuella utsatthet och uppmana både barnrättsorganisationer och hbtq-organisationer att 

göra mer för att intensifiera arbetet för att skydda alla barn mot sexuella övergrepp, även 

pojkar och hbtq ungdomar. Heldagsmötet skapade en plattform för erfarenhetsutbyte och 

för att bredda perspektiven hos såväl barnrättsorganisationer, hbtq-samhället, kyrkor, 

fritidsverksamheter för barn och myndigheter.  

 

o Ett konkret resultat av runda-bordsmötet är samarbetet med organisationen 

MÄN som med vårt stöd vidareutvecklat sitt arbete för att ge stöd till pojkar 

som utsatts för sexuella övergrepp och även för pojkar som riskerar 

utsätta andra för våld och övergrepp.  

 

• I före detta Sovjetunionen är det i många fall fortfarande mycket känsligt att öppet prata 

om sexuella övergrepp mot barn och det finns ett stort behov av fler aktörer som lyfter 

frågan och kan ge stöd och hjälp till de barn som utsatts. Genom att koppla ihop våra 

partners i Ukraina med mer erfarna organisationer i Ryssland och USA har vi bidragit till 
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att stärka kompetensen kring sexuella övergrepp generellt och förebyggande insatser 

för små barn med funktionsnedsättningar. För att ytterligare bidra till kompetensutveckling 

bjöd vi in till ett regionalt digitalt seminarium för erfarenhetsutbyte mellan våra partners i 

Ukraina, Belarus och Ryssland. 

 

 
 

Delmål: Att sprida och skala upp effektiva föräldrastödsmodeller i minst tre länder. 

Vi har under perioden arbetat med detta i Sverige, Sydafrika och Moldavien.  

• En utmaning i Sverige, såväl som i många andra länder, är att tidigt identifiera barn som 

lever i familjer där det finns ökad risk för våld och övergrepp och att agera för att minska 

de riskerna. Genom projektet BarnSäkert som genomförs tillsammans med Uppsala 

universitet, som står för vetenskaplig ledning av projektet, och Region Dalarna har vi testat 

och utvärderat en metod som visat sig göra just det och som dessutom går att integrera i 

de reguljära besöken i barnhälsovården. Efter projektets fjärde år har mer än 25 000 barn 

och 50 000 vårdnadshavare nåtts och 150 barnhälsovårdssköterskor har utbildats i 

metoden. En intervjustudie visar att BVC sköterskorna uppger att utbildningen tillsammans 

med verktygen hjälper dem att identifiera familjer med ökad risk och att de nu fått verktyg 

för att skapa en dialog med föräldrar om de riskfaktorer som identifierats, och vet hur de 

vid behov kan hänvisa till rätt typ av stöd. Preliminära analyser från 15 640 frågeformulär 

visar att antalet föräldrar som påvisade riskfaktorer minskade under pilotperioden men att 

dessa ökade igen under pandemin. Modellen har nu spridits till andra regioner och piloter 

har genomförts i Blekinge, Gotland, Jönköping och Uppsala. 

 

• I Sydafrika har vi under många år finansierat en vetenskaplig studie av fyra kombinerade 

föräldrastödsprogram i ett område med extremt höga nivåer av föräldrastress, missbruk 

och våld mot kvinnor och barn. En tredjedel av mammorna utsattes för våld av sin partner. 

En femtedel av föräldrarna hade en riskfylld alkoholkonsumtion och lika många led av 

mental ohälsa. Totalt deltog ca en femtedel av invånarna i området i något av 

föräldraprogrammen. Forskningsresultaten visar bland annat att det finns en öppenhet 
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inför att få hjälp, även bland de föräldrar där det finns stora psykosociala problem. Studien 

som genomfördes av University of Cape Town visade att programmen nått effekt för att 

minska föräldrastress, göra föräldrarna mer engagerade i sina barn på ett positivt sätt och 

förbättra barnens psykiska hälsa. Användningen av aga minskade också till viss del. 

Däremot konstaterades att effekten av föräldraprogram blir begränsad om man inte 

samtidigt sätter in insatser för att bekämpa könsrelaterat våld, missbruk och arbetslöshet.  

  

• I Moldavien har arbetet med att anpassa och sprida det evidensbaserade programmet 

Mellow Parenting fortsatt. Även under 2021 genomfördes en stor del av utbildningarna 

digitalt. Under året har föräldrarna till 4 215 barn som lever i socialt utsatta situationer har 

fått hjälp i sitt föräldraskap enligt modellen, majoriteten av dem online. En utvärdering av 

de föräldragrupperna som genomförts online har visat att de lett till stärkt självförtroende 

i föräldrarollen och bättre välmående hos föräldrarna. Arbetet med att proaktivt söka upp 

och engagera pappor från högriskfamiljer som var en utmaning redan tidigare har dock 

försvårats ytterligare till följd av begränsningen av fysiska möten under pandemin.  

 

 

 

Delmål: Att genom strategisk samverkan med relevanta aktörer ta fram  

innovativa lösningar för att skydda barn från övergrepp på nätet. 

• Med finansiering från svenska postkodlotteriet har vi tagit initiativ till att etablera en hubb 

för hur artificiell intelligens kan användas för att skydda barn från övergrepp. Syftet med 

projektet Stella Polaris är att samordna, uppmuntra och intensifiera AI-relaterade 

initiativ som kan stötta i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn i Sverige Ett första 

steg var att skapa en databas över existerande AI verktyg som används för att identifiera 

och bekämpa sexuella övergrepp mot barn och lägga grunden till ett kunskapscentrum som 

samlar och sprider forskning och information som rör AI och sexuella övergrepp mot barn.  
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• För att stärka det förebyggande arbetet mot övergrepp på nätet och öka kunskapen om vad 

som är effektivt för att göra barn tryggare på nätet har vi tillsammans med Rädda Barnen 

påbörjat ett arbete för att ta fram en ta fram ett digitalt färdighetspel om kroppen, 

gränser och sexuella övergrepp baserat på materialet Stopp! Min kropp! Under året har 

bland annat fem scenarios som spelet ska bygga på tagits fram och en första prototyp 

utvecklats. Ett stort arbete handlar också om att bygga in mätbarhet i spelmomenten för 

att mäta barnens kunskap. 

 
• En stor utmaning med dokumenterade sexuella övergrepp mot barn är den enorma 

mängden material som sprids digitalt, vilket skapar stort lidande för de barn vars bilder 

cirkulerar i tusental på nätet och dessutom kräver detta material extremt stora resurser från 

rättsväsendet för att identifieras, tas bort och utredas. Det är för att komma åt denna 

problematik som Childhood har investerat i projekt LIBRA, vars målsättning är att hitta 

och ta bort övergreppsmaterial samt hjälpa och identifiera barn som utsatts eller 

utsätts för övergrepp. Projektet består av en s.k. haschkontrollserver som kan hitta filer 

som klassificeras som övergreppsmaterial. Till skillnad från liknande verktyg fungerar Libra 

så att de bilder och filmer som verktyget hittar på nätet varken visas eller laddas ner till de 

aktörer som använder sig av verktyget, vilket innebär att fler aktörer, t.ex. 

internetleverantörer – och inte bara polisen – kan använda sig av tekniken utan att de facto 

handskas med övergreppsmaterial, vilket vore olagligt. Tekniken innebär även att det går 

mycket snabbt att genomsöka internet – inklusive darknet – vilket ger en bättre överblick 

än tidigare över hur utbrett problemet är. Under 2021 testades och vidareutvecklades 

verktyget som under några sommarmånader identifierade tiotusentals webbadresser med 

övergreppsmaterial och flera miljoner bilder av dokumenterade övergrepp mot barn som 

kunde tas ner. Med vårt stöd har en proof of concept tagits fram för verktyget som nu är 

redo för en bredare lansering vilken är planerad till våren 2022. 
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Delmål: Att stärka kvaliteten och långsiktig hållbarhet för barnvänligt och specialiserat 

stöd till barn som utsatts för övergrepp, däribland insatser som når pojkar i riskzonen, 

hbtq-ungdomar samt barn med funktionsnedsättningar.  

 

• I Nepal har vi finansierat och stöttat uppbyggnaden av landets första traumacenter för 

barn som utsatts för sexuella övergrepp och exploatering. När vi inledde samarbetet 

med organisationen Kumudini fanns verksamheten bara som en idé. Efter sex år har de nu 

etablerat sig som ett kunskapscentrum som både ger direkt psykosocialt, terapeutiskt och 

juridiskt stöd och skydd till flickor som utsatts till övergrepp men även agerar som resurs 

för andra organisationer i frågor som rör trauma och övergrepp. 

 

• En riskgrupp som har svårt att ta till sig den information som finns på nätet är döva barn 

och unga. Childhood har därför bidragit till att stärka och vidareutveckla den ungdomsjour 

på nätet som Dövas ungdomsförbund initierat och där döva barn och unga kan få stöd 

och råd i frågor som rör trygghet och skydd genom videochatt på teckenspråk, textchatt, 

mejl och frågelåda. Under året har ca 400 döva och hörselskadade barn fått råd och stöd 

via jouren.  

 

•  I Polen har vår partner med vårt stöd byggt upp Barnahusmodellen3, som nu är en 

etablerad verksamhet med fem öppna Barnahus i olika delar av landet. Totalt fick 12 500 

barn som utsatts för våld och övergrepp stöd genom barnahus i Polen under 2021. 

 

• I Ryssland har våra partners fortsätta att driva barns rättigheter och skydd i en alltmer 

auktoritär kontext, där sexuella övergrepp och våld i nära relationer inte diskuteras öppet. 

Genom att fortsätta ge flexibel och långsiktig finansiering till några nyckelaktörer har vårt 

viktigaste bidrag varit att ge dessa organisationer möjlighet att fortsätta verka. Ett konkret 

resultat är att hjälptelefonlinjen som erbjuder stöd och råd till barn i utsatta situationer 

kunnat fortsätta ge professionellt stöd till barn och unga över hela Ryssland, och under året 

har drygt 4 000 barn fått psykologiskt stöd via chat. 

 

 

 
3Du kan läsa mer om Barnahusmodellen här: https://childhood.se/projekt/barnahus/ 
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Delmål: Att våra projektpartners ska bli starkare som organisationer och utveckla 

kvaliteten på sitt arbete. 

De projekt vi investerar i handlar till stor del om att utveckla nya modeller och metoder samt att 

bidra till att stärka kunskap och evidens. Vi ger dessutom stöd till små, oetablerade organisationer 

som inte haft någon större, etablerad finansiär tidigare, så kallade eldsjälsprojekt, samt stöd för att 

stärka, sprida och vidareutveckla redan etablerade metoder, som därmed kan nå fler barn och 

familjer i utsatta situationer. Efter avslutat projekt gör vi en bedömning av övergripande resultat 

och hållbarhet.  

Av de 64 projekt som fasats ut sedan 2017 bedöms drygt 7 av 10 samarbetspartners vara starkare 

när projektet avslutades än när samarbetet inleddes. De övriga innefattar organisationer som redan 

hade stark kapacitet och sådana där vårt stöd, utöver själva projektet, inte bidragit till någon hållbar 

förändring. Knappt 8 av 10 utfasade projekt har nått sina mål och knappt 4 av 10 har bidragit till 

hållbar systemförändring. 


