
 

  

 

 

 

 
 

Välkommen till Conventum Kongress i Örebro den 7-8 maj 2019.  
 

Det övergripande temat för 2019 års konferens är ”Familjecentralen - en viktig arena i arbetet för en 

jämlik hälsa” – ett tema som omfattar många olika perspektiv. Plenumföreläsningarna kommer till stor del 

att fokusera på ”Det jämställda föräldraskapet”. Moderator för konferensen är Kerstin Neander. Kerstin  

är forskare och har stor erfarenhet inom området samspel mellan barn och föräldrar. 

7 maj 
 

08:30 Registrering och fika    
 

09:30 Välkomna! 

 Maria Larsson, Landshövding/Åsa Pettersson, ordförande FFFF 
 

09:50 Inledning 

 Moderator Kerstin Neander inleder dagen. Med hjälp av film, några barn och en välkänd 

intervjuare görs här ett första försök att besvara frågan om vad ett jämställt föräldraskap betyder.  
 

09:55 Jämlik barndom – vad bör vi göra för att säkerställa barns rättigheter  

även under de första levnadsåren?  

 Thomas kommer prata om de åtgärder som behövs för att motverka den 

fattigdom som drabbar barn – för att främja en meningsfull tillvaro i 

förskolan, för att utveckla föräldraundervisningen, för att säkerställa att 

barn med funktionsnedsättning ska kunna få en jämlik start i livet samt för 

att nyanlända barn får ett bemötande enligt barnkonventionens krav.  

  

 Thomas Hammarberg har tidigare varit Europarådets kommissionär för 

mänskliga rättigheter, generalsekreterare för Rädda Barnen samt ledamot 

av FN-kommittén för barnets rättigheter. 
 

10:30 Fika och utställning i Forum 
 

11:00 Av tiden flätar jag en plats  

I Knutte Westers konst möter vi dem som sällan blir hörda och som lever i 

ett utanförskap i samhället. Ofta är det barn – barn på flykt, barn som 

tvingas leva gömda, barn i hemlösa familjer och barn på barnhem. 

Konsten är skapad i dialog med de människor han träffar och på samma 

sätt ställer sig konsten i dialog med oss som möter den. Kanske handlar 

konsten inte ens om barn, utan om oss, om vårt samhälle, om barndomen 

som en plats inom oss. 
 

Knutte Wester är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Johannesburg. 

Han arbetar i flera olika tekniker, i film, skulptur, teckning och med 

installationer. Hans filmer har uppmärksammats på många filmfestivaler 

världen över. 
 

  

http://www.conventum.se/vara-lokaler/conventum-kongress/index1,324.htm#.W_fMheSWyUk


 

 

12:00 Lunch i Arenan – kaffe och utställning i Forum 
 

13:00 Valbara föreläsningar – pass 1 
 

13:45 Paus och byte av lokal 
 

14:00 Valbara föreläsningar – pass 2 
 

14:45 Fika och utställning i Forum 
 

15:15 Fem exempel på hur jämställdhet och föräldraskapsstöd hör ihop 

 Vad betyder jämställt föräldraskap? Föreläsningen ger en bild av relationen 

mellan jämställdhet och föräldraskapsstöd ur ett politiskt perspektiv. Över tid 

har dessa politikområden närmat sig varandra och vi har idag mer kunskap om 

vad ett främjande arbete för jämställt föräldraskapsstöd är. Men det återstår 

fortfarande mycket arbete – hur kan familjecentralen vara en del i detta 

arbete? 
 

 Tobias Axelsson arbetar på Örebro universitet och Askersunds kommun som 

genusvetare. Tobias har forskat om kön och föräldraskap samt mäns 

föräldraledighet. 
 

15:45 För barnets bästa? Föräldraledighet, omsorg, arbete  

 Hur fördelas föräldraledighet, omsorg, hushållsarbete och yrkesarbete bland 

kvinnor och män enligt forskningen? Jenny presenterar generella mönster, 

samt studier som på djupet undersökt hur föräldrar fattar beslut och förhandlar 

om dessa frågor. Forskningen visar tydligt att första barnets ankomst får en 

stor betydelse för pars arbetsfördelning. 
  

 Jenny Alsarve är filosofie doktor i sociologi och arbetar som lektor i sociologi 

på Örebro universitet. Hon har tillsammans med Katarina Boye fått pris för 

artikeln ”Inte bara jämställdhet: Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- 

och faderskapsideal och idéer om barns bästa”.  
 

16:35 Föräldraskapsstöd ur ett nationellt och regionalt perspektiv   

 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) och  Länsstyrelsen pratar om den nya 

strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd ur ett nationellt och regionalt perspektiv. 
 

17:00 Avslut  
  

 Egen tid – upptäck gärna Örebro! 
   

18:45 Mingel inför middag  
 

19:15 Middag med underhållning av Boris René och SoulMates 

Boris René fick sitt genombrott när han tävlade i Melodifestivalen 2016 

med låten "Put Your Love on Me", han deltog även 2017 med ”Her Kiss”. 

Boris kommer från Örebro och har  

tidigare varit elitfotbollspelare men 

valde 2016 att satsa på musiken. 

Han turnerar nu land och rike runt, 

gärna med Örebrobaserade bandet 

SoulMates. Under kvällens show 

kommer Boris varva musiken med 

att belysa sina tankar om uppväxten 

i Örebro. 

 

 
 

  



 

 

8 maj 
 

08:20 Årsmöte FFFF – Varmt välkomna! 
 

09:30 Inledning – Moderator ser tillbaka på gårdagen 
 

09:40 Goda möten med föräldrar och barn över kultur- och religionsgränser  

 Vi är alla individer men vi bär med oss avtryck av den kultur eller de 

kulturer vi vuxit upp i. Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, 

tolerans och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle – idag kanske mer än 

någonsin och inte minst när det gäller jämställdhet. Ökade kunskaper ger 

större möjligheter att hantera nya situationer och undvika onödiga 

missförstånd.  
 

 Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker med islam och den 

arabiska kulturen som specialinriktning. Under de drygt 20 år som hon har 

bott utomlands har hon fått en unik inblick i hur människor lever i andra 

kulturer och hur religion, kultur och tradition påverkar människors sätt att 

vara och förhålla sig till sig själva och sin omvärld. 
   
 

10:30 Fika och utställning i Forum 
 

11:00 Valbara föreläsningar 
 

11:45 Lunch i Arenan – professionsvis sittning med diskussionsfrågor  
 

13:00 Swedish Dads – möjlighet att påverka med bilder 

 Utställningen Swedish Dads bygger på porträtt på föräldralediga pappor i 

Sverige som valt att vara hemma med sina barn. Fotoprojektet glorifierar 

inte papporna som porträtterats, utan vill istället väcka en angelägen debatt 

om varför dessa pappor ses som så speciella. Utställningen har visats i över 

50 länder och har väckt stor debatt både i Sverige och utomlands. 
 

 Johan Bävman är frilansfotograf med basen i Malmö. Han tog examen från 

Nordens Fotoskola i Stockholm 2007 och var under några år anställd som 

fotograf på dagstidningen Sydsvenskan. Johan har fått många priser för sina 

bilder. 
 

13:50 Paus på plats 
 

14:00 Du – det viktigaste verktyget 

 Att samverka är själva kärnan i familjecentralen. Det är viktigt att använda bra 

metoder, men metoderna i sig gör inte samverkan framgångsrik. Verklig 

samverkan förutsätter att vi ger oss tid att förstå andras perspektiv och 

verklighet, och väljer att stå kvar och välja samverkan igen 

och igen. Forskning visar att den mänskliga dimensionen, de 

relationer som utspelar sig mellan människor, är det som gör 

skillnad för framgångsrik utveckling. Kan vi stå starka i vår 

samverkan så får vi positiva möten med familjecentrals-

besökarna. Här är du det viktigaste verktyget. Ger du dig själv 

möjligheten att vara det?    
 

 Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe är båda  

 seniorkonsulter, processledare och ägare av företaget ”Next  

 Stop You” som aktiverar ledarskap och delaktighet.    
 

15:00 Jämställdhetsaspekter på konferensen  

 Genusforskaren Tobias Axelsson sammanfattar dagarna ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 

15:15 Överlämning till nästa års konferens och tack för i år  
 

15:25 Kaffe – ”Grab´n go”  
  



 

 

Konferensen arrangeras i samverkan mellan Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) och 

Region Örebro län. Planering och genomförande sker i samverkan med Länsstyrelsen, länets tolv 

kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund. 
 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor angående konferensen är du välkommen att kontakta  

marie-cesares.olsson@regionorebrolan.se. 

Vid frågor om anmälan, tom.oleson@conventum.se. 
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