
          

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

UTBILDNINGSDAG: KÖNSBASERAT VÅLD OCH SEXUELLA 

TRAKASSERIER I KROGMILJÖ 



          

 

 

                  

           

  

Frågor om våld och sexuella trakasserier i krogmiljö är ständigt 

aktuella. Det är viktigt att personal och arbetsgivare i 

restaurangbranschen har aktuell kunskap om och verktyg för att 

upptäcka, hantera och arbeta förebyggande kring frågorna. 

Könsbaserat våld, det vill säga både våld i nära relation och 

hedersrelaterat våld och förtryck är kanske inte den typ av våld som 

i första hand associeras med krogmiljö, men är en realitet och 

livssituation för både personal och besökare vid restauranger.  

Länsstyrelsen i Kronoberg vill bidra till att öka kunskapen och ge 

konkreta verktyg till dig som medarbetare eller arbetsgivare inom 

restaurangbranschen. Vi vill därför bjuda in till en utbildningsdag 

kring könsbaserat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö.  

Målgrupp för föreläsningen är primärt restaurangägare och 

restaurangpersonal, men även personer som arbetar inom berörda 

områden, exempelvis alkoholhandläggare, ANDT-samordnare, 

brottsförebyggande samordnare, polis och liknande är välkomna att 

delta.  

Datum, tid och plats:  

26 januari 2021 

9.00 – 16.00 

Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, Växjö.  

Utbildningsdagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår. Ange 

eventuella allergier eller kostpreferenser i anmälan.  

Sista dag för anmälan är 10 januari 2021. Antalet platser är 

begränsat.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Program 

9.00 – 9.30 Ankomst, registrering och fika 

9.30 – 12.00 Våldsprevention – en fråga om mänskliga rättigheter 

Föreläsare: Maria Hagberg 

Under föreläsningen kommer Maria belysa varför det sjätte 

jämställdhetspolitiska målet är viktigt, olika former av våld i nära 

relation, individuellt eller kollektivt utövat, likheter och skillnader och 

vad Du som medmänniska, studiekamrat, arbetskamrat eller 

arbetsgivare kan göra. Under föreläsningen kommer vi få ta del av 

autentiska fall och arbeta i bikupor kring ämnet. 

12:00 – 13:00 Lunch vid Elite Stadshotellet 

13:00 – 14:30 ”S.T.O.P.P.” – Sexuella trakasserier och personalpolicy 

Föreläsare: Daniel Müller 

Föreläsningen fokuserar på utmaningen kring diskriminering och 

sexuella trakasserier för hotell- och restaurangpersonal. Under passet 

berörs bland annat 

• Grundläggande juridik och begrepp 

• Rättigheter och skyldigheter 

• Policyfrågor  

• Verktyg för att förebygga och hantera diskriminering och 

sexuella trakasserier 

 

14:30 – 15:00 Eftermiddagsfika 

 

15:00 – 16:00 ”S.T.O.P.P.” – Sexuella trakasserier och personalpolicy, 

forts 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vilka är dagens föreläsare? 

 

Maria Hagberg - magister i socialt arbete, 

handledare, utbildare och författare. Maria har 

trettio års erfarenhet av arbete inom 

socialtjänsten därav tjugo års erfarenhet av 

arbete mot våld och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Maria ger analys och expertutlåtande i 

juridiska och sociala utredningar vid 

hedersrelaterat våld. Hon arbetar mycket med 

kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot 

kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och 

oskuldsmyten.  

 

Daniel Müller - verksam i Cavena Utveckling AB. 

Daniel har en masterexamen i 

folkhälsovetenskap och har stor erfarenhet av att 

utbilda och föreläsa för både myndigheter och 

restaurangbransch. Han har bland annat 

arbetat i drygt tio år som projektledare på STAD 

(Stockholm förebygger alkohol- och 

drogproblem) där han ansvarat för olika typer av 

utbildningar samt varit delaktig i 

metodutveckling av flera väl etablerade 

preventiva metoder, exempelvis Ansvarsfull 

alkoholservering och Krogar mot knark. Idag 

föreläser Daniel främst inom ämnet konflikthantering för 

restaurangpersonal men även om sexuella trakasserier kopplat till 

besöksnäringen. 

 

För frågor om föreläsningen, kontakta Pia Rönn Johansson, alkohol- 

och tobakshandläggare vid Länsstyrelsen i Kronobergs län 

E-post: pia.ronn.johansson@lansstyrelsen.se 

Telefon: 010-223 74 26 
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