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Barn och unga som brottsoffer
– forskning som ger praktisk nytta

Brottsoffermyndigheten bjuder in till en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter
som möter barn och unga som brottsoffer. Under dagen presentererar Brottsoffermyndigheten också en kunskapsoch forskningsöversikt om barn och unga som brottsoffer. Den visar hur kunskapsläget ser ut och inom vilka områden
det finns luckor.
De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Brottsofferfonden har
sedan starten 1994 varit en viktig finansiär för att öka kunskapen om brottsoffer och för att ge bättre bemötande och
stöd till brottsoffer i Sverige.
Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och
inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.

Frukostseminarium
08.30 Registrering med kaffe och smörgås
08.45 Barn och unga som brottsoffer
- en forsknings- och kunskapsöversikt
Anna Wergens, juris doktor, Brottsoffermyndigheten

13.20 Ung, kär och våldsutsatt – våld i ungas
nära relationer
Carolina Överlien, docent vid institutionen för
socialt arbete, Stockholms universitet
14.00 Paus med kaffe och kaka

09.30 Avslutning

Konferens
09.30 Registrering med kaffe och smörgås
10.00 Brottsoffermyndighetens verksamhet
Annika Öster, generaldirektör för
Brottsoffermyndigheten
10.20 Hedersrelaterat våld och förtryck mot
barn och unga
Anna Kaldal, docent vid juridiska institutionen,
Stockholms universitet
11.00 Paus
11.20 Våld i barnavårdsutredningar –
socialtjänstens ansvar och viljan att veta
Tina Mattsson, filosofie doktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet
12.00 Lunch på egen hand

14.20 Hur får vi barn att berätta vad de har varit
med om och hur bedömer vi vad vi får veta?
Sara Landström, docent vid psykologiska
institutionen, Göteborgs universitet
15.00 Avslutning

ANMÄLAN OCH FRÅGOR
Deltagandet är kostnadsfritt och
anmälan är obligatorisk. Klicka på
ANMÄLAN
länkknappen för att komma till
– klicka här!
anmälningsformuläret på Brottsoffermyndighetens webbplats. Det är
möjligt att delta i både frukostseminariet och konferensen eller i
endast en av dem.
Anmäl dig senast den 6 november 2017.
Har du frågor – kontakta Maria Königsson, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090-70 82 03 eller via
e-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se.

www.brottsoffermyndigheten.se

