
Välkommen!
På den Internationella Brottsofferdagen hedrar 
Brottsoffermyndigheten de som utsatts för brott 
tillsammans med nio ideella organisationer. Under 
2020 blir barnkonventionen lag och årets program 
fokuserar på brottsutsatta barns rättigheter. Ett skäl 
att göra barnkonventionen till lag var att ge dessa 
barn ett starkare skydd. Både aulaföreläsningarna 
och flera av seminarierna rör frågan om hur vi kan 
skydda barn som är brottsoffer eller som riskerar 

att bli det. Under dagen erbjuds föreläsningar om 
hur olika aktörer arbetar med barns utsatthet och 
om anhöriga till brottsoffer. Välkommen till en 
inspirerande utbildningsdag! 

Brottsoffermyndigheten i samarbete med:

08.30  Registrering med smörgås och kaffe/te 

09.00  Inledningstal 
 Annika Öster, Brottsoffermyndighetens generaldirektör

09.30  Barnkonventionen som svensk lag – utmaningar och möjligheter 
 Elisabeth Dahlin, barnombudsman

10.30  Paus med frukt

11.00  Valbara seminarier (1–5)

11.50  Lunch (på egen hand)

13.00  Sexualbrott mot barn på nätet – en utmaning för rättsväsendet
 Malin Joleby, doktorand inom rättspsykologi och 

utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet

14.00  Valbara seminarier (6–10)

14.50  Paus med kaffe och kaka

15.20  En presentation av kortfilmspaketet Vill du? 
 Kalle Röcklinger, sakkunnig i sexualrådgivning respektive 

utbildningsfrågor på Riksförbundet för sexuell upplysning

16.10  Avslutande ord

Program

Datum och plats
21 februari 2020, klockan 8.30–16.20  
Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Valbara seminarier
Välj ett seminarium på förmiddagen
1. Barn som utsätts för sexuella övergrepp av 
kvinnliga förövare
Arrangör: ECPAT

2. Nya sätt att informera brottsoffer
Arrangör: Brottsoffermyndigheten

3. RFSL Stödmottagning –20 års erfarenheter av 
stöd till våldsutsatta hbtqi-personer
Arrangör: RFSL 

4. ”Måste man gå med på strypsex?” 
Arrangör: Unizon

5. Stopp! Min kropp – vägledning och skolmaterial
Arrangör: Rädda Barnen

Välj ett seminarium på eftermiddagen
6. De osynliga barnen – om barn på skyddat boende
Arrangör: Bris

7. Är barnkonventionen och förslaget om 
barnfridsbrott ett tillräckligt skydd för barn?  
Arrangör: UNICEF Sverige

8. Hur kan vi förbättra stödet till brottsoffrens 
anhöriga?
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige

9. Trender och utveckling inom brottsofferområdet 
med fokus på kvinnors och tjejers utsatthet
Arrangör: Roks

10. I våldets skugga
Arrangör: RAV

Annika Öster
Generaldirektör, Brottsoffermyndigheten 
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Brottsoffermyndigheten i samarbete med:

Föreläsare

Barnkonventionen som svensk lag 
– utmaningar och möjligheter
Klockan 09.30 i aulan 

Elisabeth Dahlin är sedan 2018 generaldirektör och barnombudsman 
vid Sveriges barnrättsmyndighet, Barnombudsmannen. I sin föreläsning 
berättar hon om vad som händer när barnkonventionen är lag och vilka 
utmaningar vi står inför.

Elisabeth Dahlin
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Sexualbrott mot barn på nätet  
– en utmaning för rättsväsendet
Klockan 13.00 i aulan 

Malin Joleby är doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid 
Göteborgs universitet. Hennes föreläsning tar upp ökningen av sexualbrott 
mot barn på nätet och de allvarliga konsekvenser detta får hos de barn som 
drabbas. Hur kan vi som vuxna förstå denna nya form av sexualbrott och hur 
kan vi rättsligt bekämpa den?

En presentation av kortfilmspaketet Vill du?
Klockan 15.20 i aulan 

Kalle Röcklinger är sakkunnig i sexualrådgivning respektive utbildningsfrågor 
på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Hon presenterar 
kortfilmspaketet Vill du? som betonar frivillighet och lösningar men inte 
duckar för när någon går över andras gränser och problemen kring det. Syftet 
är att visa hur en faktiskt kan agera och hur vi tillsammans kan stärka positiva 
normer och därmed förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt 
våld.

Malin Joleby

Kalle Röcklinger
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1. Barn som utsätts för sexuella 
övergrepp av kvinnliga förövare
Medverkande: Johanna Engström, legitimerad psykolog och 
utredare vid ECPAT Sverige, och Linda Jonsson, universitetslektor 
och en av författarna till forskningsrapporten 
Arrangör: ECPAT
ECPAT Sverige har i samarbete med forskare vid Barnafrid på 
Linköpings universitet tagit fram en forskningsrapport om barn 
som utsätts för sexuella övergrepp av kvinnliga förövare. Det 
finns i dag en tendens i samhället att inte kunna se kvinnor som 
förövare av sexuella övergrepp på barn, vilket leder till att barns 
utsatthet inte identifieras eller tas på allvar. Med mer kunskap 
kan vi tillsammans hjälpa fler barn.

2. Nya sätt att informera brottsoffer 
Medverkande: Representanter från Brottsoffermyndigheten 
Arrangör: Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten har det senaste året lanserat två nya 
webbplatser för brottsoffer. Webbplatsen Brottsofferguiden 
erbjuder skräddarsydd information till brottsoffer utifrån bland 
annat typ av brott och ålder. Webbplatsen Tystna inte ger stöd 
och råd till de som utsätts för hot och hat i samhällsdebatten 
och till de som möter utsatta. Under seminariet presenterar 
Brottsoffermyndigheten webbplatserna och ger tips på hur andra 
organisationer kan använda informationen i sitt möte med 
brottsoffer. 

3. RFSL Stödmottagning –  
20 års erfarenheter av stöd till 
våldsutsatta hbtqi-personer
Medverkande: Carina Wrangebo, kurator, Kina Sjöström, 
programansvarig individstöd, och Maria Tillquist, kurator  
Arrangör: Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter, RFSL

RFSL Stödmottagning har erbjudit stöd till hbtqi-personer 
utsatta för våld i drygt 20 år. Som en av få specialiserade 
mottagningar på området har de sammanställt ett kunskapsstöd 
där de beskriver sina erfarenheter av stödsökandes behov 
och sina arbetsmetoder. Under seminariet ger kuratorerna 
exempel på vad verksamheten möter och vad som kan vara 
viktigt i stödjande arbete med hbtqi-personer som är utsatta för 
trakasserier, hot och våld.

4. ”Måste man gå med på strypsex?”
Medverkande: Unizon, ungarelationer.se, SNAF – Sexualkunskapen 
ni aldrig fick och Tjejjouren Luleå 
Arrangör: Unizon
Strypningar är en vanlig våldshandling i dagens pornografi som 
kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Unga tjejer berättar för 
Unizons tjej- och ungdomsjourer att deras killar vill strypa dem 
under sex och tjejerna frågar om de måste gå med på det. När 
ungarelationer.se lanserade sin stödsajt var annonsen med texten 
”Måste man gå med på strypsex?” en av de som fick flest klick. 
Seminariet handlar om kopplingen mellan killars och mäns våld 
mot tjejer och kvinnor och om pornografins sexualisering av 
allvarligt våld.

5. Stopp! Min kropp – vägledning och 
skolmaterial
Medverkande: Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen  
Arrangör: Rädda Barnen
Rädda Barnen presenterar en ny version av vägledningen Stopp! 
Min kropp! och ett nytt skolmaterial  med samma namn som 
vänder sig till barn i lågstadieåldern. Materialet består av fem korta 
filmer och en låda med fakta och frågor om känslor, kroppen, lagen 
och samtycke. Genom att göra frågor om kroppen, gränser och 
sexuella övergrepp pratbara bland barn och vuxna vill Rädda Barnen 
öka sannolikheten att utsatta barn får ord, mod och möjlighet att 
berätta för vuxna som kan hjälpa dem. 

Valbara seminarier på förmiddagen

Brottsoffermyndigheten i samarbete med:



Anmälan: Anmälan är obligatorisk och bindande. 
Antalet platser är begränsat, så vänta inte – anmäl 
dig snarast.  

Sista anmälningsdag är den 10 februari 2020. 

Kostnad: Ingen avgift tas ut för deltagande.  
Fika ingår. Ej utnyttjad plats debiteras med 
500 kr0nor för att täcka administrativa kostnader.

Frågor? Aiste Ornataviciute, telefon: 090-70 82 76, 
aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se
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Anmälan
 – klicka här

6. De osynliga barnen – om barn på 
skyddat boende 

Medverkande: Malin Rekke, psykolog och projektsamordnare på 
Bris och deltagare från Stadsmissionen 
Arrangör: Barnens rätt i samhället, Bris
Barn på skyddat boende ska ha samma rättigheter som andra 
barn, men så ser inte verkligheten ut. I beslutet om placering 
betraktas barn enbart som medföljande. Många går miste om 
skola samt vård och hjälp efter trauman de upplevt. Bris och 
Stadsmissionen utvecklar skyddade boenden med förstärkt 
barnrättsperspektiv. En grundsten är barnets rättigheter. Barn 
med egna erfarenheter av skyddat boende ges stort inflytande i 
projektet. Seminariet lyfter barns erfarenhet, rättigheter, brister 
och hur bristerna kan åtgärdas.

7. Är barnkonventionen och förslaget om 
barnfridsbrott ett tillräckligt skydd för 
barn?  
Medverkande: Moderator Shanti Ingeström, barnrättsrådgivare 
på UNICEF Sverige, Ulrika Rogland, advokat, Rebecca Lagh, 
advokat, Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist på UNICEF 
Sverige 
Arrangör: UNICEF Sverige
UNICEF Sverige presenterar sin rapport, Olagligt men inte 
straffbart, som har undersökt hur det straffrättsliga skyddet 
ser ut för barn som utsätts för våld i hemmet. Detta följs av 
en diskussion med praktiker utifrån följande frågeställningar: 
Hur ser det straffrättsliga skyddet ut för barn som utsätts 
för våld i hemmet? Hur kan det nya barnfridsbrottet och 
barnkonventionen som svensk lag skydda barn som utsätts för 
våld? Vad behöver mer göras för att skydda barn från att utsättas 
för våld?

8. Hur kan vi förbättra stödet till 
brottsoffrens anhöriga?
Medverkande: Annika Karlsson, mamma till bröderna i det om-
talade ”Kevinfallet” samt Sven-Erik Alhem, förbundsordförande 
för Brottsofferjouren Sverige 
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige
Ett brott drabbar ofta fler än den direkt utsatta, men vad finns 
det egentligen för hjälp att få för de brottsutsattas anhöriga och 
varför faller de ofta mellan stolarna? Annika Karlssons söner, 
då fem och sju år gamla, anklagades 1998 för att ha orsakat 
sin fyraåriga kamrat Kevins död efter påstådda erkännanden. 
Följderna har fått enorma konsekvenser för de drabbade 
familjerna. Vid en granskning 20 år senare avskrevs bröderna 
från utredningen. Under seminariet berättar Annika Karlsson 
om sina erfarenheter.

9. Trender och utveckling inom 
brottsofferområdet med fokus på 
kvinnors och tjejers utsatthet
Medverkande: Jenny Westerstrand, ordförande för Roks 
Arrangör: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i 
Sverige, Roks
1990-talet präglades av stora reformer på fältet mäns våld mot 
kvinnor. Lagar och myndighetssatsningar bars av en förståelse 
där kön och våld länkades samman och våldet synliggjordes 
som del i ett samhälle präglat av mäns överordning av kvinnor. 
Kopplingen mellan politik, dåtidens feministiska forskning och 
till kvinnojoursrörelsen var tydlig.  I dag finns få spår på ett 
könat perspektiv på mäns våld mot kvinnor. Hur kan vi förstå 
denna förändring? Vad går förlorat? Och motståndet, var finns 
det?

10. I våldets skugga
Medverkande: Carina Molin och Roland Jangestig från RAV 
Arrangör: Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade
Anhöriga till våldsdödade människor lämnas i stort sett till 
sitt öde efter ett mord. Riksorganisationen för anhöriga till 
våldsdödade (RAV) redogör för de svårigheter som uppstår 
efter ett mord och hur organisationen arbetar för att förbättra 
situationen för våldsdrabbade närstående. Samhällsdebatten om 
straffrabatt, villkorlig frigivning, anonyma vittnen med mera 
är mycket aktuell i nuläget. RAV ger sin bild av de anhörigas 
verklighet.
 

Valbara seminarier på eftermiddagen
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