
  
  

 

Våld mot kvinnor och barn – bär lagstiftaren sitt ansvar? 

 
24 november 2022, Konsertsalen, Musikhögskolan, Örebro universitet 

 

Välkommen till Örebro universitets årliga konferens som arrangeras i samarbete med 

Länsstyrelsen i Örebro. Syftet är att uppmärksamma arbetet med att stoppa mäns våld mot 

kvinnor och barn! Årets konferenstema är lagstiftningens roll i det arbetet, med ett särskilt 

fokus på att utforska hur lagstiftning på området fungerar i praktiken som förebyggande 

arbete. Konferensen sätter samverkan mellan forskning och praktik i fokus och består av en 

forskarstafett med flera kortare föredrag om de senaste forskningsresultaten om utfall av olika 

lagar på området, panelsamtal, och en avslutande föreläsning. Årets föreläsare är Johanna 

Niemi, professor i juridik vid universitet i Helsingfors. 

 
Konferensen kommer att hållas på plats på Örebro universitet och kommer anpassas efter då 

rådande restriktioner. Frukost, fika och lunch ingår. Välkommen!  

 

Program 
 
08.30 Registrering och frukost 

 
09.00 Välkommen och inledning 

Stina Sjölin, avdelningschef för Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Örebro län. 
Laura Ervo, professor i juridik och Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet, 
Centrum för våldsstudier 

 

09.15 Barnäktenskap, en form av hedersbrott 

Emma Källvik, doktorand i kriminologi, Örebro universitet 

 
09.30 Som barn i familjevåldssituationer, barnets deltagande enligt LVU  

Doktor Therese Johnstone, adjunkt i rättsvetenskap, Örebro universitet 

 
09.45 Hbtqi-personers utsatthet för våld   

Doktor Laima Vaige, lektor i rättsvetenskap, Örebro universitet 

 
10.00  Paus 
 
 
 
 
 



 

Fortsättning program: 
 
10.15 Lagen om grov kvinnofridskränkning, hur gick det? 

Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet 

 
10.30 Barn som bevittnar våld i nära relation, Barnfridsbrott 

Martina Vikander, doktorand i socialt arbete, Örebro universitet 

 
10.45 Kontaktförbud i nationell och internationell lagstiftning 

Laura Ervo, professor i juridik, Örebro universitet 

 
11.00 Paus 
 
11.10 Paneldebatt och frågor 

Möjligheter och begränsningar utifrån utfall av olika lagar.  

 
11.40 Lunch 

 
12.30 Från anmälan till dom avseende våldsbrott 

Professor Kerstin Nordlöf, Örebro universitet 

 
12.50 Hur arbetar polisen? 

Sofia Fransson, gruppledare för brott i nära relation, Polisen, Örebro.  
 

13.05 Hur arbetar målsägandebiträde? 
Åsa Hjelte-Åkerblom, målsägandebiträde, advokatfirman Glimstedt, Örebro.   

 
13.20 Hur arbetar domstolen? 

Anders Heiborn, rådman vid Norrköpings tingsrätt och lärare vid avdelningen för 
affärsrätt vid Lidköpings universitet.   
 

13.35 Paneldebatt och frågor 

Hur kan rättsväsendet arbeta förebyggande med stöd i lagstiftning? 
 
14.00 Paus och fika 

 
14.20 Keynote 

  Behandling av våld mot kvinnor i europeisk belysning -direktiv, domar och     

            rekommendationer. 

Johanna Niemi, professor i juridik vid universitet i Helsingfors 

 
15.00 Frågor och sammanfattning av dagen 
 
15.20 Konferensen slut 

 

 

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan sker 

via: www.oru.se/valdskonferensen  

http://www.oru.se/valdskonferensen

