
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn, ungdomar och internet 

• Sexuell utsatthet på nätet 

• Narkotika och darknet   

Föreläsare: 
Kriminolog Nina Rung och ANDT-samordnare Olof Emilsson 



 

 

BARN, UNGDOMAR OCH INTERNET 
Länsstyrelsen bjuder in till föreläsning om barn, ungdomar och internet. Inbjudan riktar sig till 

dig som förälder och du som i din profession vill ha mer kunskap om barns och ungdomars 

internetanvändande och de risker som finns kopplat till narkotika och sexuell utsatthet.  

 

Internet är oftast ett positvt inslag i vardagen. Men hur mycket vet vi vuxna egentligen om 

sexuell utsathett på internet? Hur är det med narkotika och darknet? 

I denna föreläsningsturné på tre orter i Kronobergs Län kommer våra föreläsare Olof Emilsson 

och Nina Rung ge oss mer kunskap om sexuell utsatthet och narkotika på internet. 

 

TRE FÖRELÄSNINGSTILLFÄLLEN 

 

13mars:  Norrhult  13.00 – 14.00. Nina 14.30 – 16.00  

Norrhults Folketshus och park, Thorleifs Gata 1, Norrhult 

 13.00-14.00 Narkotika och darknet 

 14.00-14.30 Kaffe och fralla 

 14.30-16.00 Sexuell utsatthet 

LÄNK TILL ANMÄLAN: Håll in Ctrl och klicka här 

 

14 mars:  Alvesta  

Alvesta Folketshus, Allbogatan 17, Alvesta 

 9.30-10.30 Narkotika och darknet 

 10.30-10.45 Paus  

 10.45-12.15 Sexuell utsatthet 

LÄNK TILL ANMÄLAN: Håll in Ctrl och klicka här 

 

14 mars:  Markaryd  

Markaryds kommun, Drottninggatan 11, Markaryd 

13.15-14.15 Narkotika och darknet 

14.15-14.30 Paus 

14.30-16.00 Sexuell utsatthet 

LÄNK TILL ANMÄLAN:  Håll in Ctrl och klicka här 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?activity=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fKronoberg%2fSv%2fkalender%2f2017%2fSidor%2fF%25C3%25B6rel%25C3%25A4sningar-om-barn%2c-ungdomar-och-internet%2c-Norrhult.aspx&activityWeb=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fKronoberg%2fSv%2fkalender%2f2017
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?activity=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fKronoberg%2fSv%2fkalender%2f2017%2fSidor%2fF%25C3%25B6rel%25C3%25A4sningar-om-barn%2c-ungdomar-och-internet%2c-Alvesta.aspx&activityWeb=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fKronoberg%2fSv%2fkalender%2f2017
http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?activity=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fKronoberg%2fSv%2fkalender%2f2017%2fSidor%2fF%25C3%25B6rel%25C3%25A4sningar-om-barn%2c-ungdomar-och-internet%2c-Markaryd.aspx&activityWeb=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fKronoberg%2fSv%2fkalender%2f2017


 

 

FÖRELÄSARNA 

 

Olof Emilsson, Länsstyrelsen Kalmar Län 

ANDT (alkohol, narkotika, dopning, 

tobak) -samordnare på Länsstyrelsen i Kalmar  

län. Arbetade tidigare på Tullverket inom  

brottsbekämpningen och var med och utredde 

narkotikaärenden där gärningsmännen sålt  

preparat på internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Rung, Kriminolog, Huskurage 

Nina Rung är kriminolog, föreläsare och debattör 

med stor erfarenhet av att utreda brott mot barn  

inom polisen. Hon deltar som expert hos organisationer  

och myndigeter i frågor om barns rätt, normarbete  

och förebyggande arbete kring våld och sexualiserat       Foto: Infinity Studio 

våld och leder utbildningar för samhällsaktörer såsom  

länsstyrelser, polisen, kommuner, civilsamhället, ideell  

sektor och skolor. 

 

 

https://minsida.lansstyrelsen.se/Person.aspx?accountname=i:05.t|lstfed|olof.emilsson@lansstyrelsen.se

