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Carl Göran Svedin: Barnmisshandel - ett samhällsproblem. Vad vet vi och vad 

behöver göras? 
 

I föredraget ger Carl Göran Svedin gör en kort översikt över kunskapsläget om olika former av 
barnmisshandel, som sexuella övergrepp, fysisk barnmisshandel, upplevt våld i familjen samt omsorgssvikt, 
både när det gäller förekomst, konsekvenser och brister i samhällets stöd i form av upptäckt, stöd och 
behandling. Han diskuterar också vilka steg som nu behöver tas för att bättre hantera barnmisshandel som 
samhällsproblem. 

 

 

Carl Göran Svedin 

Carl Göran Svedin är professor i barn- och 
ungdomspsykiatri sedan 2002, först i Lund och 
sedan tom 2019 vid Linköpings universitet. Sedan 
2020 är han affilierad professor vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola. Forskningen har i huvudsak 
handlat om den s.k. sociala barn- och 
ungdomspsykiatrin och berört utagerande barn, 
barn och skilsmässa, men framför allt barn som 
far illa i form av barnmisshandel och sexuella 
övergrepp. Han har bland annat ansvarat för tre 
tidigare svenska epidemiologiska studier om 
ungdomars sexualitet och sexuella övergrepp 
(2004, 2009 och 2014), och arbetar för närvarande 
med den fjärde studien. Har varit initiativtagare 
till BUP-Elefanten i Linköping (en specialiserad 
mottagning för barn och ungdomar som varit 
utsatta för barnmisshandel och sexuella 
övergrepp) samt Barnahusen i Linköping och 
Lund. Initierade och startade Barnafrid – 
nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 
2015. Carl Göran Svedin har även haft en rad 
olika expert och utredningsuppdrag på såväl 
internationell som nationell nivå och bl.a. 
utvärderat de svenska Barnahusen. 
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Margareta Hydén: Våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Vad vet vi 

och vad behöver vi lära mer om? 
 

I föredraget diskuterar Margareta Hydén hur långt vi har kommit i att utveckla kunskap ger en grund för att 
bygga ett socialt arbete mot våld i nära relationer som syftar till förändring. Hon ställer frågor som: Vad sker 
i våldets efterförlopp? Vem/vilka responderar på våldet och på vilket sätt? Vad betyder det omgivande 
sociala nätverkets responser för det motstånd som bjuds och för det stöd som erbjuds våldets offer? Hon 
argumenterar för att studier av det sociala nätverkets responser kan utgöra nyckeln till en förståelse av 
våldets ofta så tvetydiga, motsägelsefulla och paradoxala process. Det viktigaste är inte hur våldet 
uppkommer utan hur det kan få ett slut. Då är kunskap om våldets hela sociala process av avgörande 
betydelse. 
 
 

 

Margareta Hydén  

Margareta Hydén inledde sitt engagemang i 
frågan om våld i nära relationer som 
socialarbetare och leg.psykoterapeut och hon 
disputerade sedan i socialt arbete vid Stockholms 
universitet 1992 med avhandlingen Woman 
Battering as Marital Act – The Construction of a Violent 
Marriage. Margareta Hydén var den första 
professorn i socialt arbete vid Linköpings 
universitet (2004) och är sedan 2015 professor 
emerita i socialt arbete. Hon har också varit 
knuten som gästprofessor till The Centre for 
Criminology and Criminal Justice vid University 
of Manchester och även till Kriminologiska 
institutionen, Stockholms universitet. Hon är 
även Advisory Board Member vid Centre for 
Narrative Research, University of East London. 
Hon har vidare arbetat med forskning och 
utvecklingsarbete inom Stockholms Stads-
mission. Margareta Hydén tilldelades 2019 års 
hedersstipendium från Centralförbundet för 
socialt arbete CSA, för att genom sin forskning 
om våld i nära relationer och omgivningens 
responser på våldet ha bidragit till att utveckla det 
sociala arbetet och socialpolitiken. 
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Mikael Thörn: Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mot mäns 

våld mot kvinnor – en lägesrapport 
 

I föredraget ger Mikael Thörn en översikt över det pågående arbetet med den nationella strategin för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och diskuterar framtida utmaningar på området mäns våld 
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

Mikael Thörn  

Mikael Thörn är senior utredare på 
Jämställdhetsmyndigheten. Hans erfarenhet från 
på området våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck sträcker sig från 
socialtjänstens utredningar om våldsutsatta barn 
och barn som far illa, över uppdrag för 
Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) i den nationella tillsynen 2009 
respektive 2014, till uppdrag som sekreterare i 
offentliga utredningar om Nationell strategi mot 
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 
och förtyck (SOU 2015:55) respektive ett stärkt 
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 
(SOU 2017:112). Han har också ingått i det 
nationella kompetensteamet kring heder vid 
Länsstyrelsen i Östergötland, och arbetat med 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
våld i nära relationer.  
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Marianne Hester: Challenges and contradictions in social work with violence 

in close relationships – reflecting on the three planet model  
 

Despite the prolific and positive work of practitioners to tackle domestic violence and abuse, frustrations 
are often voiced by social workers and other professionals - and echoed in women’s and children’s 
experiences - that it can be difficult to ensure and sustain safe outcomes for women and children in 
circumstances of domestic violence and abuse. The model of the ‘three planets’, has provided a means of 
conceptualising these frustrations and difficulties by understanding systemic problems that exist across the 
different ‘planets’ of domestic violence and abuse, child protection, and arrangements for children post-
separation. The paper explores some of the contemporary challenges and contradictions for social work 
with violence in close relationships highlighted by the three planet model, including impacts of economic 
austerity policies, gender neutral approaches and intersectionality. 

 

Fördraget ges på engelska 

 

 

Marianne Hester  

Marianne Hester är professor i genus, våld och 
internationell policy vid Centrum för forskning 
om genus och våld vid University of Bristol, 
Storbritannien. Hon är också initiativtagare till 
och huvudredaktör för den första vetenskapliga 
tidskriften med bas i Europa med fokus på genus 
och våld, Journal of Gender Based Violence. Marianne 
Hester har genomfört banbrytande forskning om 
en rad olika aspekter av våld, övergrepp och 
genusrelationer, inklusive om familjerättsliga 
frågor som vårdnad och umgänge respektive om 
hur rättssystemet hanterar våld i nära relationer 
och våldtäkt. Hennes arbete har haft inflytande på 
policy och praktik när det gäller hälso- och 
sjukvård, kriminalpolitik och familjepolitik såväl i 
Storbritannien och en rad europeiska länder som 
i andra delar av världen. En stor den av hennes 
forskning är komparativ och rör Storbritannien, 
de nordiska länderna och övriga Europa. För 
närvarande handlar hennes forskning om insatser 
riktade till högriskförövare av våld i nära 
relationer, straffrättsprocesser rörande våld i nära 
relationer och våldtäkt, och betydelser av rättvisa 
och upprättelse för brottsoffer/överlevare efter 
genusrelaterat våld. 

 

 


