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Sammanfattning 

Syftet med studien är att visa hur domstolar resonerar kring våld samt beslutar i domar gällande 

vårdnad, boende och umgänge när det förekommer uppgifter om våld. När föräldrar inte kan enas i 

vårdnadsrelaterade frågor kan de vända sig till domstolen och statistik visar att antalet tvistemål har 

fördubblats det senaste decenniet. Under de senaste årtiondena har större reformer genomförts i 

Föräldrabalkens (1949:381) 6 kapitel, vilket är det kapitel domstolen ska utgå ifrån när den dömer i ett 

vårdnadsmål. Många av förändringarna har syftat till att öka möjligheten till gemensam vårdnad, 

växelvist boende och umgängesrätt. Det går inte att objektivt fastställa vad som är barnets bästa och 

därför blir domstolens bedömning avgörande i varje enskilt fall. Domstolen ska särskilt titta på; 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar, risken för att barnet far illa, barnets 

egen vilja och kontinuitetsprincipen. När domstolen ska besluta i vårdnadsmål innehållande uppgifter 

om våld måste dessa alltid prövas och en riskbedömning göras. Om domstolen finner en risk för att 

barnet kommer att fara illa så bör detta väga tungt i helhetsbedömningen. Om en förälder tidigare 

utsatt eller utsätter barnet eller annan familjemedlem för våld och andra kränkningar är det som princip 

bäst att den föräldern inte får ha vårdnad om barnet. Våld mot barn kan vara allt ifrån nypningar och 

förolämpningar till grova sexuella övergrepp och tortyr. Många barn upplever våld mot andra 

familjemedlemmar. Uppsatsens huvudsakliga empiri består av 27 hovrättsdomar i vårdnadsrelaterade 

mål avkunnade mellan november 2018 och mars 2019, vilka alla innehåller uppgifter om våld. Under 

studien har jag använt mig av flera metoder. En rättsvetenskaplig metod har använts i arbetet med att 

redovisa gällande rätt kring vårdnad om barn samt våld mot barn. Med hjälp av en kvantitativ 

innehållsanalys granskade jag de uppgifter om våld som förekommer i domarna samt våldets 

omfattning. Med denna metod granskades även det domstolen fastställt genom dom. För att kunna gå 

in mer på djupet och granska hur domstolen resonerar kring uppgifterna om våld kompletterades den 

kvantitativa studien med en diskursanalys. Resultatet visar att domstolen ofta förminskar det uppgivna 

våldet, när domstolen beskriver våldet används ord som ”samarbetssvårigheter” och ”högljudda 

konflikter” och en våldsutsatt förälders, mammans i denna studie, samt barnets utsaga ifrågasätts ofta. 

I 19 av 27 domar (70 procent) tilldelas våldsutövaren, pappan i denna studie, vårdnad och/eller 

umgänge och detta visar på att domstolen i hög grad anser att en våldsutövande förälder är en lämplig 

umgängesförälder. Domstolen har en betydande roll i avgörandet om vad som är ”verkligt” samt 

besitter stor makt att besluta över barnets framtida uppväxt. Domstolen betonar vikten av en god och 

nära relation till båda föräldrar men den ”goda” relationen kan enligt min mening inte uppnås när 

barnet utsätts för direkt eller indirekt våld. 

Nyckelord: domstol, familjerätt, vårdnadsmål, vårdnadsreform, föräldrabalken, vårdnad om barn, 

våld, våld mot barn, diskursteori, diskursanalys, rättsvetenskap, kvantitativ innehållsanalys 

  



 

2 
 

Summary 

The purpose of the study is to show how courts reasons about violence and determines in judgments 

concerning custody, housing and child contact when there is information about violence. When 

parents are incapable of deciding on custody-related issues, they are to turn to the court. Whereby, 

statistics show that civil cases in custody-related issues have doubled in the past decade. In the past 

few decades however, major reforms have been implemented in chapter 6 of the Children and Parents 

Code (1949:381) in which the court will derive its rulings on, when deciding the fate of any custody-

related case. Many of the changes have been aimed at increasing the possibility of joint custody, 

alternating housing and contact with the parent with whom the child does not live. It is not possible to 

objectively decide on what is in the best interest of a child thus, a court’s verdict will be decisive in 

any such civil case. The court must take certain aspects into account, such as; the child’s needs of 

close relation to both parents, the risk of the child getting abused, the child’s own will and the 

continuity principle. When the court draws a ruling in custody cases containing information about 

violence, this infomation must always be thoroughly examined, and a risk assessment has to be made. 

If the court finds a risk of future harm of the child, this should weigh-in heavily in the overall 

assesment. If a parent uses violence or has previously subjected the child or other family member to 

violence and other violations, it is basically best that that parent may not have custody of the child. 

Violence towards children can be anything from pinching and insults to gross sexual abuse and torture. 

Many children experiencing domestic violence. The thesis´s main empirical object consists of 27 

rulings in custody-related cases annonuced between November 2018 and March 2019, all of which 

contain information about violence. In writing the thesis, several methods have been used. A method 

of jurisprudence have been used to navigate the work of reporting on what the current law says about 

child custody and violence against children. With the help of a quantitative content analysis method, I 

examined the information about violence that appears in the judgments and the extent of that violence. 

This method also examined what the court determined by judgment. To be able to examine courts 

rulings more in depth and examine how courts reasons with the given information about violence the 

quantitative study was supplemented with a discourse analysis. The findings show that courts often 

diminish alleged violence. The court describes violence with words, such as “unpleasantness” and 

“loud conflicts” and the statement of a parent who´is subjected to violence, the mother in this study, 

and a child’s statement are often questioned. In 19 out of the 27 rulings (70 %), the violent parent, the 

father in this study, is assigned custody and/or contact with the child which shows that the court to a 

larger extent considers a violent parent as a suitable parent. The court has a crucial role in deciding 

what is real and possesses great power to decide on the child's future upbringing. The court 

emphasizes on the importance of a good and close relationship with both parents, in my opinion 

however, the ”good” relationship cannot be achieved when the child is subjected to direct or indirect 

violence. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

År 2018 separerade föräldrar till 64 000 barn. Det motsvarar 3,7 procent av alla barn vars föräldrar var 

gifta eller sammanboende det året.1   

 Föräldrar med gemensam vårdnad som inte längre vill eller kan samarbeta i vårdnadsrelaterade 

frågor kan vända sig till domstolen och yrka på att denna häver det gemensamma vårdnadsansvaret. 

Om en av föräldrarna är vårdnadshavare och den andra önskar ett gemensamt vårdnadsansvar eller att 

själv få ensam vårdnad så kan domstolen avgöra i frågan.2  

 I vårdnadsmål som avgörs genom huvudförhandling, tillika rättegång, i tingsrätten (TR) dömer en 

juridiskt utbildad domare tillsammans med tre nämndemän. I vårdnadsmål som avgörs genom 

huvudförhandling i hovrätten (HovR) dömer istället tre juridiskt utbildade domare och två 

nämndemän. Nämndemän är domare som saknar juridisk utbildning.3 Det är de politiska partierna som 

nominerar nämndemän men trots detta så är nämndemannauppdraget ett opolitiskt uppdrag. Likt 

juristdomaren röstar nämndemannen om alla frågor som hör till målets avgörande och har rätt att 

reservera sig mot ett beslut eller en dom. En nämndeman och en juristdomare har delat ansvar för 

domstolens avgörande och de är båda skyldiga att följa lagen.4  

 I Sveriges tingsrätter avgjordes 7327 tvistemål under år 2018 avseende Talan om vårdnad av barn 

m.m.5 År 2008 avgjordes istället 3660 stycken,6 det innebär att antalet tvistemål har fördubblats det 

senaste decenniet. Enligt SOU 2017:6 kan en av förklaringarna vara att 2006 års vårdnadsreform gjort 

att fler föräldrar ser en möjlighet att nå framgång med en talan om ensam vårdnad. Ett mer jämställt 

föräldraskap och en ökad konfliktbenägenhet är exempel på andra troliga förklaringar.7  

 Under de senaste årtiondena har större reformer genomförts och ändringar har gjorts gällande 

vårdnad, boende och umgänge i Föräldrabalkens (FB) 6 kapitel, vilket är det kapitel domstolen ska 

utgå ifrån när den dömer i ett vårdnadsmål.8 Många av förändringarna har syftat till att öka 

möjligheten till gemensam vårdnad, växelvist boende och umgängesrätt.9  

 I ett försök att underlätta samstämmighet mellan föräldrar fick domstolen år 1998 möjlighet att 

besluta om gemensam vårdnad även när en förälder motsatte sig detta.10 Med 1998 års vårdnadsreform 

försvann toleranskriteriet och tillämpningen av reformen innebar att domstolar närmast systematiskt 

beslutade om gemensam vårdnad, även i de fall där det var tydligt att samarbetet inte skulle fungera i 

praktiken. Gemensam vårdnad blev till norm och en presumtion som endast kunde brytas vid särskilda 

 
1 SCB, Barn- och familjestatistik 2018 
2 Anna Singer, Barnets bästa. Om barns rättsliga ställning i familj och samhälle, 2012, s. 115 
3 Sveriges Domstolar, Allmänna domstolar 
4 Bli nämndeman, Roll och uppgift 
5 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2018, s. 14 
6 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2008, s. 15 
7 I statens offentliga utredning Se barnet! (SOU 2017:6), s. 28 
8 Anna Singer, Gemensam vårdnad för alla föräldrar—Barnets bästa eller social ingenjörskonst?, 2014, s. 350 
9 Johanna Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten. Om vårdnad, vårdnadstvister och barnskydd, 2013, s. 23 
10 I regeringens proposition Vårdnad, boende och umgänge (Prop. 1997/98:7), s. 8 
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omständigheter.11  

 År 2006 gjordes en uppstramning av praxis och domstolen skulle härmed fästa särskild betydelse 

vid föräldrarnas samarbetsförmåga gällande frågor som rör barnet.12 Annat som lyftes och fick en mer 

framträdande betydelse var vikten av barnets bästa och risken för att barnet far illa.13  

 Enligt SOU 2017:6 lyfter föräldrar fram och fokuserar på sina samarbetsproblem i dagens 

vårdnadsmål istället för på lösningar på konflikten och 2006 års vårdnadsreform har på så sätt blivit 

konfliktdrivande. Utredningen anser att domstolen ska få besluta om gemensam vårdnad även om båda 

föräldrar motsätter sig detta, en markering mot att det är barnets bästa som ska vara avgörande vid 

bedömningen och inte föräldrarnas inställning.14 

 Våld mot barn kan vara allt ifrån nypningar och förolämpningar till grova sexuella övergrepp och 

tortyr. Föräldrar kan försumma sina barn på olika vis. Föräldrar kan hota med straff, död och att 

barnen ska överges. Många barn upplever våld mot andra familjemedlemmar.15  

 Barn som upplever pappas våld mot mamma utsätts för den mest skadliga formen av våld ur ett 

psykologiskt perspektiv. Att uppleva våld mot en anknytningsperson, den person som barnet ska söka 

trygghet och beskydd hos vid fara, kan uppfattas som ett hot mot hela barnets existens. I familjer där 

pappa slår mamma är risken stor att barnet själv blir utsatt för våld eller andra övergrepp.16 

 SOU 2005:43 fann i sin granskning av tingsrättsdomar från 2002 att förekomna övergrepp i någon 

form åberopats till stöd för talan i 36 procent av målen.17 Enligt Barnombudsmannen innehåller 51 

procent av domarna från ovanstående år uppgifter om våld av fysisk art.18 

 När domstolen ska besluta i vårdnadsmål innehållande uppgifter om våld måste dessa alltid prövas 

och en riskbedömning göras. Om domstolen finner en risk för att barnet kommer att fara illa så bör 

detta väga tungt i den helhetsbedömning som görs av samtliga omständigheter. ”Om en förälder 

utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, är det i de 

allra flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden” En hög risk kan även leda till 

att umgänge inte fastställs, alternativt att umgänge fastställs i närvaro av umgängesstöd.19 

 Barnombudsmannens rapport visar att domstolen beslutat om gemensam vårdnad i hälften av fallen 

där uppgifter om våld refereras i vårdnadsutredningen eller i domstolens domskäl/bedömning. I 

studiens jämförelsematerial bestående av avgjorda mål som saknar uppgifter om våld utdömdes istället 

gemensam vårdnad i ungefär 40 procent av fallen. Slutsatsen blev därmed att domstolen procentuellt 

sett oftare beslutar om gemensam vårdnad i de fall där uppgifter om våld förekommer.20  

 
11 Singer, 2014, s. 351 
12 a.a., s. 351 
13 Mats Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge. Samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser, 2014, s. 34 
14 SOU 2017:6, ss. 27 & 31–32 
15 Marie Angsell, Räknas det här som våld? En rapport om våld mot barn utifrån Bris stödjande kontakter, 2016, s. 8  
16 Våld mot nära, Barn som upplever våld  
17 I statens offentliga utredning Vårdnad- Boende- Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43), s. 740 
18 Sverige, Barnombudsmannen, När tryggheten står på spel, 2005, s. 10 
19 I regeringens proposition Nya vårdnadsregler (Prop. 2005/06:99), s. 42 
20 Sverige, Barnombudsmannen, 2005, s. 35 
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1.2 Problemformulering 

7327 tvistemål under år 201821 innefattar minst lika många drabbade barn. Om det i hälften av 

tvisterna förekommit uppgifter om våld22 så betyder det att minst 3664 barn i vårdnadsmål upplevt 

våld. Barn som både är föremål för en vårdnadstvist och som är utsatta för våld i någon form är enligt 

mig dubbelt utsatta och i särskilt behov av samhällets stöd och skydd. 

 Lagstiftningen fördömer våld mot barn och menar att barn inte får utsättas för fysisk bestraffning 

eller annan typ av kränkningar och menar att den som förorsakar en annan person sjukdom, skada eller 

smärta eller försätter hen i vanmakt ska dömas för misshandel.23 Enligt 6 kap. 2 a § FB ska domstolen 

vid bedömning av vad som är bäst för barnet ta särskild hänsyn till risken för att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp. I prop. 2005/06:99 förtydligas att uppgifter om våld måste 

prövas och att en risk att barnet far illa bör väga tungt i helhetsbedömningen. Det står även att det 

oftast är bäst för barnet att inte stå under vårdnad av en förälder som utsätter barnet eller annan 

familjemedlem för våld.24  

 1998 års vårdnadsreform gjorde gemensam vårdnad till norm och bildade en presumtion som 

endast kunde brytas vid särskilda omständigheter.25 Om domstolen regelmässigt beslutar om 

gemensam vårdnad och umgänge trots uppgifter om våld så kan slutsatsen inte vara annan än att våld 

inte anses vara en särskild omständighet. Presumtionen om gemensam vårdnad kan komma att stärkas 

ytterligare om lagändringar blir av enligt SOU 2017:6 förslag. När domstolen kan besluta om 

gemensam vårdnad trots att båda föräldrar motsätter sig detta så befarar jag att det kommer att leda till 

att fler barn tvingas att växa upp med våld. 

 En våldsutövande pappa lämnar motvilligt över kontrollen och efter att mamman lämnat honom 

kan han använda vårdnadstvisten som ett verktyg för att fortsätta sin misshandel. Genom att tvinga 

mamman att upprepat processa om vårdnaden samt ingå i medlingsprocesser upprätthåller pappan en 

kontakt och han kan använda umgänge och gemensam vårdnad som en möjlighet att begå psykisk 

misshandel.26  

 Våld är inte förenligt med vårdnad om barn och trots tydlig lagstiftning på området så gissar jag att 

två saker ställer till det under bedömningen, den ena är den starka presumtionen om gemensam 

vårdnad och den andra är de personer som dömer i vårdnadsmålen. Domstolen består av ett litet antal 

personer som oavsett juridisk utbildning och erfarenhet kan relatera till ämnena våld och vårdnad om 

barn. Vid beslut om barnets bästa blir domarnas egenskaper, kunskap och egna erfarenheter 

tillsammans med deras tolkning av befintlig lagstiftning avgörande. Diskurser skapas kring vårdnad 

om barn och våld och då domarna i och med nämndemannasystemet representerar folket så speglar 

 
21 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2018, s. 14 
22 Sverige, Barnombudsmannen, 2005, s. 35 
23 6 kap. 1 § FB, SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB); 3 kap. 5 § BrB, SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
24 SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB); Prop. 2005/06:99, s. 42  
25 Singer, 2014, s. 351 
26 Emmaline Campbell, How domestic violence batterers use custody proceedings in family courts to abuse victims, and how courts can put a 
stop to it, 2017, s. 42 
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även dessa diskurser allmänhetens syn på området. Då olika domare dömer i olika vårdnadsmål finns 

en risk att beslutet blir godtyckligt, vissa barn och föräldrar som har varit/är utsatta för våld har ”tur” 

att tilldelas domare med exempelvis stor kunskap om våld och dess konsekvenser medan andra inte 

har samma tur.  

 Domstolen kan tack vare sin maktposition som beslutande organ styra över barnets situation och 

dess framtida uppväxt. Om samhället inte förmår att skydda barn från våld när möjligheten finns är 

detta mycket problematiskt.   

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att visa hur domstolar resonerar kring våld samt beslutar i domar gällande 

vårdnad, boende och umgänge när det förekommer uppgifter om våld. 

1.4 Forskningsfråga och frågeställningar 

Hur resonerar och dömer domstolar i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld? 

 För att göra min forskningsfråga mer överskådlig och enklare att besvara benade jag ner den i två 

frågor. Utöver dessa tillkom en fråga i syfte att skaffa mig en samlad bild av det empiriska materialet.  

• I vilken omfattning och i vilka former uppges våld förekomma? 

• Hur resonerar domstolen kring uppgifterna om våld? 

• Hur dömer hovrätter i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld? 

1.5 Studiens relevans för socialt arbete 

Då alla sorters social verksamhet berörs av lagar, förordningar och andra juridiska bestämmelser är det 

viktigt att socialarbetaren även har ett juridiskt perspektiv. Bristande juridiska kunskaper kan utöver 

att leda till felaktigheter i hantering och insats skapa en osäkerhet i socialarbetarens yrkesidentitet.27 I 

min studie presenteras en stor del av de lagar och bestämmelser som nu är aktuella inom områdena 

vårdnad om barn och våld mot barn, jag visar även på uppkomsten av dessa samt hur de används i 

praktiken. 

 Sedan länge finns en insikt om att en domstolsprocess inte är det bästa sättet att lösa en 

vårdnadskonflikt.28 Kommunerna är idag skyldiga att erbjuda samarbetssamtal åt föräldrar som tvistar 

om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. Om föräldrarna kommer överens och ingår ett 

skriftligt avtal kan detta godkännas av socialnämnden och har då samma effekt som ett 

domstolsavgörande.29 Mer om detta i avsnitt 2.2.1.  

 Barn behöver skyddas från att fara illa och socialnämnden har ett åtagande att samverka med andra 

för att möjliggöra detta.30 I vårdnadsmål är det domstolen som ska se till barnets bästa när den fattar 

beslut om barnets framtid och för att kunna göra detta bör domstolen inhämta nödvändig information 

 
27 Katarina Alexius Borgström & Anna Hollander, Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete, 2009, s. 17 
28 Anna Singer, Barns rätt, 2017, s. 98 
29 Sjösten, 2014, ss. 183 & 203–204 
30 5 kap. 1 a § SoL, SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
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om familjen, vanligtvis görs detta genom att uppdra åt socialnämnden att göra en vårdnadsutredning. 

Mer om detta i avsnitt 2.2.2. 

 En annan koppling mellan socialt arbete och domar i vårdnadsmål är den att domstolen i syfte att 

underlätta ett umgänge kan ålägga ett umgänge i närvaro av umgängesstöd. Enligt 6 kap. 15 c § FB har 

domstolen en möjlighet att besluta om att socialnämnden ska utse en person som medverkar vid 

umgänget.31 Mer om detta i avsnitt 2.2.7. 

 Socialarbetare som särskilt arbetar mot våld i nära relation inom socialtjänsten eller på skyddade 

boenden får ofta bistå våldsutsatta kvinnor med stöd och hjälp i samband med en vårdnadstvist. Jag 

kan endast föreställa mig de många svårigheter som uppstår, att stor ansträngning krävs för både 

socialtjänst, det skyddade boendet, mamma och barn att få till ett umgänge utan att röja skyddade 

person- och adressuppgifter. Sedan att skapa en upplevd trygghet för mamma och barn parallellt med 

att mamman behöver träffa sin förövare i rätten där hon både behöver bevisa att våld ägt rum samt 

försvara sig mot anklagelser om att hon exempelvis utövar umgängessabotage.  

 Som socialarbetare är det viktigt att känna till hur domstolen resonerar och beslutar i vårdnadsmål 

då domstolen i kraft av att representera folket fungerar normskapande. Allmänhetens attityd till 

vårdnad om barn och våld kan ge socialarbetaren en fingervisning om hur barns utsatthet och rätt till 

skydd värderas när det kommer till konflikter mellan dess föräldrar. Underlaget kan leda till 

förändringar i rutiner, exempelvis hur en vårdnadsutredning utförs, med målet att barnets bästa alltid 

ska vara i centrum.  

2. Kunskapsläge 

2.1 Vårdnad om barn – svensk familjerätt 

2.1.1 Historisk tillbakablick 

Förr stod både kvinnan och barnet under förmyndarskap av den äkta maken tillika fadern. När det 

gällde vårdnad om barn som fötts utom äktenskapet så framgår i landslagar, daterade år 1350 och år 

1442, att modern ska ta hand om barnet under dess tre första levnadsår och att fadern sedan ska ta 

hand om barnet tills det fyller sju. Därefter ska båda föräldrarna ansvara för vårdnaden av barnet.32 

 Bestämmelserna kring vårdnad ändrades genom lagen den 24 juli 1903 där det blev upp till 

domaren att avgöra vem som skulle få vårdnaden om båda föräldrar ansågs lika lämpade. I förarbetena 

till lagen framhålls att domstolens bedömning borde baseras på föräldrarnas personliga egenskaper och 

på barnets kön och ålder. År 1916 infördes en bestämmelse om rätten till umgänge med barnet för den 

förälder som inte hade vårdnaden. Om föräldrarna var överens i frågan om vårdnaden skulle 

domstolen besluta i enlighet med detta om det inte uppenbart stred mot barnets bästa.33  

 
31 Singer, 2017, s. 117; SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
32 Sjösten, 2014, s. 25 
33 a.a., s. 27 
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Gällande de så kallade ”oäkta” barnen så tillkom vårdnaden i regel modern vid denna tid. Detta 

förutsatt att modern fyllt 25 år och fortsatte att vara ogift då ogifta kvinnor under 1800-talets andra 

hälft blev myndiga vid tjugofem års ålder och därmed även förmyndare över sina barn.34 

 En barnlagstiftning utformades under åren 1917–1920 med utgångspunkten att barnets bästa skulle 

vara ledande. I och med denna lagstiftning infördes begreppet ”vårdnad”. Tidigare hade ord som 

föräldramakt och föräldramyndighet använts men med begreppet vårdnad, som är en förkortning av 

ordet omvårdnad, framhölls föräldrarnas ansvar att ge sina barn en god uppväxt. Sålunda togs ett 

första steg mot uppfattningen om föräldrars skyldighet när det kommer till barnets behov av omsorg.35 

2.1.2 1970-tal till 2010-tal 

De lagar som tillkommit i början av 1900-talet och som hade överförts, i stort sett oförändrade, till FB 

1949 framstod under 1970-talet som förlegade. I dessa var föräldramakten framträdande och barnet 

sågs som föräldrarnas ägodel. För att bättre spegla dåtidens syn tillsattes en utredning om barnets rätt 

år 1977. Uppdraget var ”att undersöka i vilka fall och på vilka sätt barns intressen och behov kunde 

tillgodoses på ett bättre sätt.” Utredningen yrkade på att bestämmelser kring vårdnad och umgänge ska 

ha som målsättning att tillgodose barnets behov och menade att både föräldrar och samhälle ska ta 

hänsyn till barnets behov vid de prövningar och beslut som rör barnets framtid.36 En reformering av 

FB genomfördes 1982 efter utredningens förslag och flera uttryckliga bestämmelser infördes om att 

barnets bästa skulle vara vägledande. Detta innebar att barnets bästa som rättslig målsättning fick ett 

tydligt genombrott i svensk rätt. Genom reformen sammanlänkades innebörden av barnets bästa med 

tillgodoseendet av barnets grundläggande behov. Eftersom vårdnadshavarna är de som primärt 

tillgodoser dessa behov så kom även barnets bästa att knytas till att barnet är föremål för föräldrarnas 

omsorg. Detta kan ha en betydelse för hur barn uppfattas i rättsliga sammanhang idag, som objekt med 

behov som behöver tillgodoses och att de behöver tas om hand.37 

 År 1977 kunde frånskilda och ogifta föräldrar tilldelas gemensam vårdnad genom domstolsbeslut. 

Från 1983 kunde frånskilda föräldrar behålla den gemensamma vårdnaden och ogifta föräldrar få 

gemensam vårdnad efter anmälan till pastorsämbetet, numera skattemyndigheten.38 

 År 1991 infördes en möjlighet för domstolen att besluta om gemensam vårdnad i de fall en eller 

båda föräldrar önskade ensam vårdnad, förutsättningen var att inte någon av föräldrarna motsatte sig 

detta. Från att tidigare haft ett krav på enighet mellan föräldrar så fanns nu istället ett krav på tolerans, 

och gemensam vårdnad trots separerade föräldrar började bli ett mål i sig.39  

 År 1998 genomfördes en ny vårdnadsreform med syftet att lyfta fram betydelsen av 

samstämmighet och underlätta för föräldrarna att komma överens. Reformen skulle verka för att 

gemensam vårdnad skulle förordnas och användas i större utsträckning. Domstolens möjlighet att 

 
34 a.a,. s. 28 
35 a.a., ss. 29–30  
36 Singer, 2017, ss. 21 & 23 
37 a.a., ss. 23–24 
38 Schiratzki, 2013, s. 23 
39 Singer, 2014, s. 350 
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besluta om detta utökades, även när en förälder motsatte sig beslutet. I denna vårdnadsreform infördes 

även portalparagrafen om barnets bästa och nu markerades att barnets bästa alltid ska finnas med som 

en utgångspunkt för bedömningen i mål som berör vårdnad-, boende- och umgängesfrågor.40 Med 

1998 års vårdnadsreform försvann toleranskriteriet och tillämpningen av reformen innebar att 

domstolarna närmast systematiskt beslutade om gemensam vårdnad, även i de fall där det var tydligt 

att samarbetet inte skulle fungera i praktiken. Gemensam vårdnad blev till norm och en presumtion 

som endast kunde brytas vid särskilda omständigheter.41  

 På grund av utvecklingen gällande användningen av gemensam vårdnad så föreslog regeringen år 

2006 att det skulle göras en uppstramning av rättspraxis och det infördes en erinran om att domstolen 

ska fästa särskild betydelse vid föräldrarnas samarbetsförmåga gällande frågor som rör barnet.42 Den 

nuvarande lydelsen är; ”…Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt 

en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor 

som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig 

det…”43 Annat som lyftes och fick en mer framträdande betydelse i och med 2006 års vårdnadsreform 

var vikten av barnets bästa och risken för att barnet far illa.44  

 I SOU 2017:6 föreslås nya lagändringar. En är att domstolen vid bedömning av vårdnadsfrågan ska 

ta hänsyn till föräldrars förmåga till ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet istället för till 

föräldrars förmåga att samarbeta. Syftet är att flytta fokus från samarbetsförmågan till barnets situation 

och dess konsekvenser. Domstolen ska få besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrar 

motsätter sig detta, en markering mot att det är barnets bästa som ska vara avgörande vid 

bedömningen och inte föräldrarnas inställning.45 

2.1.3 Vårdnadshavare idag 

Vårdnad, boende och umgänge regleras i FB 6 kapitel. Vårdnadshavaren är i regel även barnets 

förmyndare. Barnets mor blir vårdnadshavare i samband med barnets födsel. Är barnets mor gift med 

barnets far så blir även denne vårdnadshavare per automatik och vårdnaden är därmed gemensam. Om 

barnets mor är ogift blir hon ensam vårdnadshavare.46 Efter att faderskap, eller föräldraskap för en 

kvinna, har fastställts kan båda föräldrarna göra en anmälan till skatteverket om gemensam vårdnad.47 

 Ett syfte, kanske det viktigaste, med att fastställa ett rättsligt föräldraskap är att någon eller några 

åläggs ansvaret för att tillgodose barnets behov och intressen. Ett annat skäl är att ge barnet en familj.48  

 FB 6 kapitel inleds med bestämmelser kring hur vårdnad ska utföras; ”Barn har rätt till omvårdnad, 

 
40 Prop. 1997/98:7, s. 8 
41 Singer, 2014, s. 351 
42 a.a., s. 351 
43 6 kap. 5 § FB, Lag (2006:458), SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
44 Sjösten, 2014, s. 34 
45 SOU 2017:6, ss. 27 & 31–32 
46 Johanna Schiratzki, Barnets bästa i ett mångkulturellt Sverige. En rättsvetenskaplig undersökning, 2005, s. 141 
47 Singer, 2012, ss. 93–94  
48 Singer, 2017, s. 82 
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trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 

utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”49 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att 

barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka 

att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för 

någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga 

åtgärder vidtas.50 

Avsikten med vårdnadsreglerna är att barnet ska få sina behov tillgodosedda. Barnets behov ska 

komma främst och samhället har en understödjande skyldighet att träda in i de fall vårdnadshavare inte 

klarar av sin uppgift.51 Barnets rättigheter begränsas av vårdnadshavarens bestämmanderätt och 

vårdnadshavarens rättigheter begränsas i sin tur av barnets rättigheter. Både barnets och 

vårdnadshavarens rättigheter är vidare begränsade av offentligheten i form av myndigheter och lagar. 

Det offentligas maktutövning ska tillämpas med respekt för både barnets och vårdnadshavarens 

rättigheter. Detta invecklade samspel mellan barn, vårdnadshavare och det offentliga skapar ramen för 

vårdnadens omfattning.52  

 Flera internationella konventioner tillskriver barn och föräldrar rättigheter gentemot allmänheten. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen [BK]) ratificerades i Sverige 1990 och 

blev därmed en svensk rättskälla.53 I en proposition från 2017 föreslår regeringen att BK ska 

inkorporeras i svensk lag i januari 2020. Genom inkorporering ges BK samma ställning som andra 

svenska lagar och leder till ett förtydligande att domstolar och myndigheter ska tolka svenska 

bestämmelser gentemot BK:s bestämmelser.54 I artikel 5 i BK betonas föräldrarnas rättigheter och 

skyldigheter;55 

Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt 

lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som 

står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och 

råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention. 

Vårdnadshavaren har rätt att styra över vårdnadens innehåll och utformning men det finns gränser för 

vad vårdnadshavarens får göra. Enligt 6 kap. 7 § FB får föräldern inte missbruka, försumma barnet 

eller på annat sätt brista i omsorgen som kan medföra varaktig fara för barnets hälsa eller utveckling. 

Även brottsbalken sätter gränser för hur vårdnaden får utövas.56 När en förälder är olämplig som 

vårdnadshavare ska rätten besluta om ändring av vårdnaden. Om det bara är den ena föräldern som är 

 
49 6 kap. 1 § FB, SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB)  
50 6 kap. 2 § 2 st. FB, SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
51 Singer, 2012, s. 100 
52 Schiratzki, 2013, s. 44 
53 a.a., s. 31 
54 I statens offentliga utredning Inkorporering av FNs konvention om barnets rättigheter (SOU 2017/18:186), s. 1 
55 UNICEF Sverige, Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter, 2009, s. 15 
56 Singer, 2017, ss. 84–85; SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
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olämplig så prövas om den andra föräldern kan ha ensam vårdnad. Om båda föräldrar anses olämpliga 

ska vårdnadsansvaret flyttas över till särskilt förordnade vårdnadshavare.57  

2.2. Tvister om vårdnad, boende och umgänge 

I Sveriges tingsrätter avgjordes 7327 tvistemål under år 2018 avseende Talan om vårdnad av barn 

m.m.58  Om vi jämför det med 2008 års antal59 ser vi att tvistemålen har fördubblats det senaste 

decenniet. Utöver att utvärdera 2006 års vårdnadsreform så utförde SOU 2017:6 en kartläggning och 

analys av orsakerna till ökningen av antalet vårdnadsmål. Utredningen jämförde antal tvistemål 

avgjorda 2006 och 2015 och fann en ökning på 99 procent. Vid borträkning av mål som inte avser 

tvister mellan föräldrar, där socialnämnden är kärande eller sökande, så motsvarar ökningen istället 48 

procent. Utredningen visar att en av förklaringarna kan vara att 2006 års reform gjort att fler föräldrar 

ser en möjlighet att nå framgång med en talan om ensam vårdnad. Ett mer jämställt föräldraskap och 

en ökad konfliktbenägenhet är exempel på andra troliga förklaringar.60   

2.2.1 Eniga föräldrar 

Dagens politiska klimat utgår ifrån ett gemensamt föräldraskap innehållande en hög grad av 

samarbete, oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller inte, och föräldrar förväntas dela på ansvaret 

för gemensamma barn. Då överenskommelser mellan föräldrar alltmer har betonats under de senaste 

årtiondena har även rättsväsendets roll successivt förändrats. Domstolen och socialnämnden har 

numera även ett pedagogiskt uppdrag, där både domstolar och socialtjänstens utredare förväntas att 

undervisa föräldrar om betydelsen av överenskommelser och samarbete.61 

 Sedan länge finns en insikt om att en domstolsprocess inte är det bästa sättet att lösa en 

vårdnadskonflikt. Processen kan i många fall göra så att konflikten mellan föräldrarna fördjupas.62 

 Kommunerna är idag skyldiga att erbjuda samarbetssamtal åt föräldrar som tvistar om vårdnad, 

boende, umgänge och barnets försörjning. Målet är i första hand att föräldrarna når en 

samförståndslösning och i andra hand att föräldrarna får en större förståelse för varandra och lär sig att 

hantera konflikter utan att blanda in barnet.63 

 Om föräldrarna når en överenskommelse så förutsätts den vara till barnets bästa, särskilt om de är 

överens om att de önskar ett gemensamt vårdnadsansvar. Socialnämnden eller domstolen ska endast 

vägra att fastställa föräldrarnas överenskommelse om denna uppenbart strider mot barnets bästa.64  

 Ett avtal som av båda föräldrar ingås skriftligen kring vårdnad, boende och umgänge kan 

 
57 Singer, 2012, s. 95 
58 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2018, s. 14 
59 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2008, s. 15 
60 SOU 2017:6, s. 28 
61 Maria Eriksson, När våldsverkligheten tränger sig på, direkt och indirekt styrning av separerade föräldrar, 2011, ss. 109–110  
62 Singer, 2017, s. 98 
63 Sjösten, 2014, ss. 183–184  
64 Singer, 2017, s. 99 
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godkännas av socialnämnden. Ett fastställt avtal är giltigt och har samma effekt som ett 

domstolsavgörande.65 

2.2.2 Domstolsprocessen 

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad om samt boende och umgänge för barnet är det 

upp till domstolen att avgöra vad som är barnets bästa genom att förhålla sig till särskilda 

bedömningsgrunder specificerade i FB 6 kapitel.66  

Tingsrätten är skyldig att underrätta socialnämnden om den pågående vårdnadstvisten och 

socialnämnden är i sin tur skyldig att lämna ut relevanta upplysningar till rätten. Domstolen har en 

möjlighet och ett ansvar att inhämta nödvändig information utöver parternas. Det vanligaste är att 

familjerätten gör en så kallad vårdnadsutredning.67 Handläggningstiden brukar vara 3–4 månader och 

syftet är att ge domstolen ett underlag för beslut som är till barnets bästa. Utredaren kan själv välja om 

denne vill lämna ett förslag på beslut men utredaren bör alltid lämna en konsekvensbeskrivning, med 

andra ord beskriva vad olika beslut kan betyda för barnet. När domstolen fått in utredningen och annat 

underlag sätts målet ut till huvudförhandling för avgörande.68 

En framträdande paragraf i vårdnadsmål hittas i 6 kap. 2 a § FB;69 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen 

av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far 

illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Det går inte att objektivt fastställa vad som är barnets bästa och därför blir domstolens, respektive 

socialnämndens uppfattning, förmodan och bedömning avgörande i varje enskilt fall. Bortsett från 

trygghet, omvårdnad och en god uppfostran ska domstolen titta särskilt på; barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrar, risken för att barnet far illa, barnets egen vilja och 

kontinuitetsprincipen.70  

2.2.3 Nära och god kontakt med båda föräldrar 

Tanken på att barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar får sin legitimitet från 

både etablerade föreställningar om barns utveckling och behov samt från artikel 9 i BK;71   

1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i 

de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag 

och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant 

beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från 

föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets 

vistelseort. 3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller 

 
65 Sjösten, 2014, ss. 203–204 
66 Mia Edwall Insulander, Dragkampen om barnen, barnets bästa vid intressekonflikter i domstol, 2014, s. 147 
67 Schiratzki, 2013, s. 135 
68 Singer, 2012, ss. 154–156 
69 SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
70 Singer, 2012, ss. 119–125 
71 Eriksson, 2011, s. 110; UNICEF, 2009, s. 16 
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båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda 

föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa. 

En av avsikterna med dagens föräldrapolitik är att understödja en ökad jämställdhet mellan 

föräldrarna. Pappor ska inte endast stå för försörjningen utan även delta i den vardagliga omsorgen.72  

I de fall gemensam vårdnad inte är ett alternativ och domstolen ska se över föräldrarnas lämplighet 

betonas att vårdnadsansvaret ska ges till den förälder som bäst bidrar till barnets kontakt med den 

andre föräldern.73 Kontakten underlättas om boendeföräldern har en positiv attityd till umgänget men 

det krävs även andra mer praktiska åtgärder som boendeföräldern bör göra för att förenkla umgänget. 

Om det inte finns särskilda omständigheter som talar emot ett umgänge så bör domstolen inte anförtro 

vårdnaden till en förälder som motsätter sig umgänge med den andra föräldern.74 

2.2.4 Risk för att barnet far illa 

I artikel 19 i BK betonas att barn ska skyddas mot övergrepp;75 

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt 

åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons 

vård. 2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden 

för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet 

nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering, 

undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om 

så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande. 

Framtida risker för att barnet far illa måste väga tungt vid avgörandet i ett vårdnadsmål. Vid uppgifter 

om våld behöver domstolen göra en riskbedömning och enligt förarbetena till 2006 års 

vårdnadsreform är tidigare övergrepp mot barnet och andra i familjen samt missbruk exempel på 

viktiga omständigheter i bedömningen. Beviskraven i vårdnadsmål är inte lika höga som i brottmål 

och därför ska domstolen beakta uppgifter om våld även om exempelvis en förundersökning hos 

polisen lagts ned.76   

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska domstolen avgöra om det föreligger en risk att föräldern bortför eller 

kvarhåller barnet i strid mot vårdnadshavarens, tillika boendeförälderns, rätt att ta hand om barnet. 

Föräldern kan föra bort och kvarhålla barnet såväl utomlands som inom Sverige.77 

Om en förälder tidigare utsatt eller utsätter barnet eller annan familjemedlem för våld och andra 

kränkningar är det som princip bäst att den föräldern inte får ha vårdnad om barnet. Med det sagt så är 

inte varje kränkning en anledning till att gemensam vårdnad bör uteslutas, det behöver alltid prövas i 

 
72 Maria Eriksson, Mikko Oranen, Anne Solberg & Solveig Karin Bø Vatnar, Nordiska perspektiv på barn som upplever våld i sin familj, 2007, 
s. 14 
73 Singer, 2017, s. 120 
74 Sjösten, 2014, s. 75 
75 UNICEF Sverige, 2009, s. 21 
76 Singer, 2012, s. 122; Prop. 2005/06:99, s. 42 
77 Sjösten, 2014, s. 46; SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
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varje enskilt fall. Om övergreppen ligger långt tillbaka i tiden och föräldern och barnet har en 

fungerande relation så anses risken vara liten för att barnet ska fara illa.78 

2.2.5 Barnets vilja 

En bestämmelse om att barn har rätt att komma till tals har funnits i FB sedan år 1994. Bestämmelsen 

infördes efter Sveriges ratificering av BK och återfinns i artikel 12;79 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, 

antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör 

barnet. 

Artikel 12 kan både möjliggöra och begränsa barnets rättighet att bli hörd då det i punkt 2 framgår att 

annan kan höras i barnets ställe, vilket legitimerar att inte direkt höra barnet.80 

 Enligt 6 kap. 2 a § FB ska domstolen beakta barnets vilja i vårdnadsmål.81 Den som fått i uppdrag 

att samtala med barnet inför en huvudförhandling ansvarar för att barnet får meddela sin syn på den 

rådande situationen utan att behöva ta ansvar för lösningen av densamma.82 

 Tidigare fanns en huvudprincip om att barnets önskemål skulle beaktas från tolv års ålder, 

alternativt från att barnet uppnått jämförbar mognad, och därmed var barnets ålder vägledande för om 

domstolen skulle ta hänsyn till barnets vilja eller inte. Nu har åldersgränsen tagits bort och domstolen 

ska väga in barnets vilja, oavsett ålder och istället utgå ifrån barnets personliga förutsättningar.83 

 Trots markeringen av barnets vilja finns en viss ambivalens i lagens tillämpning. Då domstolen ska 

bedöma barnets vilja utifrån barnets ålder och mognad så är det upp till den enskilda beslutshavaren att 

bedöma barnets mognad. Det kan även vara svårt att veta vad barnet verkligen vill då denne kan ändra 

inställning från gång till gång eller vara under påverkan av föräldrarna. Barnet behöver få komma till 

tals för att kunna delge sin vilja och detta görs inte alltid, barnets vilja finns sällan redovisad i domarna 

och det är svårt att avgöra i vilken utsträckning domstolen tagit hänsyn till den.84   

2.2.6 Kontinuitetsprincipen 

I vårdnadsmål ska domstolen tillgodose barnets behov av stabilitet och kontinuitet och därför undvika 

att flytta barnet från dess invanda miljö. Ett antagande finns om att det kan vara skadligt för barn att 

flytta till en ny och kanske obekant miljö.85 Principen kallas kontinuitetsprincipen, eller status 

quoprincipen. Denna finns inte fastställd i lag men har utvecklats i praxis där den ofta vägs mot rätten 

 
78 Sjösten, 2014, s. 73; Prop. 2005/06:99 ss. 42–43 
79 Singer, 2017, s. 102; UNICEF Sverige, 2009, s. 18 
80 Maria Eriksson & Elisabet Näsman, När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande, 
2011, ss. 128–129; UNICEF Sverige, 2009, s. 18 
81 SFS 1949:381. Föräldrabalk. (FB) 
82 Schiratzki, 2013, s. 163 
83 a.a., s. 165 
84 Singer, 2012, ss. 123–124 
85 a.a., s. 125 
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till en nära och god kontakt med båda föräldrar.86  

En överflyttning av barnet kan å ena sidan leda till omställningsproblem men å andra sidan vara bra i 

ett längre perspektiv om det ger barnet en fungerande relation med båda sina föräldrar. I de fall 

kontinuitetsprincipen har stor inverkan på domstolens bedömning kan den förälder som systematiskt 

försvårar barnets umgänge med den andre föräldern, som utför ett så kallat umgängessabotage, ha 

bättre förutsättningar att få igenom ensam vårdnad eller att barnet ska bo hos denna.87 

2.2.7 Domstolens beslut i vårdnadsmål 

Ensam vårdnad 

När det är omöjligt för föräldrar att samarbeta i frågor som rör barnet är det bättre om domstolen 

utdömer ensam vårdnad åt en av föräldrarna.88 Rätten ska även besluta om ändring av vårdnaden i de 

fall en förälder bedöms vara olämplig och utdöma ensam vårdnad åt den förälder som bedöms vara 

lämplig.89 Den förälder som har ensam vårdnad bestämmer över barnets boende.90  

Gemensam vårdnad 

För att kunna försäkra sig om att barnet har en god relation med båda sina föräldrar även när de inte 

längre bor tillsammans kan domstolen besluta om gemensam vårdnad. Ett gemensamt rättsligt ansvar 

anses kunna bidra till den goda relationen, särskilt då kontakten mellan barn och föräldrar som inte bor 

tillsammans visat sig vara avsevärt närmre och mer frekvent när föräldrarna har gemensam vårdnad.91  

Boende 

När föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ska domstolen, på yrkande av en av föräldrarna eller 

på eget initiativ, fatta beslut om vart barnet ska bo enligt 6 kap. 14 a § FB. De beslut som rör barnets 

personliga angelägenheter fattas av föräldrarna gemensamt och detta inkluderar vart barnet ska bo. 

Domstolen kan även förordna att barnet ska bo växelvist hos föräldrarna, detta innebär vanligen att 

barnet bor lika mycket hos varje förälder och möjliggör vardagskontakt med de båda. Ett växelvist 

boende förutsätter att föräldrarna har ett fungerande samarbete.92 

Umgänge 

Enligt 6 kap. 15 § FB har barnet rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med. 

Barnets rätt till umgänge återfinns även i artikel 9 i BK. Med umgängesrätten skyddas barnets 

känslomässiga relation till båda föräldrar. Barnet har även rätt till umgänge med andra nära släktingar, 

som mor- och farföräldrar. Under ett umgänge kan barnet och föräldern träffas eller ha kontakt på 

annat vis, exempelvis via brev eller telefon. Det sistnämnda ska komma till användning endast i 

undantagsfall och kan fungera som ett alternativ när ett vanligt umgänge inte fungerar på grund av ett 

långt avstånd mellan barnet och föräldern eller så kan det användas för att återuppta en kontakt som 

 
86 Singer, 2017, s. 102 
87 Sjösten, 2014, s. 76 
88 Prop. 2005/06:99, s. 114 
89 Singer, 2012, s. 95 
90 Sjösten, 2014, s. 99 
91 Singer, 2012, s. 117 
92 a.a., s. 133; SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB)  
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varit bristfällig eller bruten under en längre tid.93 

För att underlätta ett umgänge kan domstolen ålägga ett umgänge i närvaro av umgängesstöd. Enligt 6 

kap. 15 c § FB har domstolen en möjlighet att besluta om att socialnämnden ska utse en person som 

medverkar vid umgänget. Personen kan fungera som en mellanhand och assistera med hämtning och 

lämning i samband med umgängestillfällena eller själv vara med under dessa.94 

I alla fall är det inte förenligt med barnets bästa att förordna om umgänge och precis som vid 

vårdnaden behöver domstolen beakta risken för att barnet far illa i samband med ett umgänge; att 

barnet utsätts för våld och andra kränkningar, vistas i en olämplig miljö eller förs bort eller kvarhålls.95  

2.3 Våld mot barn 

2.3.1 Våldets former 

Våld kommer i en mängd olika former men gemensamt för allt våld är att det skadar. Våld kan ske vid 

något enstaka tillfälle eller pågå under lång tid, ibland under hela uppväxten. Förekommer våld i 

någon form i en familj så ökar risken att barnet utsätts för flera typer av våldshandlingar.96  

 En förälder kan utsätta barnet för fysiskt våld genom att exempelvis slå, knuffa, bränna eller dra i 

barnet. Exempel på sexuellt våld är när en förälder utsätter barnet för våldtäkt eller andra sexuella 

övergrepp. En förälder som hotar, skrämmer och kränker barnet samt hotar att överge barnet utsätter 

det för psykiskt våld. Att utsätta andra i familjen för våld, inkluderat familjens husdjur är andra 

exempel på psykiskt våld. Försummelse och omsorgsbrist tillhör även gruppen våld, detta sker när en 

förälder inte uppfyller barnets grundläggande behov av trygghet, mat, sömn, kläder och mediciner och 

även när föräldern brister i rutiner och inte hjälper barnet med skoluppgifter och fritidsaktiviteter.97 

 Ett hedersrelaterat våld särskiljer sig på många vis, karakteristiskt för detta våld och förtryck är att 

det är planerat, kollektivt godtaget och utfört av närstående, ibland av flera gemensamt. Orsaken till 

våldet hittas i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet, ett tänk om att familjens heder är 

beroende av flickans oskuld. Om flickan överträder den gräns som upprättats kring henne anser sig 

familjen ha rätten och även kanske en skyldighet att bestraffa henne. Straffet kan omfattas av 

förskjutning, att flickan skickas till föräldrarnas hemland, misshandel eller död.98 

2.3.2 Barn som bevittnar våld  

År 2012 uppdrog regeringen åt brottsförebyggande rådet (BRÅ) att utveckla och genomföra en 

nationell kartläggning av brott i nära relationer. Resultatet visade att ungefär 10 procent, 200 000 barn, 

lever i hushåll där det förekommit våld i någon form och att hälften av dessa upplever våld ofta.99 

 I situationer där barnet bevittnar våld i en nära relation, vanligast mäns våld mot kvinnor har barnet 

 
93 Singer, 2017, ss. 115–116; SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB); UNICEF, 2009, s. 16 
94 Singer, 2017, s. 117; SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
95 Singer, 2012, s. 138 
96 Marie Angsell, Räknas det här som våld? En rapport om våld mot barn utifrån Bris stödjande kontakter, 2016, s. 8 
97 a.a., s. 8 
98 Singer, 2012, s. 258 
99 Anna Gavell Frenzel, Brott i nära relationer. En nationell kartläggning, 2014, s. 72 
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en nära relation till både den som utsätts för våld och till våldsutövaren, därför är det mer korrekt att 

tala om ”pappors” våld istället för ”mäns” våld. Begreppet kvinnomisshandel beskriver våldet ur ett 

specifikt perspektiv men ur ett barns perspektiv passar begreppet ”mammamisshandel” bättre. 100     

Begreppet ”bevittna” kan måla upp en bild av barnet som en som betraktar våldet på avstånd och 

därmed underskatta barnets påverkan och upplevelse. Bevittna förknippas även med synsinnet och en 

fokusering på vad barnet ser förringar det våld barnet hör och att barnet tar del av våldets materiella 

och psykiska konsekvenser. Begreppet ”uppleva” våld är därför mer övergripande.101  

 När barn ser och hör våld i sitt hem hamnar de i en situation de inte själva valt eller ansvarar för 

men ändå behöver förhålla sig till. Oavsett om barnet aktivt försöker stoppa våldet eller fungerar som 

passivt vittne medför pappans våld starka upplevelser av vanmakt som kan jämställas med psykisk 

misshandel.102 Många barn vars mamma misshandlas är själva utsatta för våld, våldet kan ske i 

samband med att de går emellan och försöker stoppa pappas våld eller små barn kan utsättas för våld 

när de befinner sig i mammans famn. Vissa studier visar på ett samband mellan mäns våld mot 

kvinnor och sexuella övergrepp mot barn, särskilt flickor. Då mamman själv är utsatt är det svårt för 

henne att skydda barnet från pappan och i vissa fall leder våldet till att barnet dör.103  

 I 5 kap. 11 § 4 st. SoL betonas att barn som bevittnat våld är offer för brott; ”Socialnämnden ska 

också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är 

offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.”104  

2.3.3 Våld och separation 

Av olika skäl eskalerar ofta våldet under och efter en separation och flera barn får uppleva mer våld än 

tidigare. När pappan utövar fysiskt våld mot mamman efter separationen sker det alltid i barnens 

närvaro eftersom föräldrarna endast träffas i samband med umgänge. Efter separationen är barnen 

ensamma vid umgänge med pappan och saknar därmed det eventuella skydd som mamman tidigare 

stod för, det finns inte längre någon som kan gå emellan när pappan utövar våld.105 

 En våldsutövande pappa lämnar motvilligt över kontrollen efter att mamman lämnat honom, istället 

utnyttjar han vårdnadstvisten som ett sätt att fortsätta sin misshandel. Pappan kan hålla sig kvar i 

mammans liv när han kräver vårdnad om gemensamma barn. Genom att tvinga mamman att upprepat 

processa om vårdnaden samt ingå i medlingsprocesser upprätthåller pappan en kontakt och han kan 

använda umgänge och gemensam vårdnad som en möjlighet att begå psykisk misshandel.106   

 Våldsutövande pappor har en större benägenhet att tvista om vårdnaden och tenderar att vara mer 

involverade i barnens liv efter en separation jämfört med pappor generellt. De använder det 

 
100 Josefin Grände, Lisa Lundberg och Maria Eriksson, I arbete med våldsutsatta kvinnor. Handbok för yrkesverksamma, 2014, s. 113 
101 Eriksson & Näsman, 2011, ss. 15–16  
102 a.a., s. 113 
103 a.a., ss. 113–114 
104 SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
105 Eriksson et al, 2007, ss. 13–14  
106 Campbell, 2017, s. 42 
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gemensamma vårdnadsansvaret som en ursäkt för att kommunicera med mamman och insisterar ofta 

på gemensam närvaro vid allt som rör barnet.107  

2.3.4 Våldets konsekvenser 

Jämfört med vuxna så är barn sårbara på ett helt annat sätt då de ofta saknar förmågan att skydda sig, 

detta på grund av sin begränsade mognad och erfarenhet och/eller att de står i beroendesituation till 

våldsutövaren. De skador som uppstår efter övergrepp leder i de flesta fall till mer omfattande och 

allvarliga konsekvenser jämfört med när samma handling riktas mot en vuxen.108 

 Många barn kan inte förstå våldet och får därför svårt att tyda vilka situationer som tenderar att bli 

våldsamma och detta gör att många barn lever med en konstant rädsla.109  

 Barn som upplever pappas våld mot mamma utsätts för den mest skadliga formen av våld ur ett 

psykologiskt perspektiv. Att uppleva våld mot en anknytningsperson, den person som barnet ska söka 

trygghet och beskydd hos vid fara, kan uppfattas som ett hot mot hela barnets existens. I en 

våldssituation blir barnet både utelämnat och emotionellt övergivet då det förlorar bägge sina 

föräldrar, den ena i form av en hotfull förövare och den andre som ett utsatt offer.110 Barnet utsätts 

även för ett annat identitetsdilemma när det egna jaget ska tolkas och självförståelsen är kopplad till 

likheter med både våldsutövaren och den våldsutsatta.111 

 Utöver att skada barnet direkt så skadar pappas våld mot mamma barnet indirekt genom att våldet 

leder till en ökad tendens att få psykiska problem vilket försämrar mammans föräldraförmåga.112 

 Att bevittna våld och dess konsekvenser kan leda till ett psykologiskt trauma och barn kan visa 

tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) i form av koncentrationssvårigheter och mardrömmar 

samt att de försöker undvika sådant som påminner om traumat.113 

 Våld inom familjen är kringgärdad av ett kulturellt tabu, där skam hindrar den drabbade att berätta 

om våldet för sin omgivning. Detta tabu försvårar återhämtningen och en strategi för barnet kan vara 

att normalisera våldet eller att skuldbelägga sig själv. Ett våldsutsatt barn kan vända ilskan och rädslan 

inåt och uppvisa ett internaliserande beteende med symptom som ångest, depressivitet och passivitet. 

Barn som inte kan hämma och tränga bort de inre spänningarna och konflikterna kan istället uppvisa 

ett externaliserande beteende med symptom som aggressivitet och hyperaktivitet.114 

 Barn kan på ett självutplånande sätt försöka hantera situationen genom att vara medgörliga och 

motsvara föräldrarnas och omgivningens förväntningar. De kan även oroa sig över och ta hand om 

sina föräldrar och småsyskon.115  

 
107 a.a., ss. 58–59 
108 Singer, 2012, s. 246 
109 Åsa Källström Cater, Perspektiv på kunskap om stöd för barn som upplevt våld, 2008, s. 183  
110 Våld mot nära, Barn som upplever våld 
111 Åsa Källström Cater, Pappas våld mot mamma. Barns förståelse och komplexa offerskap, 2007, s. 47 
112 Per Øystein Steinsvåg, Få slut på våldet. Om säkerhetsarbete för barn, 2007, s. 165 
113 Grände et al, 2014, s. 113 
114 Våld mot nära, Barn som upplever våld 
115 Inger Ekbom & Åsa Landberg, Fokuserade terapigrupper för förskolebarn, 2007, s. 120 
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Jämfört med barn som inte upplevt våld löper våldsutsatta barn en ökad risk att i sina vuxenrelationer 

utsätta andra för våld (pojkarna) eller utsättas för våld (flickorna).116 

2.3.5 Samhällets ansvar 

Samhället, i första hand kommunernas socialnämnder, har ett ansvar att se till att barn och unga växer 

upp under goda förhållanden och har en skyldighet att förhindra att barn far illa. 5 kap. 1 § SoL;117 

Socialnämnden ska 1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden, 2. i 

nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 

social utveckling hos barn och unga, 3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete 

för att förhindra att barn och unga far illa,…6. tillsammans med samhällsorgan, organisationer och 

andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga 

för dem, 7. med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och unga som har visat tecken till 

en ogynnsam utveckling,…9. i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och 

hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har 

avgjorts,… 

Det har inte bedömts som möjligt att fastställa en definition av när ett barn far illa. I propositionen 

Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. från 2002 beskrivs vissa situationer där barn riskerar 

att fara illa. Syftet med beskrivningen var att medverka till en gemensam uppfattning och på så sätt 

utgöra ett hjälpmedel för yrkesgrupper som arbetar med barn. Beskrivningen kan används som 

vägledning vid en bedömning huruvida en enskild eller en myndighet bör ingripa, exempelvis genom 

att göra en anmälan till socialtjänsten.118  

 Samhället ser allvarligt på brott där barn direkt drabbas eller på annat sätt berörs av gärningen. 

Brottsbalken (BrB) gör generellt ingen skillnad på brott mot barn och brott mot vuxna i bedömningen 

av om en handling är straffbar eller inte men i de fall gärningen drabbat ett barn kan straffet bli 

strängare. I BrB 29 kapitel återfinns regler för hur ett straff ska bestämmas och flera av de saker som 

domstolen ska ta hänsyn till kan särskilt appliceras när brottet är riktat mot ett barn.119  

29 kap. 1 § 2 st. BrB:  

Vid bedömningen av straffvärdet ska beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, 

vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon 

haft. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller 

trygghet till person. 

29 kap. 2 § BrB:  

Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för 

varje särskild brottstyp, särskilt beaktas…3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa 

ställning eller svårigheter att värja sig, 4. om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt 

missbrukat ett särskilt förtroende, 5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet 

genom tvång, svek eller missbruk av hans eller hennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,…8. 

om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående 

person. 

 
116 Eriksson & Näsman, 2011, s. 15 
117 Singer, 2012, s. 199; SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
118 Singer, 2012, ss. 199–200 
119 a.a., ss. 247–248; SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
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År 1979 var Sverige först i världen med att i lag ange barns rätt till respekt för sin egen person samt 

barns rätt att inte utsättas för kroppslig bestraffning, ofta framställd som ett agaförbud.120 Beträffande 

aga finns inget särskilt straffstadgande, istället får reglerna om misshandel tillämpas enligt BrB;121 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne 

i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om 

brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

När det kommer till sexualbrott finns dock bestämmelser kring brott som specifikt riktats mot barn i 

BrB 6 kap. 4–10 och 13–15 §§122  

 Samhällets ansvar betonas genom artikel 19, punkt 1 i BK.123 I 5 kap. 1 a § SoL lyfts samverkan 

fram för att motverka att barn far illa; ”Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs…”124  

3. Tidigare forskning 

3.1 I Skuggan av Pappa, familjerätten och hanteringen av fäders våld  

Med Maria Erikssons studie fanns två syften; att belysa hanteringen av pappors våld i samband med 

skilsmässor och separationer i dagens Sverige och att analysera hur kön, släktskap och ålder 

konstruerar och konstrueras i relation till varandra när det handlar om pappors våld. Tematiskt 

strukturerade intervjuer utfördes med mödrar och familjerättssekreterare.125  

En av studiens slutsatser var att familje-/jämställdhets-/pappa-politiken genererar en kontext som 

möjliggör pappors tillgång till sina barn men fungerar hindrande gällande mammors och barns tillgång 

till skydd efter separationer. Det förefaller som att det är svårare för samhället att ingripa mot pappors 

övergrepp än vid syfte att underlätta pappors kontakt med sina barn.126 En annan att det saknas en 

kritisk diskurs om våldsutövande pappors föräldraskap som utsatta mammor och andra involverade 

kan använda för att kräva en förändring samt ett ansvar från pappans sida när det gäller barnens 

trygghet efter en separation. I politikområdet våld i nära relation konstrueras våldsutövande pappor 

som våldsutövande män men på politikområdet föräldrar och separationer konstrueras våldsutövande 

pappor som icke-våldsamma då våldsamma pappor inte finns som begrepp eller som politisk fråga.127 

Studiens informanter uppgav en likartad bild av att de länge har befunnit sig i, och i många fall 

fortfarande befinner sig i, en situation där de trots en separation hålls kvar i en relation till den 

våldsutövande pappan, en tillvaro styrd av olika försök att få bland annat myndigheter att se barnens 

och sin egen utsatthet. Frigörelsefasen tar ofta många år för mammorna och barnen då de, utöver den 

före detta partnerns destruktiva beteende, utsätts för myndigheters förnekelse av våldet och att 

 
120 Singer, 2017, s. 83; 6 kap. 1 § FB, SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
121 Singer, 2012, s. 249; 3 kap. 5 § BrB, SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
122 SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
123 UNICEF Sverige, 2009, s. 16 
124 SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
125 Maria Eriksson, I skuggan av Pappa, Familjerätten och hanteringen av fäders våld, 2003, ss. 35 & 39 
126 a.a., s. 307 
127 a.a., ss. 307–308 
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lagstiftningen ger papporna upprepade möjligheter att starta processer kring vårdnad och umgänge.128  

I resultatet upptäcktes dubbla bedömningsgrunder för pappors föräldraskap, vilket konstrueras både 

som en motpol till moderskapet och som ett könsneutralt föräldraskap där moderskapet fungerar som 

norm. På grund av denna dubbelhet så kan en våldsutövande pappa definieras som en dålig förälder 

samtidigt som han kan definieras som en bra pappa som barnen har behov av kontakt med. Denna 

dubbelmoral ökar pappors handlingsutrymme, de kan brista i omsorgen av barnen och utsätta dem för 

psykologiskt våld samtidigt som de framstår som (tillräckligt) bra pappor. Pappor behöver inte ta det 

fulla ansvaret för sitt föräldraskap då deras medföräldrar, mammorna, hålls medansvariga för 

relationen till barnen. I och med att mammor har ansvar för pappors föräldraskap skapas en 

motsägelsefull situation när en våldsutsatt mamma försöker få gehör för att pappan är en olämplig 

förälder, genom att lyfta fram hans brister riskerar mamman att själv uppfattas som en dålig förälder, 

främst på grund av att hon inte lyckats få till en bra relation mellan pappa och barn.129 

 Studien fann även att tolkningen av den misshandlade kvinnan blir avgörande för hennes 

handlingsutrymme. Om kvinnan ger uttryck för att vara ett utsatt offer så innebär det att hon samtidigt 

är otillräcklig som mamma som varken kan ta tillvara på barnens behov eller göra en rättvis 

bedömning av pappan. Ju bättre mamma kvinnan framställs som desto mindre offerlik förefaller hon 

att vara och därmed förefaller även pappan som mindre förövarlik.130 

3.2 När tryggheten står på spel 

Barnombudsmannen har som uppgift att företräda barns rättigheter och intressen utifrån BK och som 

ett led i att uppnå detta försöker myndigheten lyssna till vad barn själva anser vara viktiga frågor. 

Något som ofta tas upp är separation mellan föräldrar och att våld förekommit inom familjen.131 Därav 

undersöktes hur domstolen resonerar kring våld inom familjen och vilken betydelse våldet har när det 

kommer till målens utfall. Myndigheten ville även undersöka innehållet i de vårdnadsutredningar som 

gjorts i de aktuella målen. En statistisk undersökning av domar avgjorda i tingsrätt år 2002 med det 

huvudsakliga syftet att se om den oro som fanns inför 1998 års vårdnadsreform nu hade besannats, att 

domstolen på ett vanemässigt sätt beslutar om gemensam vårdnad utan att ta tillräcklig hänsyn till 

risken att barnet far illa.132 Studiens underlag bestod av 504 vårdnadsmål och en djupare analys 

gjordes av de mål där det förekommer uppgifter om våld inom familjen. 51 procent, 258 mål 

innehåller uppgifter om våld av fysisk art. I 73 procent av fallen handlar det om våld mot den ena 

föräldern, i 46 procent av fallen rör uppgifterna våld mot barnet och i 18 procent av fallen finns 

uppgifter om sexuella övergrepp mot barnet.133  

 I de vårdnadsmål där uppgifter om våld återges någonstans i socialnämndens utredning eller 

 
128 a.a., ss. 308–309 
129 a.a., ss. 312–313 
130 a.a., s. 313 
131 Sverige, Barnombudsmannen, 2005, s. 5 
132 a.a., ss. 8–9 
133 a.a., ss. 10–11 & 34 
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domstolens dom beslutade domstolen om gemensam vårdnad i 50 procent av fallen. Det näst 

vanligaste utfallet var att mamman fick ensam vårdnad (42 procent). Vid gemensam vårdnad beslutade 

domstolen i 60 procent av fallen att barnen ska ha sitt boende hos mamman medan det i 26 procent av 

fallen beslutades att barnet ska bo hos pappan. När det gäller umgänge vid uppgifter om våld var det 

vanligast att utdöma om umgänge mellan pappa och barn (47 procent) och vanligast efter det var att 

utdöma om umgänge mellan pappa och barn i närvaro av umgängesstöd (26 procent).134 

 I studiens jämförelsematerial bestående av avgjorda mål i tingsrätten under år 2002 som saknar 

uppgifter om våld utdömdes istället gemensam vårdnad i ungefär 40 procent av fallen. Procentuellt 

sett så beslutar domstolen oftare om gemensam vårdnad i de fall där det förekommer uppgifter om 

våld än när det inte gör det.135 

 I de vårdnadsmål som innehöll en fällande dom mot någon av föräldrarna angående brott mot 

någon i familjen så beslutade domstolen om gemensam vårdnad i 43 procent av fallen medan 

mamman fick ensam vårdnad i 55 procent av fallen. När dom i brottmål finns angående våld inom 

familjen beslutades om umgänge i 56 procent av fallen och umgänge i närvaro av umgängesstöd i 37 

procent av fallen.136 

 Studiens resultat tyder på att uppgifter om våld inte alltid beaktas vid domstolens avgörande och 

resultatet visar även att domstolen har som utgångspunkt att den gemensamma vårdnaden är bäst för 

barnet oavsett vilka uppgifter som figurerar i målet.137  

 Barnombudsmannen anser att domstolen bör ha som huvudregel att besluta om ensam vårdnad när 

det förekommit våld inom familjen. En våldsdrabbad förälder slipper samarbeta med den hen är rädd 

för och barnets trygghet är beroende av förälderns trygghet. Den förälder som har ensam vårdnad får 

större möjlighet att skydda barnet och kan ensamt bestämma vart barnet ska bo och besluta att barnet 

ska kunna ta emot nödvändig hjälp för att bearbeta traumatiska händelser.138  

 Myndigheten gör bedömningen att domstolens och socialnämndens kunskaper om barn som 

bevittnar och utsätts för våld inom familjen är bristfälliga och behöver stärkas.139 

3.3 Våld mot kvinnor och deras barn efter separationen. Gränssättning och 

användning av familjedomstol bland utsatta mödrar 

År 2009 genomfördes en studie med 19 amerikanska mammor som lämnat en våldsam relation och 

därefter genomgått en eller flera vårdnadstvister. Med hjälp av djupgående semistrukturerade 

intervjuer undersöktes mammornas upplevelse av hur familjerätten förebygger och reducerar framtida 

risker för våld samt om mammorna själva hade några egna strategier för detta.140  

 
134 a.a., ss. 29–30 
135 a.a., s. 35 
136 a.a., ss. 31–32 
137 a.a., s. 36 
138 a.a., s. 37 
139 a.a., s. 54 
140 April Zeoli, Echo Rivera, Cris Sullivan & Sheryl Kubiak, Post-separation abuse of women and their children. Boundary-setting and family 
court utilization among victimized mothers, 2013, p. 548 
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Alla deltagare hade varit utsatta för psykisk misshandel av pappan efter separationen, häften hade 

utsatts för fysik misshandel och en fjärdedel för ”stalking”. Papporna har många olika taktiker för att 

fortsätta sin kontroll över mammorna. Alla metoder är inte kriminella men de signalerar att pappan 

kan komma åt mamman när han vill.141  

 Mammorna i studien använde en rad strategier för att begränsa kontakten med papporna och deras 

kontroll. Mammorna har bland annat vänt sig till rättsväsendet och ordnat med kontaktförbud och flera 

undviker att närvara vid hämtning/lämning vid umgänge.142  

 I de fall papporna försummat eller skadat barnen eller när mammorna befarat att detta kommer att 

ske har de vänt sig till familjerätten. Enligt mammorna har beslut tagits som inte varit till barnens 

bästa och detta har lett till att mammorna i dessa fall tappat förtroendet för rättsväsendet och därmed 

drar sig för att söka hjälp framöver.143 

 Analysen blir att domstolsprocessen i familjerätten ofta leder till att mammor och deras barn 

fortsätter att vara utsatta för pappors våld. Utförare av vårdnadsutredningar saknar kunskap om våld i 

nära relation och domstolen har svårt att se relevansen mellan våld i nära relation och föräldraskap 

samt tycks ha en uppfattning om att våld i nära relation upphör vid en separation.144  

4. Teori och metod 

För att få fram det resultat som krävs för att nå upp till syftet med min studie har jag använt mig av 

flera metoder. I en flermetodsundersökning kombineras kvantitativa och kvalitativa metoder inom ett 

projekt. En flermetodsforskning innefattar olika typer av design, i den konvergent-parallella designen 

görs en samtidig insamling av kvantitativa och kvalitativa data som båda anses lika viktiga. De 

analyser som följer jämförs med varandra och kan även förenas till en helhet.145  

 För att kunna genomföra studien och besvara uppsatsens frågeställningar krävdes olika 

angreppssätt. En rättsvetenskaplig metod har använts i arbetet med att redovisa gällande rätt kring 

vårdnad om barn samt våld mot barn. Med denna metod kunde jag lägga en grund för uppsatsen och 

skapa en nödvändig bakgrundsförståelse inför den empiriska delen av studien.  

 I arbetet med min huvudsakliga empiri, vårdnadsmålens domar, har jag använt mig av både en 

kvantitativ och kvalitativ metod. Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys granskade jag de 

uppgifter om våld som förekommer i domarna samt våldets omfattning. Med denna metod granskades 

även det domstolen fastställt genom dom.  

 För att kunna gå in mer på djupet och granska hur domstolen resonerar kring uppgifterna om våld 

kompletterades den kvantitativa studien med en diskursanalys.  

 I enlighet med den konvergent-parallella designen utfördes dessa metoder parallellt och ansågs vara 

 
141 a.a., p. 554 
142 a.a., p. 554–555 
143 a.a., p. 551 
144 a.a., p. 557 
145 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2018, ss. 758 &762 
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lika viktiga i arbetet med att skapa en bild av det rättsliga läget samt av innehållet och utfallen i 

studiens empiri. Det resultat med tillhörande analys som genererats från både den kvalitativa och den 

kvantitativa metoden har sedan jämförts med gällande rätt.  

4.1 Rättsvetenskap 

Rättsvetenskap står i ett symbiotiskt förhållande till den rättsliga praktiken och därför bör 

rättsvetenskapliga teorier rikta in sig på grundläggande mönster, vad som är utmärkande för ett visst 

rättsområde eller utvecklingstendenser.146 

 En framträdande del inom rättsvetenskapen är tolkning av det rättsliga materialet. 

Rättsvetenskapens särdrag av tolkande vetenskap gör att den främst är kvalitativ och detta innebär att 

ett lagrum kan ha större betydelse än hundratals andra och att ett särskilt rättsfall kan värderas högre 

än andra rättsfall. Då tolkandet skapar förståelse kring något snarare än förklarar något kan 

rättsvetenskapen beskriva rätten på det sätt den framträder genom normer och värderingar.147 

 Det finns flera rättsvetenskapliga metoder varav rättsdogmatik är en av dessa.148 Normalt används 

rättsdogmatisk metod vid fastställandet av hur författningstexter ska tolkas och tillämpas men för att ta 

reda på vad som är gällande rätt räcker det inte med att enbart titta på lagar och andra författningar 

utan forskaren behöver väga in ett flertal andra rättskällor. Exempel på dogmatiska rättskällor är 

författningstexter, förarbeten, prejudikat, sedvanerätt och myndighetsrekommendationer.149  

 Enligt den rättsdogmatiska tolkningsmetoden finns en hierarkisk rangordning där författningstexter, 

företrädesvis lagar och förordningar, har högst relevans när det kommer till fastställandet av gällande 

rätt. Detta bottnar i att författningstexter är resultat av en demokratisk beslutsprocess som finns 

förankrad i våra grundlagar.150  

 I Sverige tycks rättsnormernas aktualitet härstamma från våra grundlagars och övriga regelsystems 

demokratiska legitimitet. Detta gör att rättens giltighet är beroende av en politisk legitimitet istället för 

en moralisk, med andra ord råder rättspositivism. I och med att rättspositivismen ansluter till den 

nationella lagstiftningen aktualitet så lutar även den juridiska forskningen åt att fokusera på den 

gällande rätten inom det egna landet alternativt att en avgränsning görs inom ett statsrättsligt område, 

exempelvis den Europeiska unionen.151  

 I min studie har jag fokuserat på de rättskällor som rör vårdnad om barn samt våld mot barn. Jag 

har i nationell lagstiftning fastställt relevanta lagrum från SoL, FB och BrB och kompletterat dessa 

med adekvata artiklar från BK. Jag har även använt mig av betydelsefulla utredningar tillsatta av 

staten (SOU) och propositioner bestående av förslag till ny lagstiftning. 

 
146 Claes Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, 2005, s. 304 
147 a.a., ss. 316–317 
148 a.a., s. 308 
149 Alexius Borgström & Hollander, 2009, ss. 20 & 22 
150 a.a., ss. 22–23 
151 a.a., ss. 21–22 
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4.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys som metod kan vid studerandet av texter åstadkomma en tydlig bild av innehållet i ett 

visst utvalt tema. Med en kvantitativ innehållsanalys kvantifieras innehåll utifrån bestämda kategorier 

på ett systematiskt och replikerbart sätt.152 Specifikt för kvantitativa metoder generellt är att kvantiteter 

används vid tolkning och analys av den empiriska datan. Exempelvis mäts hur många gånger en viss 

kategori förekommer och sedan kan medelvärde eller dylikt användas för att redovisa detta.153  

 För att uppnå objektivitet behöver forskaren i förväg specificera regler för hur denne ska 

klassificera olika delar av ett råmaterial till olika kategorier. Förfarandet ska tydligt framgå så att 

forskarens personliga värderingar får en sådan liten påverkan på processen som möjligt. För att minska 

risken för felaktigheter så ska reglerna tillämpas på ett konsekvent sätt.154  

 Kodning bestående av kodningsschema och kodningsmanual är ett viktigt verktyg vid en 

innehållsanalys.155 För att kunna sammanställa förekomna uppgifter om våld; olika former av våld, 

vem som är våldsutsatt, konsekvenser av våldet etcetera samt det domstolen fastställt genom dom så 

utfördes en enklare kodning av texten i domarna. Mer om detta i avsnitt 4.5.  

4.3 Diskursanalys  

I den diskursanalytiska undersökningen handlar det inte om att sortera ut vad som är sant och vad som 

är falskt utan en ska arbeta med det som faktiskt har sagts och skrivits för att undersöka vilka mönster 

det finns i yttrandena och vilka sociala konsekvenser som de olika diskurserna får. En diskursanalys 

har som målsättning att bedriva kritisk forskning på det sätt att forskaren tar reda på och belyser 

maktrelationer i samhället samt verbaliserar normativa perspektiv.156 Genom att använda mig av en 

diskursanalys kan jag arbeta med det som domstolen säger i vårdnadsmålens domskäl/bedömningar 

och hitta vilka resonemang som är återkommande. De rådande diskurserna ger upphov till beslut vilka 

får sociala konsekvenser för inte minst målets parter och den/de målet berör. 

 Ett diskursanalytiskt angreppssätt fungerar som en paketlösning där teori, metod och analys ingår. 

Paketet innehåller filosofiska antaganden om språkets roll i en socialt konstruerad värld (teori) och 

metodologiska direktiv för hur en angriper ett forskningsområde samt särskilda tekniker för 

genomförandet av en språkanalys (metod).157  

4.3.1 Diskurs 

Diskurs kommer från franska ”discours” och betyder samtal alternativt tal eller yttrande. I filosofiska 

sammanhang kan ordet stå för en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp.158 

 En diskurs är ett visst sätt att berätta om och förstå världen. Ofta innehåller begreppet diskurs en 

 
152 Bryman, 2018, ss. 357–358 
153 Stig Elofsson, Kvantitativ metod: Struktur och kreativitet, 2005, ss. 60–61 
154 Bryman, 2018, s. 358 
155 a.a., s. 369 
156 Marianne Winter Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, ss. 8 & 28 
157 a.a., s. 10 
158 Uppslagsverk- NE, diskurs 
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idé om att språket är konstruerat i olika mönster vilka våra yttranden följer när vi agerar inom olika 

sociala områden, det finns exempelvis en medicinisk diskurs och politisk diskurs. De olika diskurserna 

konkurrerar ständigt om en ledande ställning i den sociala världen.159 

 Det finns en fysisk verklighet med fysiska objekt, en sten på marken är exempel på ett sådant, men 

de fysiska objekten har ingen betydelse av sig själva utan vi bestämmer genom diskurser hur stenar 

och andra objekt uppfattas och används.160 

 Diskurs är en form av handling då vi använder språket som ett medel när vi utför handlingar och 

vill att andra ska utföra handlingar åt oss, när vi exempelvis frågar efter vad klockan är så ber vi om en 

tidsangivelse och därmed att personen utför en handling.161   

4.3.2 Diskursteori 

Diskursteorin grundar sig på en marxistisk analys av samhället och dess konflikter men till skillnad 

från den marxistiska teorin har diskursteorin ett utmärkande intresse för språket och dess betydelse, 

särskilt när det kommer till maktrelationer, och har på så sätt både problematiserat och utvecklat den 

marxistiska teorin.162 

 Enligt diskursteorin kan sociala fenomen varken bli färdiga eller kompletta och därför pågår en 

ständig strid om hur saker definieras, en maktkamp om vad som är ”sant” och vad som är ”fakta”. 163 

 I diskursteorin är inte bakgrundvariablerna det intressanta, vilka människorna bakom texten är och 

vilka intentioner de har, utan det är utsagorna i sig som är föremål för studien.164 

 I diskursteorin benämns individer som subjektspositioner. En individ förutsätts ha olika egenskaper 

och kunna göra medvetna handlingar. I diskursteorin förmodas att individer endast får utrymme att 

uttala sig om vissa saker på vissa sätt beroende på diskurs. I en specifik diskurs är individen möjlig i 

egenskap av något enbart om det finns en position för detta något. I diskursanalysen utgår en ifrån de 

subjektspositioner som förekommer. Om utsagorna innehåller ord som ”kvinna” eller ”doktor” 

förmodas att dessa egenskaper har en betydelse. En viktig del i diskursteorin är att studera vilka typer 

av kategorier som finns i olika diskurser och med det även vilka subjektspositioner som blir möjliga 

och omöjliga.165 

4.3.3 Diskursanalys som metod 

”Analys av diskurs är analys av språk i användning.”166 

 Kategoriseringar och tankar om det ”normala” och det ”avvikande” och det som gör saker 

”normalt” är viktiga för diskursanalytikern. Hur dessa skapas och vilken funktion de fyller i 

förhållande till de sociala processer som återskapar de. De idéer och tankar som fått en självklarhetens 

 
159 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 7 & 13 
160 a.a., s. 42 
161 Peter Svensson, Diskursanalys, 2019, s. 34 
162 a.a., s. 52 
163 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31; Svensson, 2019, s. 52 
164 Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken, 2007, ss. 45–46 
165 a.a., s. 46 
166 Svensson, 2019, s. 34 
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prägel fungerar även som effektiva redskap för att forma vår uppfattning av verkligheten och påverkar 

vad vi anser vara rimligt samt orimligt i olika sammanhang.167 

 Med en diskursanalys vill forskaren se samspelet mellan olika aktörer som med stöd i olika 

språkliga diskurser skapar och upprätthåller en verklighet. Tack vare diskursanalysens många 

teoretiska och analytiska verktyg ges en möjlighet att undersöka det en tar förgivet och tränga bakom 

det som är ”självklart”. De påståenden som läggs fram som självklarheter eller det som ofta tas 

förgivet är det som blir mest intressant att studera. Målsättningen är att belysa alternativa sätt att förstå 

något, inte att presentera en ”verkligare” verklighet.168 

Det som är utmärkande för diskursanalysen är själva analysarbetet. Ofta sker arbetet stegvis där en 

börjar på detaljnivå och sedan arbetar sig upp till de övergripande strukturerna.169  

4.3.4 Diskursordning 

En diskursordning är en särskild kombination av diskurser och genrer inom samma sociala praktik 

som konkurrerar om en ledande ställning.170 

 I sin konkreta diskursanalys kan forskaren börja med att kartlägga olika diskurser inom det valda 

studieområdet och sedan titta på den betydelse varje diskurs ger till området, vart och hur det råder 

strid mellan de olika samt vart och hur det råder enighet. Genom att använda en diskursordning som 

ram för sin analys kan en se hur människor på ett strategiskt vis drar nytta av de rådande diskurserna i 

det konkreta samspelet med andra och även följa de diskursiva förändringar som skett över tid.171   

 Om en väljer att utgå ifrån en diskursordning istället för att utgå ifrån en enskild diskurs blir själva 

spelet mellan diskurserna i en bestämd diskursordning det som står i centrum för analysen, i spelet blir 

de sociala konsekvenserna mest tydliga. Då flera diskurser inom samma område ger en varsin bild av 

verkligheten blir konsekvenserna olika när en accepterar den ena tolkningen framför den andra.172 

4.4 Förförståelse 

I början av detta år fick jag via sociala medier kännedom om ett beslut fattat av Svea HovR, ett beslut 

jag reagerade starkt på. Jag letade upp domen så att jag kunde läsa den i sin helhet och blev mycket 

förvånad över hovrättens resonemang och motivering till sitt beslut. Jag bestämde mig då för att 

studera detta vidare och se om denna dom, (dom nr. 9 i min studie), var ett undantagsfall eller om 

domstolar generellt förminskar våld och övervärderar umgänge med båda föräldrar.  

 Det finns flera kvinnor i min närhet som varit/är ensamstående föräldrar. Jag har hört om och själv 

bevittnat hur de kämpat/kämpar med att uppfylla samhällets krav på att ordna umgänge med barnets 

pappa samtidigt som de ska skydda barnet från pappas våld. En kamp där alla är mer eller mindre 

förlorare, barn som är föremål för utdragna tvister och som tvingas till umgänge med en pappa som de 

 
167 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 75 
168 a.a., ss. 95 & 197 
169 a.a., s. 85 
170 Norman Fairclough, Analysing discourse. Textual analysis for social research, 2003, p. 220 
171 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 38 
172 a.a., ss. 138–139 
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är rädda för, mammor som inte kan lägga all sin fokus på att få vardagen att gå ihop utan som lever 

med oro, rädsla och dålig ekonomi på grund av pappans tvister eller hot om tvister och samhället som 

lägger stora resurser på att pussla ihop separerade familjer, ibland mot deras vilja. 

 Jag gick in i studien med viss kunskap om våld och våldets konsekvenser samt med föreställningen 

om att våld ofta ifrågasätts eller negligeras då många vill undvika detta ”obekväma” ämne. Däremot 

fanns stora brister beträffande min kunskap om själva domstolsprocessen och gällande rätt inom 

vårdnad om barn och våld mot barn.  

4.5 Tillvägagångssätt 

Genom högskolebibliotekets hemsida hittade jag länkar till bland annat den juridiska internettjänsten 

JP Student Socialnet som tillhandahåller och ger tillgång till domar från alla instanser och på alla 

rättsområden. Genom att klicka mig fram i denna databas kom jag via Rättskällor till Domar och 

beslut, en plats där domar som prövats i sak av domstol skannats in och publicerats i PDF-format. Jag 

fortsatte att klicka mig fram och kom via Domar från hovrätterna till familjerätt där jag valde 

Vårdnad, boende och umgänge och började därefter att samla in min empiri, domar som meddelats av 

HovR och publicerats av JP Student Socialnet mellan november 2018 och mars 2019. 

 Till en början gjordes en sammanställning av innehållet i vårdnadsmålen; vad och vilka målet 

handlar om, uppgifterna om våld, hur umgänget har sett ut före huvudförhandlingen och beslut fattade 

av både tingsrätten och hovrätten.  

 För att enklare kunna sortera i mängden text och möjliggöra en analys utfördes sedan en kodning 

av materialet. Jag utarbetade en kodningsmanual baserat på tre teman, eller dimensioner, där 

respektive tema innehöll mellan en och åtta kategorier samt diverse underkategorier;  

Tema 1- Uppgifter om våld:  

Kategori 1- Våldets olika former:  

Ofredande, hot (inkluderat dödshot), kontroll, frihetsberövande, skadegörelse, försök till mordbrand, 

psykiskt våld, barn bevittnat fysiskt och/eller sexuellt våld mellan sina föräldrar, fysiskt våld, sexuellt 

våld, sexuella övergrepp, ekonomiskt våld, fridskränkning, grov fridskränkning, grov 

kvinnofridskränkning och övriga kränkningar under föräldrarnas relation. 

Ofredande, hot (inkluderat dödshot), kontroll, frihetsberövande, skadegörelse, försök till mordbrand, 

psykiskt våld, barn bevittnat fysiskt och/eller sexuellt våld mellan sina föräldrar, fysiskt våld, sexuellt 

våld, sexuella övergrepp, ekonomiskt våld, fridskränkning, grov fridskränkning, grov 

kvinnofridskränkning och övriga kränkningar efter föräldrarnas separation. 

Ofredande, hot (inkluderat dödshot), kontroll, frihetsberövande, skadegörelse, försök till mordbrand,  

psykiskt våld, barn bevittnat fysiskt och/eller sexuellt våld mellan sina föräldrar, fysiskt våld, sexuellt 

våld, sexuella övergrepp, ekonomiskt våld, fridskränkning, grov fridskränkning, grov 

kvinnofridskränkning och övriga kränkningar i samband med umgänge. 

Under studerandet av ovan nämnda underkategorier fördes noteringar om huruvida det är mamman, 
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pappan eller barnet som är våldsutsatt och om det är mamman eller pappan som är våldsutövare.  

Kategori 2- Övrigt som ökar risken för våld: 

En existerande hederskultur på pappans sida, oro över missbruk hos mamman, oro över missbruk hos 

pappan och reell risk för bortförande av gemensamt/gemensamma barn. 

Kategori 3- Våldets konsekvenser ur ett samhällsrättsligt perspektiv: 

Pappan dömd för brott mot mamman, pappan dömd för brott mot barnet/barnen, pappan dömd för 

brott mot både mamman och barnet/barnen. 

Existerande domar för brott mot kontaktförbud, för ofredande, för olaga hot, för grovt olaga hot, för 

misshandel, för grov fridskränkning och för grov kvinnofridskränkning. 

Kontaktförbud utfärdats för pappan mot mamman. 

Polisanmälan mot pappan, gjord förundersökning, åtal väckt. 

Mamman och barnet/barnen har haft/har skyddade personuppgifter och/eller adressuppgifter. 

Kategori 4 - Sociala insatser med anledning av våld: 

Mamman och barnet/barnen har haft en placering på skyddat boende och mamman och barnet/barnen 

har en placering på skyddat boende vid tidpunkten för vårdnadsmålet.  

Barnet/barnen har deltagit i behandlingsinsatser till följd av våld från pappan och barnet/barnen har 

pågående behandlingsinsatser till följd av våld från pappan. 

Kategori 5- Övrigt förknippat med våld: 

Barnet/barnen uttrycker rädsla för pappan, barnet/barnen uttrycker ovilja att träffa pappan och 

mamman uttrycker rädsla för pappan.  

Pappan för fram uppgifter om våld, mamman för fram uppgifter om våld, barnet/barnen för fram 

uppgifter om våld och övrig för fram uppgifter om våld. 

Tema 2 - Domstolens resonemang kring uppgifterna om våld: 

Kategori 1 - Parternas egna utsagor: 

Barnets/barnens utsaga om våld från pappan, mammans utsaga om våld från pappan, pappans utsaga 

om våld från mamman, pappans utsaga om det våld han anklagats för och pappans utsaga om det våld 

han dömts för. 

Kategori 2 - Våldets konsekvenser ur ett samhällsrättsligt perspektiv:  

Dom, polisanmälan, förundersökning och åtal gällande våld mot mamman och/eller barnet/barnen. 

Mamman och barnet/barnen har haft/har skyddade personuppgifter och/eller adressuppgifter. 

Kategori 3 - Lämplighet hos föräldrarna: 

Lämplighet hos mamman, lämplighet hos pappan när han anklagas för våld mot mamman och/eller 

barnet/barnen och lämplighet hos pappan när han dömts för våld mot mamman och/eller 

barnet/barnen.  

Kategori 4 - Vårdnadsutredningens bedömning: 

Vårdnadsutredningens bedömning av våldet och vårdnadsutredningens bedömning av utfallet. 

Kategori 5 - Rädsla och ovilja: 



 

33 
 

Barnets/barnens rädsla för pappan, mammans rädsla för pappan och barnets/barnens ovilja att träffa 

pappan. 

Kategori 6 - Sociala insatser: 

Mamman och barnet/barnen har haft en placering på skyddat boende och mamman och barnet/barnen 

har en placering på skyddat boende vid tidpunkten för vårdnadsmålet.  

Barnet/barnen har deltagit i behandlingsinsatser till följd av våld från pappan och barnet/barnen har 

pågående behandlingsinsatser till följd av våld från pappan. 

Kategori 7 - Framtida risker för våld: 

Framtida risker för våld från pappan mot mamman och framtida risker för våld från pappan mot 

barnet/barnen. 

Kategori 8 - Lagrum: 

Använda lagrum. 

Tema 3 – Dom fastställd av domstolen  

Kategori 1 - Hovrättens beslut kring vårdnad, boende och umgänge: 

Beslut om umgänge med barnet/barnen, boende för barnet/barnen och vårdnad om barnet/barnen i 

detalj. 

 En kodningsmanual inkluderar alla dimensioner som ska användas i kodningsprocessen. Manualen 

förser kodaren med en lista över de kategorier som tillhör de olika dimensionerna.173 Kodningen 

genomfördes enligt ett färgschema där jag markerade delar av texten med överstrykningspennor i olika 

färger för olika kategorier. Efter genomförd sortering hade jag skapat mig en tydlig bild av domarnas 

innehåll och kunde därefter mäta det som jag hade för avsikt att mäta samt urskilja rådande diskurser. 

4.6 Urval och avgränsning 

Det finns tre orsaker till mitt val att studera hovrättsdomar. Det var en hovrättsdom som väckte mitt 

intresse, tingsrättens beslut som hade överklagats till hovrätten såg i detta fall helt annorlunda ut och 

var inte lika provocerande och intressant att studera. Hovrätten är en högre instans än tingsrätten och 

hovrättens beslut kan bli vägledande för hur tingsrätter ska döma i liknande mål i framtiden. Sedan har 

hovrättsdomar ett rikt innehåll då de även inkluderar de medföljande tingsrättsdomar som har 

överklagats och därmed bringar ett större analysmaterial. 

 De domar jag fick tillgång till via juridiska internettjänsten JP Student Socialnet hade redan 

genomgått en gallring av socialrättsjurister på webbtjänstens redaktion. Enligt redaktionen har de 

domar som valts ut publiceras i syfte att belysa praxis på olika delar av socialrätten. Databasen 

uppdateras veckovis med nya avgöranden som kan få en prejudicerande effekt eller av annat skäl är 

intressanta för rättsutvecklingen. Äldre domar plockas bort om de kan anses ha förlorat sin relevans 

för den fråga de var tänkta att belysa. JP Student Socialnet innehåller med andra ord ingen fullständig 

förteckning över meddelade domar i Sverige. Trots detta erhålls ett stort antal rättsfall och jag förstod 

 
173 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s. 292 
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att jag behövde göra ett eget urval för att få en hanterbar mängd att arbeta med. Jag önskade att ha så 

aktuella domar som möjligt och började med att söka på hovrättsdomar angående vårdnad, boende och 

umgänge sex månader tillbaka i tiden, det vill säga från mars månad 2019 till oktober månad 2018. 

När jag sedan hittat 92 domar påbörjades urvalsprocessen. Med hjälp av ett målstyrt urval valdes 

domar innehållande uppgifter om våld. Kärnpunkten i ett målstyrt urval är att välja ut dokument, 

individer, organisationer etcetera med relevans för de uttalade forskningsfrågorna.174 Detta första urval 

resulterade i 44 domar. Jag letade aktivt efter uppgifter om våld och gjorde mitt urval efter det, jag är 

dock medveten om att det kan finnas vårdnadsmål där våld har förekommit utan att det avhandlats 

men om detta inte tagits upp av någon part i målet har dessa domar därmed fallit utanför studien. 

Utifrån studiens tidsram framkom att domarna var för många till antalet. Jag bestämde mig för att 

utesluta en månad och endast studera domar som gick fem månader tillbaka i tiden, det vill säga från 

mars 2019 till november 2018. Efter detta återstod 37 domar. Efter närmare granskning plockade jag 

bort ytterligare domar där det endast förekom ett enstaka påstående om våld som inte fångades upp 

eller nämndes på flera ställen i texten, och definitivt inte i domstolens domskäl/bedömning, då dessa 

ansågs generera för lite analysmaterial. Jag valde dessutom bort de domar där socialnämnden varit part 

i målet, detta för att jag ville studera tvister mellan föräldrar. I slutändan återstod 27 domar som 

föremål för min studie med ett sammanlagt innehåll på 599 sidor.  

4.7 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

Dokument som datakälla är ett befintligt material som inte har skapats i ett specifikt forskningssyfte, 

detta gör att avstånd skapas mellan forskaren och de samspel som studeras då forskaren inte kan 

påverka innehållet.175 Då jag inte har kunnat förändra eller påverka de befintliga domarna så kan 

reliabiliteten anses vara hög när det kommer till studiens empiri.  

 Det finns fyra bedömningskriterier att utgå ifrån när en ska mäta ifall ett dokument anses vara 

tillförlitligt; dokumentets äkthet, att dokumentet saknar felaktigheter, att dokumentet är representativt 

för den kategori det tillhör och att materialet är begripligt.176 Jag anser att domarna uppfyller dessa 

kriterier. De är autentiska och saknar felaktigheter bortsett från några stavfel. Domar i vårdnadsmål är 

representativa för hur domar allmänt porträtteras och domarna är högst begripliga, även för en lekman.   

Dokumenten jag tolkat förändras inte men däremot finns det olika sätt att tolka de på och det gör att 

reliabiliteten minskar i den delen av studien jag har använt mig av en diskursanalys. Kvalitativa 

undersökningar kritiseras ibland för att vara alldeles för subjektiva, det vill säga att de ofta bygger på 

forskarens godtyckliga uppfattningar om vad som är betydelsefullt och viktigt. Detta gör det svårt att 

replikera en kvalitativ undersökning då undersökningen ofta är beroende av forskarens egen 

påhittighet. I en kvalitativ undersökning fungerar forskaren själv som det viktigaste instrumentet vid 

 
174 a.a., s. 350 
175 a.a., ss. 310 & 488 
176 a.a., s. 489 
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datainsamlingen eftersom det är forskarens intressen som styr vad som registreras och observeras.177 

För att öka reliabiliteten har jag försökt att vara så transparent som möjligt i min beskrivning av mitt 

tillvägagångssätt och vad jag har studerat i min diskursanalys.  

 Validitet handlar om huruvida forskarens utformade mätinstrument mäter det som det är tänkt att 

mäta.178 Baserat på mina frågeställningar utformades en kodningsmanual med aktuella teman 

bestående av olika kategorier. Då jag på ett systematiskt sätt har utgått ifrån denna kodningsmanual 

under min kvantitativa innehållsanalys så anser jag att validiteten är god. Då jag endast har utformat en 

kodningsmanual och inte ett medföljande kodningsschema så är jag medveten om att validiteten inte är 

så hög som den hade kunnat vara och att reliabiliteten i och med det minskar. När det kommer till 

validiteten i min diskursanalys så kan jag genom min egen tolkning tillskriva materialet saker som inte 

finns trots tydligt mätinstrument och det gör att validiteten äventyras.  

 När det gäller studiens generaliserbarhet så skulle jag säga att den är mycket låg. Jag har 

visserligen använt domar från landets alla hovrätter men antalet domar är alldeles för få för att den ska 

anses vara representativ för riket, dessutom har jag gjort ett urval på ett redan befintligt urval gjort av 

den juridiska internettjänsten JP Student Socialnet. Hade jag från början valt att samla in alla 

avgöranden från en viss instans under en längre tid, exempelvis alla meddelade domar i vårdnadsmål 

från Sveriges alla hovrätter under ett års tid så hade jag kunnat nå ett mer generaliserbart resultat.   

4.8 Metodens förtjänster och begränsningar 

En stor förtjänst med en flermetodsundersökning är att jag kan belysa mitt ämne på ett mer allsidigt 

sätt. Nackdelen med metoden, tillika begränsningen, är att alltför många teorier drar ner skärpan i 

analysen.179  

 Förtjänsten med rättsvetenskap är tillgängligheten hos aktuella rättskällor. Med några enkla 

övergripande sökningar på internet återfinns hela författningar, propositioner och annat som var 

aktuellt för min studie. Rättsvetenskap kan vara begränsande i den mening att den främst tittar på vad 

som är gällande rätt och inte hur och på vilket sätt den används. 

 Användandet av den juridiska internettjänsten JP Student Socialnet hade flera fördelar. Att få 

åtkomst till domarna var både enkelt och tidseffektivt. Det behövdes inget särskilt tillstånd för att 

ladda ner domarna. Bortsett från utskrivningsavgiften så var materialet gratis.  

 Domar är historiska dokument i den mening att deras huvudförhandlingar redan har ägt rum och 

jag har begränsats i den mån att jag har gått miste om annat som inte syns i texten, som kroppsspråk 

och minspel. Hade jag varit på plats under huvudförhandlingarna och även gjort en observation hade 

jag med all säkerhet fått ett större material att tolka och analysera då jag även hade kunnat ta in hur 

saker yttras. Vid en intervju med exempelvis en nämndeman hade jag kunnat be intervjupersonen att 

upprepa sig eller berätta med andra ord om jag ansåg att något behövde förtydligas.  

 
177 a.a., s. 368 
178 a.a., s. 162 
179 Sam Larsson, Teori, metod och empiri, 2005, s. 31 
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Då det i den diskursanalytiska undersökningen inte handlar om att sortera ut vad som är sant och vad 

som är falskt kan det vara svårt att undersöka de diskurser en själv har en tydlig åsikt om, då det är 

särskilt svårt att se de som just diskurser. I dessa situationer ska forskaren försöka att stoppa undan sin 

egen ”kunskap” så att inte ens värderingar tar över i analysen.180 Under arbetets gång har jag vid ett 

flertal tillfällen stannat upp och reflekterat över om och på vilket sätt min förförståelse påverkar 

studien. Även om jag har försökt att stoppa undan min förförståelse så gått jag har kunnat så inser jag 

att den på ett eller annat sätt har färgat min studie och att förförståelsen på så vis orsakat begränsningar 

i arbetet med metoden.  

 Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys har jag på ett detaljerat sätt kunnat studera innehållet 

och på så vis fått en grundlig kunskap om vad som uppges ha hänt parterna i målen och de som målen 

berör. Genom denna metod har jag även tagit reda på hur gällande rätt har använts av domstolen och 

vilka beslut som fattats. Då jag även vill studera de resonemang som förs av domstolen blir den 

kvantitativa metoden begränsande. 

4.9 Etiska överväganden   

Det mest grundläggande etiska kravet i forskning är individskyddskravet, vilket i sin tur är uppdelat i 

fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.181 

Informationskravet innebär att deltagaren ska informeras om syftet med studien, sitt eget deltagande i 

studien samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagaren ska lämna sitt 

samtycke att delta i studien.182 Jag har beaktat dessa forskningsetiska aspekter men när det gäller min 

metod så är dessa inte särskilt relevanta. Jag har inte varit i direktkontakt med berörda personer och 

studiens domar är offentliga handlingar som vem som helst har tillgång till.  

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas 

verksamhet. Detta innebär att: alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av 

myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess 

(hemliga)…domstolsförhandlingar är i de flesta fall offentliga.183  

I ett försök att nå upp till konfidentialitetskravet behöver forskaren se till att alla uppgifter som kan 

identifiera en person noteras, lagras och redogörs på ett sådant sätt att den enskilda deltagaren inte kan 

identifieras av utomstående. Detta är särskilt viktigt då det gäller personer som bedöms vara utsatta.184 

I majoriteten av studiens domar har berörda personer fått sina personnummer överstrukna men bortsett 

från det innehåller alla domar personuppgifter som fullständiga namn, adresser och telefonnummer 

som inte strukits över varav dessa på ett enkelt sätt kan identifiera inblandade personer. Även 

innehållet består av känsliga uppgifter rörande parternas eller barnens hälsa, vilja, upplevelser av våld 

etcetera. Domstolen tar även upp personers fällande domar i brottmål. En bidragande orsak till att jag 

 
180 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 28 
181 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2013, s. 6 
182 a.a., ss. 7 & 9 
183 Domstol, Offentlighetsprincipen 
184 Vetenskapsrådet, 2013, ss. 12–13 
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haft fri åtkomst till så många personuppgifter kan vara att jag har använt mig av JP Student Socialnet, 

en kommersiell aktör som publicerar domar för sina kunder. Sidan baserar troligen sin bedömning av 

om publicering ska ske eller inte på rent juridiska grunder istället för på etiska grunder. Om det är 

lagligt att publicera uppgifterna så väljer de förmodligen att göra detta utan etiska överväganden. 

 Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation (GDPR) ska särskilt se till 

enskildas rätt till skydd av sina personuppgifter. Känsliga uppgifter om exempelvis en persons hälsa är 

extra skyddade, de får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, exempelvis vid ett 

uttalat samtycke.185 Flera artiklar i GDPR begränsar användningen av enskildas personuppgifter, i 

artikel 10 går att läsa att personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som 

innefattar brott inte får behandlas av privatpersoner. En behandling inkluderar bland annat insamling, 

registrering, lagring och spridning.186  

 Forskaren har ett ansvar för att enskilda som medverkar i forskning ska skyddas från skada och 

kränkningar men det är inte rimligt att smärre skador hindrar viktig forskning. Forskning är 

betydelsefullt för både samhälle och medborgare då den kan leda till olika slags förbättringar.187

 Självklart hoppas jag på att min studie ska leda till förbättringar men om jag exempelvis är 

transparent med de autentiska domsnumren bidrar jag till att känsliga personuppgifter sprids och då 

detta kan orsaka mer än ”smärre” skador har jag valt att i min redovisning avidentifiera domarna i 

syfte att skydda deltagarnas integritet. Jag kommer inte att redovisa domarnas autentiska 

domsnummer, inte specificera vilken hovrätt eller tingsrätt jag har använt samt utelämna det exakta 

datumet för avkunnad dom. I och med detta hoppas jag på att kunna begränsa skadorna av det redan 

befintliga intrånget i de studerade personernas privatliv som enligt GDPR har rätt att skyddas.  

5. Resultat 

Den primära empirin i denna studie utgörs av hovrättsdomar och de medföljande tingsrättsdomar som 

har överklagats. Därför förekommer information från parternas utveckling av talan, målets bakgrund, 

utredningar och domskäl/bedömningar från både HovR och TR i mitt resultat. 

 När jag i resultatet refererar till domstolen så menar jag den bedömning som har gjorts av 

nämndemän och juridiskt utbildade domare i de aktuella målens domskäl/bedömningar.  

 Parterna i målen kommer i resultatet att benämnas som föräldrar, mammor och pappor och 

föremålen för tvisten benämns som barn. Jag väljer att inte specificera ytterligare då läsaren, vid 

intresse att fördjupa sig i ett specifikt rättsfall, har tillgång till mer information genom den bifogade 

bilagan. I bilagan finns en sammanfattning av de 27 studerade domarna. Detta för att göra det enklare 

för läsaren att följa med i resultatkapitlet samt för att uppnå transparens i min studie. Domarna är 

numrerade från 1 till 27 och sorterade efter datum, den senaste domen presenteras först och har fått 

 
185 Datainspektionen. För dig som privatperson 
186 Datainspektionen. Dataskyddsförordningen-fulltext 
187 Vetenskapsrådet, God forskningssed, 2017, s. 13 
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nummer ett och den äldsta domen presenteras sist och har fått nummer 27. Sammanfattningen 

innehåller månad och år för avkunnad dom i HovR och saken målet avsåg. Antal barn som målet 

handlade om i HovR och deras födelseår. Då jag i och med hovrättsdomarna även fått tillgång till 

tingsrättsdomar så har jag använt information från båda domar när jag har gjort en sammanfattning av 

förekomna uppgifter om våld. Jag har även använt mig av båda domar för att kunna göra en 

sammanfattning av föräldrarnas vårdnad om samt boende och umgänge med barnen. 

Sammanfattningen avslutas med en redovisning av tagna beslut i TR och HovR. 

 I vissa avsnitt redovisas mitt resultat även i procent som ett sätt att förtydliga för läsaren, 

(avrundning efter gällande regler har gjorts).  

 För att exemplifiera domstolens resonemang under avsnitt 5.3 har jag valt att citera vissa delar från 

domskälen/bedömningarna. Min förhoppning är att citaten ger läsaren en tydligare bild och genom att 

redovisa dessa förstärks även resultatets trovärdighet. I citaten kommer inblandade personer att 

genomgående benämnas som [mamma], [pappa] och [barn].  

5.1 Domarna 

De beslutande hovrätter som förekommer i studien är: Hovrätten över Skåne och Blekinge, Svea 

Hovrätt, Hovrätten för västra Sverige, Göta Hovrätt, Hovrätten för nedre Norrland och Hovrätten för 

övre Norrland. Trots att domarna är få till antalet så omfattas Sveriges samtliga sex hovrätter.  

 I ett fall rör tvisten vårdnad. I 18 fall rör tvisten vårdnad m.m./vårdnad om barn m.m. I åtta fall rör 

tvisten umgänge/umgänge med barn/umgängesrätt. 

 De 27 målen rör sammanlagt 53 barn i åldrarna 1–17 år. I tolv fall rör tvisten ett barn. I nio fall rör 

tvisten två barn. I två fall rör tvisten tre barn. I fyra fall rör tvisten fyra barn eller fler. 

5.2 Uttalat våld och våldets konsekvenser 

När det gäller frågan om vem som fört fram uppgifter om våld i målen har mamman gjort detta i 

samtliga 27 fall. I fyra fall är det både mamman och pappan och i åtta fall barnet/barnen. I ett fall har 

ett vittne, tillika ett vuxet barn till en utav föräldrarna, fört fram uppgifter om våld. 

 Det är en mängd olika typer av våld och hot som skildras i domarna. Enligt mammornas utsaga har 

papporna utsatt dem för ofredande, hot/dödshot, kontroll, frihetsberövande, psykiskt, fysiskt, sexuellt 

och ekonomiskt våld och andra kränkningar under deras relation. I vissa fall har detta förekommit 

även efter separationen. I tre fall (11 procent) har pappan utsatt mamman för nya övergrepp i samband 

med ett umgängestillfälle. Enligt mammorna, och i flera fall barnen, har papporna utsatt både dem och 

barnen för ofredande, kontroll, hot/dödshot, skadegörelse, försök till mordbrand, fysiskt våld och 

andra kränkningar. Detta har inträffat under föräldrarnas relation men även efter separationen i 

samband med umgänge och när barnen bott växelvist hos föräldrarna. Enligt mammorna, och i flera 

fall barnen, har papporna utsatt barnen för kontroll, hot, fysiskt våld, andra kränkningar, grov 

fridskränkning och sexuella övergrepp under föräldrarnas relation och efter föräldrarnas separation. I 

nio fall (33 procent) nämns att barnet/barnen bevittnat våldet mellan föräldrarna. I fyra fall (15 
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procent) nämns en existerande hederskultur på pappans sida som ökar risken för hot och våld. I åtta 

fall (30 procent) menar mamman att det finns en reell risk att pappan för bort barnet/barnen i samband 

med umgänge. I sju fall (26 procent) uttalar mamman en stark oro över pappans missbruk. I 

majoriteten av fallen (63 procent) uttrycker barnet/barnen en rädsla för och/eller en ovilja att träffa 

pappan. I en knapp fjärdedel av fallen (22 procent) uttrycker mamman en stark rädsla för pappan. 

 I de fall pappan har fört fram uppgifter om våld handlar det om att mamman utsatt honom för 

fysiskt våld samt att mamman utsatt barnet/barnen för fysiskt våld och hot. I ett fall (4 procent) menar 

pappan att det finns en risk för att mamman för bort barnet och i ett fall (4 procent) nämns att 

mamman har ett missbruk.   

 I nio fall (33 procent) har pappan dömts för brott mot mamman och/eller barnet/barnen. Vanligast 

är misshandel, men andra brott som nämns är brott mot kontaktförbud, ofredande, olaga hot, grovt 

olaga hot, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. 

 I fem fall (19 procent) har kontaktförbud utfärdats för pappan mot mamman och i tio fall (37 

procent) nämns polisanmälningar, förundersökningar och åtal med anledning av våld. I elva fall (41 

procent) har mamman och barnet/barnen skyddade person- och/eller adressuppgifter och i 14 fall (52 

procent) har mamman och barnet/barnen haft en placering på skyddat boende, varav 3 fall (11 procent) 

är fortsatt placerade vid tidpunkten för vårdnadsmålet. 

5.3 Domstolens resonemang kring det våld som har uppgetts 

Domstolen hänvisar till kap 6. 2 a § FB i samtliga fall och där innefattas att domstolen särskilt ska 

fästa avseende vid ”…risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att 

barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa…”188  

 Flera fall refererar till prop. 2005/06:99 och menar att det inte krävs ”…lika höga beviskrav som i 

brottmål, och ett påstående om övergrepp skall beaktas i vårdnadsmålet även om t.ex. en 

förundersökning hos polisen har lagts ner.”189 Därmed görs ett förtydligande att domstolen inte ska 

utreda om brott har begåtts och att bevisbördan i brottmål är annorlunda än den i vårdnadsmål. Trots 

detta finns flera exempel där domstolen framhåller att den våldsutövande föräldern friats från 

misstankar om brott, att förundersökningar lagts ner och så vidare.   

 I ett fall tas inte våldet upp alls i varken TR eller HovR domskäl/bedömning, i andra fall tas det 

endast upp i TR domskäl/bedömning.  

I flera fall benämns våld som ”samarbetssvårigheter” och ”hög konfliktnivå” mellan föräldrar. I ett fall 

där mamman sökt ensam vårdnad på grund av att pappan utsatt henne för våld och varit kränkande och 

våldsam mot barnen, samt utfört sexuellt och fysiskt våld mot mamman framför barnen och utfört våld 

mot barnen i samband med umgänge, bedömer domstolen föräldrarnas konflikt på följande sätt; 

”Samtidigt talar utredningen i stort för att [pappans] och [mammans] relation har innehållit 

 
188 SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
189 Prop. 2005/06:99, s. 42 
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meningsskiljaktigheter som utmynnat i högljudda diskussioner och bråk i barnens närvaro.”190 

 I flera fall resonerar domstolen kring det faktum att våldet inträffat bakåt i tiden, ibland flera år 

tillbaka, och att det därför inte kan tillmätas någon större betydelse vid bedömningen av den 

våldsutövande förälderns lämplighet, framtida risker, den andra förälderns påtagliga rädsla eller 

barnets vilja. Det saknas däremot ett resonemang kring förklaringar till varför våldet nu upphört. När 

jag granskat målen i deras helhet så framgår det i många fall att den våldsutövande föräldern, pappan i 

dessa aktuella fall, inte träffat sina barn eller barnens mamma på flera år på grund av att dessa har haft 

en placering på skyddat boende eller att pappan själv varit frihetsberövad. I vissa fall har pappan 

endast träffat barnet/barnen i närvaro av umgängesstöd. Att överklaga och få till stånd en ny 

huvudförhandling i högre instans tar tid och i flera fall har föräldrarna processat om barnen under flera 

år, detta kan även förklara den långa tid som passerat sen det senaste våldstillfället. I de mål jag 

studerat är TR generellt mer restriktiv med att ge den våldsutövande föräldern vårdnad, boende och 

umgänge jämfört med HovR och ett utav skälen till detta kan vara att våldet inträffat mer nyligen i 

anslutning till huvudförhandlingen i TR.  

Hovrätten, som i och för sig saknar anledning att ifrågasätta [mammans] uppgifter, konstaterar att det 

våld hon berättat om ska ha förekommit under den tid hon och [pappan] levde tillsammans, alltså före 

separationen under våren 2012. Uppgifterna om våld ledde bl.a. till att [mamman] och [barnet] fick 

skyddade personuppgifter och att kontaktförbud meddelades mot [pappan]. Han häktades också men 

förundersökningen lades sedermera ned. I målet har inte framkommit, eller ens påståtts, att [pappan] 

sedan separationen försökt ta reda på var [mamman] eller [barnet] bor eller på annat sätt uppträtt på ett 

sätt som, på objektiva grunder, kan ge anledning att befara att han skulle utgöra ett hot mot någon av 

dem. Den utredning som hovrätten har att förhålla sig till talar således inte för att det, numera, 

föreligger någon risk för att [barnet] eller [mamman], utsätts för övergrepp… 191 

Det finns ingen anledning att ifrågasätta [pappans] lämplighet som umgängesförälder. Den 

psykolograpport och den dom från Norge som åberopats i hovrätten i vissa delar är flera år gamla och 

kan inte tillmätas någon avgörande betydelse i dagsläget.192 

Tingsrätten anser att de uppgifter om att [pappan] har använt våld mot barnen ligger långt tillbaka i 

tiden och det framgår av utredningen att parterna har olika uppfattning om vad som skett. Det finns 

ingen dom på misshandel och [pappan] har i utredningen förklarat att han förstår att aga är fel...193 

Barnen har inte träffat [pappan] sedan han frihetsberövades i juli 2015. Det är troligt, med beaktande av 

[mammans] rädsla och inställning till umgänge mellan barnen och [pappan] samt till den situation som 

[mamman] och barnen levt i under de senaste åren, att barnen blivit påverkade av faktorer som ligger 

utanför [pappans] kontroll. Mot bakgrund härav, till deras ålder då barnsamtalen hölls och till att det 

gått förhållandevis lång tid sedan övergreppen skedde kan [barnens] uttalanden att de inte vill träffa sin 

pappa inte heller få någon helt avgörande betydelse för frågan om umgänge.194  

[Pappan] är mer oprövad som vårdnadshavare och boendeförälder än [mamman]. Barnen har inte bott 

hos honom sedan början av 2014. Det är därför svårare att med säkerhet bedöma hans lämplighet. Han 

har också bevisligen tagit till våld mot barnen, vilket är allvarligt. Även beträffande honom visar dock 

utredningen att han är en kärleksfull förälder som är angelägen att ta väl hand om barnen. Han har 

dessutom tagit hjälp med anledning av det som hänt och uttryckt avsikt att göra så även framöver.195 

 
190 Dom nr. 25, s. 10 
191 Dom nr. 14, s. 4 
192 Dom nr. 16, s. 3 
193 Dom nr. 20, ss. 9–10 
194 Dom nr. 5, s. 8  
195 Dom nr. 9, ss. 8–9 
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I nedanstående fall har mamman sökt ensam vårdnad av barnet då hon vill skydda det från pappans 

våldsamma och kränkande beteende. Pappan har vid ett flertal tillfällen dömts för misshandel, olaga 

hot och ofredande av mamman. Han har även dömts för narkotikabrott. Pappan har haft kontaktförbud 

och dömts för brott mot det. Mamman är mycket rädd för pappan och har under en längre tid inte haft 

någon direktkontakt med honom utan föräldrarna har endast kommunicerat via domstol eller 

mammans ombud. Sedan flera år tillbaka har barnet träffat pappan i närvaro av umgängesstöd.  

Hovrätten ser allvarligt på dessa händelser. Att en förälder utövat våld mot den andra föräldern är 

typiskt sett en sådan omständighet som talar emot gemensam vårdnad. Misshandelsgärningarna ligger 

emellertid cirka fyra år tillbaka i tiden och det har framkommit att föräldrarna därefter har haft ett visst 

samarbete samt att [pappan] har haft visst umgänge med [barnet].196 

Fallet är intressant då det så tydligt visar hur domstolen å ena sidan betonar allvarlighetsgraden och 

menar att det talar emot gemensam vårdnad men att den å andra sidan använder omständigheter som 

passerad tid och försök till att upprätthålla ett gemensamt vårdnadsansvar som ett skäl att förringa det 

inträffade våldet.  

 I ett fall har pappan dömts för grov fridskränkning mot samtliga barn mellan år 2011–2015. Han är 

även dömd för misshandel och olaga hot av mamman och hennes syster. Mamman och barnen lever 

idag på skyddat boende, har skyddade personuppgifter och innehar polismyndighetens personskydd. 

Domstolen resonerar kring pappans lämplighet som umgängesförälder; 

[Pappan] har vidare vid upprepade tillfällen, även under huvudförhandling i målet, uttryckt att domen är 

felaktig…Det är djupt oroande att [pappan] flagrant förnekar trotsar domen. Den enda förklaringen till 

detta beteende är att han antingen saknar förmåga till insikter eller helt enkelt medveten om sina 

beteenden trotsar samhällets normer och värderingar. Båda alternativa förklaringar är lika illa. Tvärtom 

framstår han som trotsig och patriarkalisk i sin framtoning på ett sätt som inte inger förtroende att 

handha umgänge med barnen.197 

I ett fall kommer vårdnadsutredningen fram till att det är högst sannolikt att barnen har utsatts för våld 

och sexuella övergrepp av sin pappa och att det finns starka indikationer på att pappan agerat på påstått 

sätt trots att han blev frikänd i brottmålet. Utredningen tillägger att TR i brottmålsdomen fann att vissa 

detaljer som barnen berättade om framstod som självupplevda och att det av rättsintyg framgick att 

barnen hade vissa skador som talade för att det orsakats av annan person.198 TR betonar att pappan 

blev ”helt frikänd” från dessa och andra anklagelser och resonerar sedan vidare kring barnens utsagor; 

Vid bedömningen av om det finns en risk för att parternas barn eller [mamman] far illa vid umgänge 

med [pappan] ska beaktas att brottmålsdomen där [pappan] var åtalad för övergrepp mot [barn] och 

[barn] innebar att han blev helt frikänd. Vidare framgår av utredningen att förundersökningar angående 

övriga anklagelser mot [mamman] har lagts ned. Den omständighet att de äldre barnen har uttryckt att 

de har varit utsatta för övergrepp från [pappan] måste bedömas mot bakgrund av att barnen har bott 

med [mamman] sedan våren 2015 och har kunnat påverkas av henne.199 

 
196 Dom nr. 2, s. 4 
197 Dom nr. 5, s. 5 
198 Dom nr. 4, s. 7 
199 a.a., s. 10 
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Andra fall där domstolen resonerar kring hur barnets utsagor påverkats av annan part och huruvida 

barnets uppgifter överensstämmer med verkligheten; 

Utredningen visar att [barnet] i olika sammanhang har lämnat uppgifter som går ut på att han farit illa 

hos sin pappa och att pappan har svårt att kontrollera sitt humör. Bedömningen hos bl.a. BUP och 

socialtjänsten har varit att [barnet] har varit trovärdig när han har lämnat dessa uppgifter. Dessa 

omständigheter talar för att det har förekommit kränkningar. Med hänsyn till det som har framkommit i 

förhören med [pappan] samt med hans föräldrar och hans syster konstaterar tingsrätten dock att 

utredningen i målet inte ger utrymme för att utgå från att så verkligen har varit fallet. […] [Mamman] 

har uppgett att hon är rädd för [pappan] och inte vill träffa honom. Utredningen visar även att 

[mamman] så gott som ända sedan [barnets] födelse haft en motvilja mot kontakterna mellan [barnet] 

och [pappan]. Oavsett om den motviljan är befogade eller inte konstaterar tingsrätten att det är 

ofrånkomligt att [barnet] påverkats starkt av den infekterade konflikten och av hur föräldrarna ser på 

varandra.200 

[Barnets] uppgifter om våld har enligt hovrättens mening dels präglats av klara överdrifter…dels brustit 

i konkretion. Det sistnämnda gäller även påståendena om övergrepp. En förklaring till detta skulle 

kunna vara [barnets] ringa ålder och att hon inte synes ha fått några följdfrågor. Vidare har [barnet] 

efter flytten till Umeå på nytt berättat om våld för utomstående och då även uppgett att hon blivit utsatt 

för sexuella övergrepp. Det skulle kunna bero på att hon vid den tidpunkten kände sig trygg nog att 

berätta om övergreppen för andra än de närmaste. Mot det talar dock att [barnet] har lämnat uppgifterna 

när hon varit tämligen ny på förskolan och att hon också berättat för rena främlingar. […] Det kan även 

konstateras att [mamman] och [pappan] har olika uppfattningar om ett visst agerande är en del av lek 

och bus eller om det är att betrakta som våld…Vidare har det framkommit att [mamman] och 

[mammans syster] genomgående har utgått från den för [pappan] minst förmånliga tolkningen av vad 

[barnet] berättat. Det är till exempel ingen självklarhet att det finns ett samband mellan användningen 

av salva i underlivet och hur [barnet] har rört vid sitt underliv.201 

5.4 Beslut kring vårdnad, boende och umgänge 

Nedan redovisas det som HovR fastställt genom dom åt den våldsutövande föräldern, det vill säga den 

förälder som antingen påstås ha utsatt eller dömts för att ha utsatt den andra föräldern och/eller 

barnet/barnen för våld. Notera att domstolen i mål som rör vårdnad m.m. utöver vårdnad även ska ta 

ställning till och fastställa boende för och umgänge med barnet, därför kan en förälder som nekas 

vårdnadsansvar ändå föreskrivas umgänge med barnet/barnen.  

 Studien innefattar åtta beslut i umgängesmål, 18 beslut i vårdnadsmål där domstolen även ska 

fastställa barnets boende och umgänge och ett beslut i vårdnadsmål där enbart vårdnad ska fastställas. 

 I umgängesmålen fastställdes umgänge i fem fall och nekades umgänge i tre fall.  

 I vårdnadsmålen där det utöver vårdnad skulle beslutas om boende och umgänge nekades 

gemensam eller ensam vårdnad samt umgänge i fyra fall och nekades gemensam eller ensam vårdnad 

men fastställdes umgänge i sju fall. Det tilldelades gemensam vårdnad men nekades boende i två fall 

och tilldelades gemensam vårdnad och boende i ett fall. Det tilldelades ensam vårdnad i tre fall och i 

ett fall tilldelades ensam vårdnad om två av barnen samt nekades ensam vårdnad om och umgänge 

med ett av barnen. 

 I fyra fall av studiens totalt 27 domar dömde HovR i vårdnads-, boende- och umgängesfrågan 

enligt överenskommelse mellan föräldrarna. 

 
200 Dom nr. 6, ss. 23–24 
201 Dom nr. 17, ss. 8–9 
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5.4.1 Beslut i detalj  

Nedan återfinns HovR beslut i en mer detaljerad form uppdelad i de tre aktuella kategorierna. 

Umgänge med barn/Umgänge/Umgängesrätt 

I ett fall fastställdes telefonumgänge vid ett tillfälle varannan vecka. I ett fall fastställdes umgänge 

några timmar i veckan med upptrappning till att barnen bor hos föräldern fyra dagar varannan vecka 

samt del av lov. I ett fall fastställdes telefonumgänge med upptrappning till umgänge i närvaro av 

umgängesstöd några timmar varannan vecka och sedan till att barnet ensam bor med föräldern 

varannan helg. I ett fall fastställdes umgänge i närvaro av umgängesstöd några timmar varannan vecka 

med upptrappning till att barnen ensamma bor med föräldern varannan helg. I ett fall fastställdes 

umgänge några timmar varannan vecka med upptrappning till att barnen bor med föräldern varannan 

helg, från lördag till söndag. I tre fall nekades umgänge. 

Vårdnad om barn m.m./Vårdnad m.m.  

I fyra fall nekades gemensam eller ensam vårdnad samt umgänge.  

 I sju fall nekades gemensam eller ensam vårdnad men fastställdes umgänge; i ett fall fastställdes 

telefonumgänge, i två fall fastställdes telefonumgänge med upptrappning till umgänge i närvaro av 

umgängesstöd till att barnet ensam är med föräldern varannan lördag/bor med föräldern var tredje helg 

samt del av lov, i två fall fastställdes umgänge några timmar varannan vecka med upptrappning till 

varannan helg samt del av lov, i ett fall fastställdes umgänge varannan helg, lördag till söndag samt del 

av lov och i ett fall fastställdes telefonumgänge samt boende varannan helg, lördag till söndag samt del 

av lov.   

 I två fall tilldelades gemensam vårdnad; i ett fall nekades boende men fastställdes umgänge 

varannan helg, lördag till söndag och i ett fall nekades boende men fastställdes umgänge varannan 

helg.  

 I ett fall tilldelades gemensam vårdnad och boende med barnet.   

 I två fall tilldelades ensam vårdnad och umgänge fastställdes istället med den andra föräldern 

varannan helg.  

 I ett fall tilldelades ensam vårdnad och inget umgänge fastställdes med den andra föräldern.  

 I ett fall tilldelades ensam vårdnad om två av barnen och umgänge fastställdes med den andra 

föräldern varannan helg samt del av lov samt nekades gemensam eller ensam vårdnad om samt 

umgänge med ett av barnen.  

Vårdnad 

I ett fall nekades gemensam vårdnad. 

6. Analys och diskussion 

I avsnitt 6.1 förs en diskussion kring studiens resultat. 

I avsnitt 6.2 analyseras utvalda delar av mitt resultat efter vald teori, diskursteorin.   

I avsnitt 6.3 presenteras studiens slutsatser där jag i viss mån har utgått ifrån studiens frågeställningar. 
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Slutsatserna diskuteras och problematiseras även i relation till resultatet, kunskapsläget och tidigare 

forskning. 

 Även i detta kapitel syftar jag på den bedömning som har gjorts av nämndemän och juridiskt 

utbildade domare i de aktuella målens domskäl/bedömningar när jag refererar till domstolen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Då mitt urval bestod av domar i vårdnadsmål innehållande uppgifter om våld borde detta även 

inkludera mängder av vårdnadsutredningar och av domstolen gjorda riskbedömningar men så var inte 

fallet. I min studie har mammorna i samtliga mål fört fram uppgifter om våld och barnen i nästan en 

tredjedel men trots detta så har uppgifterna om våld sällan utretts eller lett till en riskbedömning.  

 Något som är ständigt återkommande i resultatet är att domstolen förminskar det uttalade våldet. 

Om våldet inträffat en längre tid tillbaka menar domstolen att risken är mycket liten för framtida våld, 

oberoende av anledningen till passerad tid. Om barnets utsaga förändrats över tid eller anses vara 

stötande så är domstolen snabb med att ifrågasätta om denna stämmer överens med verkligheten, 

enligt domstolen kan barnet istället ha livlig fantasi eller påverkats av annan part. I ett flertal fall pratar 

domstolen om vikten av umgänge mellan barnet och den våldsutövande föräldern och att en förbättrad 

relation gör att barnet kan bilda sig en egen uppfattning. I vissa fall blir det tydligt hur domstolen 

kombinerar ett förminskande av våldet med att ställa extremt låga krav på pappor med våldshistorik då 

dessa anses vara lämpliga som umgängesföräldrar om de exempelvis visat intresse för barnet i form av 

ett skickat sms eller om de valt att inte söka upp barnet på dess skyddade adress. När domstolen inte 

fastställer umgänge eller vårdnad för den våldsutövande föräldern hänvisas ofta till barnets behov av 

skydd mot föräldrarnas konflikt utan att vidare nämna våldet. Ibland används kontinuitetsprincipen 

som skäl istället för våldet när domstolen beslutar om att barnet inte ska bo hos våldsutövaren. 

 I vårdnadsmål ska domstolen inte utreda om brott har begåtts202 men trots detta hittar jag flera 

exempel där domstolen avfärdar uppgifter om våld genom att hänvisa till friande domar och nedlagda 

förundersökningar. En tonvikt läggs på hur andra i svenskt rättsväsende, såsom polis, åklagare och 

domstolar har betraktat allvarlighetsgraden av ena partens, mammans i mitt material, upplevelse av 

våld och våldets konsekvenser och domstolen utgår sedan ifrån detta när den bedömer trovärdighet hos 

den som fört fram uppgifter om våld och lämplighet hos den som utpekas som våldsutövare, pappan i 

mitt material. Trots att domstolen tycks efterfråga ”bevis” och vill förlita sig på dessa så bedömer den i 

flera fall att pappor som bevisligen utövat våld är lämpliga som föräldrar och tilldelar de sedvanligt 

umgänge och gemensamt vårdnadsansvar. I något fall tilldelas även pappan ensam vårdnad trots att 

han dömts för brott riktat mot barnen.  

 
202 Prop. 2005/06:99, s. 42 
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6.2 Analys 

I diskursteorin benämns individer som subjektspositioner vilka antas ha olika egenskaper och kunna 

göra medvetna handlingar. I diskursteorin förmodas att individer endast får utrymme att uttala sig om 

vissa saker på vissa sätt beroende på diskurs. I en specifik diskurs är individen möjlig i egenskap av 

något enbart om det finns en position för detta något. En viktig del i diskursteorin är att studera vilka 

typer av kategorier som finns i olika diskurser och med det även vilka subjektspositioner som blir 

möjliga och omöjliga.203 I gällande rätt hittas att domstolen ska se till barnets bästa och att den ska 

vara partisk till barnets fördel men i en familjerättslig diskurs är barnet inte part i målet och åtagandet 

blir svårt att fullfölja då domstolen istället behöver ta ställning för någon av föräldrarna.204 Då barnet 

som individ saknar en position som part i ett vårdnadsmål kan det förklara varför barnets uppgifter 

sällan utreds och ofta ifrågasätts eller bortförklaras.  

 I den familjerättsliga diskursen innehar domstolen en tydlig subjektsposition och detta framgår i 

bland annat prop. 1997/98:7. Röster talar för att domarnas personliga uppfattningar och bedömningar 

inte okritiskt kan läggas till grund för rättsliga beslut och nödvändigheten kring att domarna medvetet 

reflekterar över sina subjektiva och instinktiva uppfattningar.205 

 De idéer och tankar som fått en självklarhetens prägel fungerar även som effektiva redskap för att 

forma vår uppfattning av verkligheten och påverkar vad vi anser vara rimligt samt orimligt i olika 

sammanhang.206 Med 1998 års vårdnadsreform lyftes betydelsen av samstämmighet mellan föräldrar 

och domstolen uppmanades att förordna om gemensam vårdnad i större utsträckning även när det gick 

emot en förälders vilja. Reformen gjorde gemensam vårdnad till norm och en presumtion som endast 

kunde brytas vid särskilda omständigheter.207 Vårdnadsreformen har nu 20 år på nacken men jag gissar 

att många domare fortfarande lutar sig mot denna presumtion när de fattar sitt beslut. Befintligt lagstöd 

för gemensam vårdnad tillsammans med kärnfamiljsdiskursen med tvåsamheten som norm gör att det 

för många blir högst rimligt med ett delat föräldraskap.     

 Enligt diskursteorin kan sociala fenomen varken bli färdiga eller kompletta och därför pågår en 

ständig strid om hur saker definieras, en maktkamp om vad som är ”sant” och vad som är ”fakta”.208 

Domstolens benämning av våldet avgör om det är ”verkligt” eller inte. I de fall domstolen kallar våldet 

för ”samarbetssvårigheter” eller ”konflikter” har våldet förminskats till något helt annat och suddat ut 

roller som våldsutsatt och våldsutövare. I ett fall där pappan utsatt mamma och barn för kraftigt våld i 

samband med umgängestillfällena benämner domstolen det inträffade som ”meningsskiljaktigheter 

som utmynnat i högljudda diskussioner och bråk i barnens närvaro”, vilket signalerar om något helt 

annat än vad barnen och mamman uppgett och därmed förringas deras upplevelser och behov av 

skydd.    

 
203 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 46 
204 Johanna Schiratzki, Mamma och pappa inför rätta, 2008, ss. 26–27   
205 a.a., ss. 26–28; Prop. 1997/98:7, s. 104 
206 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 75 
207 Prop. 1997/98:7, s. 8; Singer, 2014, s. 351 
208 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31; Svensson, 2019, s. 52 
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En diskursordning är en särskild kombination av diskurser och genrer inom samma sociala praktik 

som konkurrerar om en ledande ställning.209 I sin konkreta diskursanalys kan forskaren börja med att 

kartlägga olika diskurser inom det valda studieområdet och sedan titta på den betydelse varje diskurs 

ger till området, vart och hur det råder strid mellan de olika samt vart och hur det råder enighet.210 

Under en huvudförhandling i ett vårdnadsmål, som i detta fall gestaltar en social praktik, återfinns 

flera diskurser och i de studerade domarna kunde jag kartlägga två dominerande; diskursen om barnets 

behov av skydd och diskursen om barnets behov av umgänge. Båda är eniga om att sätta barnets bästa 

i det främsta rummet och strävar mot detta men striden består av att det råder delade meningar om vad 

som är barnets bästa. Domstolen för fram argument för och emot de båda diskurserna och i och med 

domstolens motivering till sitt beslut speglas vilken diskurs som varit ledande i det enskilda fallet. I 

studiens domar hittas många och ingående resonemang kring barnets behov av umgänge med båda 

sina föräldrar, domstolen tar exempelvis upp betydelsen av att bygga upp en relation med den förälder 

barnet inte bor tillsammans med, tillika den våldsutövande föräldern i min studie. Baserat på hur 

hovrätten beslutat i studiens vårdnadsmål samt hur domstolen i båda instanser förminskar och 

bortförklarar våldet gör jag bedömningen att diskursen om barnets behov av umgänge är ledande i 

vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld. Lagar och gemene man är överens om att barn 

ska skyddas från att fara illa men om det inträffade våldet inte specificeras som allvarligt våld eller att 

något talar för att det inte kommer att upprepas så tycks domstolen anpassa uppgifterna inom ramen 

för diskursen där kärnan är att barnet ska ha umgänge med båda sina föräldrar.  

6.3 Slutsats och diskussion 

Vårdnad, boende och umgänge regleras i FB 6 kapitel vilket inleds med bestämmelser kring hur 

vårdnad ska utföras.211 I artikel 5 i BK betonas föräldrarnas rättigheter och skyldigheter och i artikel 9 

i BK ges en legitimitet till barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar.212 En 

framträdande paragraf i vårdnadsmål hittas i 6 kap. 2 a § FB;213 

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad 

som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen 

utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder 

och mognad.”   

Bestämmelsen om att barn har rätt att komma till tals återfinns även i artikel 12 i BK.214  

 ”Det råder idag inte någon enhetlig konsensus om vad barnets bästa är i vårdnadsfrågor. Ändå 

förutsätts barnets bästa kunna användas som beslutskriterium.”215 En domstol ska enligt flera lagrum 

se till barnets bästa i allt som berör barnet. Det faktum att barnets bästa inte har ett bestämt innehåll 

 
209 Fairclough, 2003, p. 220 
210 Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s. 38 
211 6 kap. 1 § FB, SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
212 UNICEF, 2009, ss. 15–16 
213 SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB) 
214 UNICEF Sverige, 2009, s. 18 
215 Edwall Insulander, 2014, s. 155 
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gör att begreppet blir godtyckligt och på så vis kan användas och tolkas på olika sätt. 

 Flera svenska lagar betonar barnets kontakt med båda föräldrar och detta gör att domstolen enkelt 

kan generalisera utifrån lagtexten i sin bedömning. Vid en generalisering är det lätt att en blandar ihop 

barnets behov av kontakt med sina föräldrar med föräldrarnas eget behov av kontakt med sitt barn och 

det individuella barnets behov blir svårt att se.216  Vad står egentligen ”god” för i ”barnets behov av en 

god och nära kontakt med båda föräldrar”? Den ”nära” relationen kan uppnås genom exempelvis 

växelvist boende som gör att barnet är fysiskt nära båda sina föräldrar men den ”goda” och intimt nära 

relationen kan enligt min mening inte uppnås när barnet utsätts för direkt eller indirekt våld.  

 Lagstiftningen fördömer våld mot barn och menar att barn inte får utsättas för fysisk bestraffning 

eller annan typ av kränkningar och att den som förorsakar en annan person sjukdom, skada eller 

smärta eller försätter hen i vanmakt ska dömas för misshandel.217 I BrB 29 kapitel återfinns regler för 

hur ett straff ska bestämmas och flera av de saker som domstolen ska ta hänsyn till kan särskilt 

appliceras när brottet är riktat mot ett barn.218 När det kommer till sexualbrott finns bestämmelser 

kring brott som specifikt riktats mot barn i BrB 6 kap. 4–10 och 13–15 §§.219 

 Samhället, i första hand kommunernas socialnämnder, har ett ansvar att se till att barn och unga 

växer upp under goda förhållanden och har en skyldighet att förhindra att barn far illa.220 Samhällets 

ansvar betonas genom artikel 19, punkt 1 i BK och i 5 kap. 1 a § SoL lyfts samverkan fram för att 

motverka att barn far illa.221 I 5 kap. 11 § 4 st. SoL betonas att barn som bevittnat våld är offer för 

brott.222 

Våldets omfattning och form 

I min sökning av empiri fann jag att nästan hälften av hovrättsdomarna under det bestämda tidsspannet 

innehöll uppgifter om våld. På grund av studiens låga generaliserbarhet med anledning av ett magert 

material och ett urval gjort på ett redan befintligt urval så kan inte detta vara talande för hur 

verkligheten ser ut men med det sagt hittade Barnombudsmannen uppgifter om våld av fysisk art i 

drygt hälften av sitt material223 och det talar för att våld är vanligt förekommande hos de familjer som 

tvistar om vårdnaden.   

 I min studie har mammorna i samtliga mål fört fram uppgifter om våld och barnen i nästan en 

tredjedel. Enligt barnen så har pappan brukat våld mot dem och/eller mamman. Det tillsammans med 

att det endast är pappor som varit föremål för polisanmälningar, förundersökningar och dömts för brott 

beträffade våld inom familjen möjliggör en generalisering av studiens domar som mynnar ut i att 

papporna är våldsutövare och mammorna och/eller barnen är våldsutsatta.  

 
216 a.a., s. 153 
217 6 kap. 1 § FB, SFS 1949:381, Föräldrabalk (FB); 3 kap. 5 § BrB, SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
218 Singer, 2012, ss. 247–248; SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
219 SFS 1962:700, Brottsbalk (BrB) 
220 Singer, 2012, s. 199; 5 kap. 1 § SoL, SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
221 UNICEF Sverige, 2009, s. 16; SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
222 SFS 2001:453, Socialtjänstlag (SoL) 
223 Sverige, Barnombudsmannen, 2005, ss. 10–11 
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Det är en mängd olika typer av våld och hot som skildras i domarna; hot/dödshot, kontroll, 

frihetsberövande, skadegörelse, försök till mordbrand, psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld, 

ofredande, sexuella övergrepp, fridskränkning/grov fridskränkning och andra kränkningar. Våldet har 

inträffat under föräldrarnas relation men även efter separationen i samband med umgänge och när 

barnen bott växelvist hos föräldrarna.  

 I en tredjedel av studiens domar uppges barn ha bevittnat våld och i lika många fall har pappan 

dömts för brott inom familjen. I elva fall har mamma och barn skyddade uppgifter och i drygt hälften 

av fallen har mamma och barn haft eller fortfarande har en placering på skyddat boende.  

Domstolens resonemang kring uppgifterna om våld 

Domstolen förminskar det uttalade våldet genom att inte ta det på allvar, genom att ifrågasätta det och 

genom att benämna det som något annat. I de fall domstolen kallar våldet för ”samarbetssvårigheter” 

eller ”konflikter” har våldet förminskats till något helt annat och suddat ut roller som våldsutsatt och 

våldsutövare. I ett fall där pappan utsatt mamma och barn för kraftigt våld i samband med 

umgängestillfällena benämner domstolen det inträffade som ”meningsskiljaktigheter som utmynnat i 

högljudda diskussioner och bråk i barnens närvaro”, vilket signalerar om något helt annat än vad 

barnen och mamman uppgett och därmed förringas deras upplevelser och behov av skydd. 

 I sin bedömning till sitt beslut uppger domstolen sällan våldet som något som talar för eller emot 

något. Istället för att resonera kring anledningen till att mamma och barn befunnit/befinner sig på 

skyddat boende så resonerar domstolen kring svårigheten att kombinera gemensamt vårdnadsansvar 

och/eller umgänge med boende på skyddad adress. 

 Barnets vilja och upplevelser hamnar ofta i skymundan. I majoriteten av fallen uttrycker 

barnet/barnen en rädsla för och/eller en ovilja att träffa pappan. I vissa av målen har domstolen 

motvilligt tagit hänsyn till barnets (o)vilja. Detta när barnet ansetts vara ”tillräckligt” gammalt eller där 

barnet efter flera försök fortsatt att vägra umgänge med föräldern. Det som förvånade mig var den 

mängd utsagor som domstolen inte tog hänsyn till och hur motiveringarna löd till dessa. Att förringa 

barns upplevelser av våld med att kalla våldet för ”högljudda konflikter” eller att barnet ”inte är 

tillräckligt gammal för att kunna överblicka de långsiktiga konsekvenserna av uteblivet umgänge” är 

oroande. En av samhällets viktigaste uppgifter är att lyssna till barn och skydda dem men med 

uttalanden som dessa sänds helt andra signaler ut. 

Hur hovrätter dömer i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld 

I vårdnadsmålen där det utöver vårdnad skulle beslutas om boende och umgänge nekades gemensam 

eller ensam vårdnad samt umgänge för den våldsutövande föräldern, tillika pappan i min studie, i fyra 

fall av totalt 18 fall. I sju fall nekades pappan gemensam eller ensam vårdnad men det fastställdes 

umgänge mellan honom och barnet. I två fall tilldelades pappan gemensam vårdnad men nekades 

boende. I ett fall tilldelades pappan gemensam vårdnad och boende. I tre fall tilldelades pappan ensam 

vårdnad. I ett fall tilldelades pappan ensam vårdnad om två av barnen samt nekades ensam vårdnad om 
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och umgänge med ett av barnen. 

 I vårdnadsmålet där det endast skulle beslutas om vårdnad nekades pappan vårdnad i ett fall av 

totalt ett fall. 

 I vårdnadsmålen där det endast skulle beslutas om umgänge fastställdes umgänge mellan pappa och 

barn i fem fall av totalt åtta fall och nekades umgänge mellan pappa och barn i tre fall.  

 I 19 av 27 domar (70 procent) tilldelas pappan vårdnad och/eller umgänge och detta visar på att 

domstolen i hög grad anser att en våldsutövande förälder är en lämplig umgängesförälder. Detta 

resultat visar på att det inte är någon större skillnad idag jämfört med när Barnombudsmannen gjorde 

sin studie, trots att denna gjordes före 2006 års vårdnadsreform.  

En fokusering på att föräldrarna ska komma överens gör att barn glöms bort i vårdnadsmålen. Fokus 

tycks ligga på föräldrarnas konflikt eller avsaknad av detsamma och det satsas stort på att få 

föräldrarna att komma överens, allt från att erbjuda samarbetssamtal till att utdöma gemensam vårdnad 

mot den ena förälderns vilja. Införandet av gemensam vårdnad mot en förälders vilja kan främja rollen 

som den ”hotfulle fadern”. Denna har ett begränsat ansvar gällande omvårdnaden men har samtidigt, 

tack vare blodsband, en rätt till och därmed dominans över både barnet och barnets moder.224 Vilande 

på sina rättigheter kan vårdnadshavaren efter en separation använda barnet för att fortsätta utöva 

kontroll och makt. 

 Det finns kanske våldsutövande pappor som bortsett från våldet är fungerande föräldrar men 

faktum kvarstår att våld allvarligt skadar barns utveckling, även om våldet inte är direkt riktat mot 

barnet och därför ifrågasätter jag starkt att en våldsutövande förälder kan uppfylla barnets behov av 

trygghet och stabilitet. Då våld är ett återkommande tema i vårdnadsmål är det högst nödvändigt att 

domstolen skaffar sig gedigen kunskap om våld och vad det gör med ett barns utveckling. Jag tror att 

det faktum att ”våldsamma pappor” inte finns som begrepp eller som politisk fråga gör att utsatta 

kvinnor och barn inte alltid tas på allvar och att det begränsar deras möjligheter till stöd och skydd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
224 Schiratzki, 2013, s.41 
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Bilaga- Sammanfattning av studiens domar 

Nedan återfinns en sammanfattning av de domar jag har granskat. De är numrerade från 1 till 27 och 

sorterade efter datum, den senaste domen presenteras först och har fått nummer 1 och den äldsta 

domen presenteras sist och har fått nummer 27. 

 Sammanfattningen innehåller månad och år för avkunnad dom i HovR och vilken sak målet avsåg i 

HovR. Antal barn som målet handlade om i HovR och deras födelseår. Då jag i och med 

hovrättsdomarna även fått tillgång till tingsrättsdomar så har jag använt information från båda 

domarna när jag har gjort en sammanfattning av förekomna uppgifter om våld. Jag har även använt 

mig av båda domar för att kunna göra en sammanfattning av föräldrarnas vårdnad om samt boende och 

umgänge med barnen. Sammanfattningen avslutas med en redovisning av tagna beslut i TR och HovR.     

1.) 2019–03 

Saken målet avsåg: Umgänge 

Antal barn och ålder: 3 barn, födda 2012, 2014 och 2016 

Våld: Enligt mamman har pappan varit kontrollerande mot henne under deras relation och hotat 

denne, varav en gång med kniv. Pappan har utsatt mamman för våld, vilket barnen bevittnat. Han har 

även utsatt ett utav barnen för våld. Mamman menar att det finns en risk för att pappan för bort barnen. 

Pappan har ett alkohol- och drogmissbruk. Pappan nekar till att han utsatt mamman och barnet för våld 

och till att han har ett missbruk. Enligt pappan finns ingen risk att han för bort barnen. Mamman är 

mycket svartsjuk och har använt våld mot honom vid ett flertal tillfällen. Mamma och barn har haft en 

placering på skyddat boende. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2012. Barnen har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2017. Barnen har haft telefonumgänge med pappan samt umgänge i 

närvaro av umgängesstöd under 2017–2018. 

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad av barnen. Fastställer umgänge mellan barnen och 

pappan två timmar i veckan i närvaro av umgängesstöd.  

Beslut HovR: Ändrar TR dom angående umgänge. Barnen har rätt till utökat umgänge med pappan, 

till en början under fyra timmar i veckan med upptrappning till fyra dagar varannan vecka samt fyra 

veckor under sommaren. (HovR dömer i umgängesfrågan enligt överenskommelse mellan 

föräldrarna.) 

2.) 2019–03 

Saken målet avsåg: Vårdnaden om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2015 

Våld: Enligt mamman har pappan varit kontrollerande mot henne och utsatt henne för psykiskt och 

fysiskt våld. Hon är rädd för pappan. Pappan har haft ett drogmissbruk och mamman är rädd för att 
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han fortfarande använder droger. Enligt pappan har så har han blivit utnyttjad och lurad av mamman. 

Han medger att han har slagit henne vid ett tillfälle. Pappan menar att han är drogfri men medger att 

han 2017 tog ett återfall och fick en drogutlöst psykos. Mamma och barn har haft en placering på 

skyddat boende. Pappan har vid ett flertal tillfällen dömts för misshandel, olaga hot och ofredande av 

mamman. Han har även dömts för narkotikabrott. Pappan har haft kontaktförbud och dömts för brott 

mot det.  

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2015. Sedan 2017 har 

barnet haft umgänge med pappan i närvaro av umgängesstöd.  

Beslut TR: Föräldrarna anförtros fortsatt gemensam vårdnad. Barnet ska ha sitt boende hos mamman. 

Fastställer umgänge mellan barnet och pappan varannan helg, dagtid. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnet har 

rätt till utökat umgänge med pappan varannan vecka under fredag kväll och lördag-söndag. 

3.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Vårdnad 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2014 

Våld: Pappan är dömd för misshandel av mamman. Enligt mamman har pappan utsatt henne för nya 

övergrepp i samband med umgängestillfällena. Mamman är rädd för pappan. Enligt mamman har 

pappan utsatt barnet för övergrepp. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2014. Barnet har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2015. Sedan 2016 har barnet haft umgänge med pappan i närvaro av 

umgängesstöd.  

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad av barnet. Fastställer umgänge mellan barnet och 

pappan med upptrappning från åtta timmar per vecka till en helg i månaden samt vissa veckor under 

sommaren. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom. 

4.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Umgänge med barn 

Antal barn och ålder: 4 barn, födda 2007, 2010, 2013 och 2014.  

Våld: Enligt mamman har pappan utsatt henne och barnen för våld. Pappan har utsatt sitt äldsta barn 

för våld och när det inkommit anonyma anmälningar till socialtjänsten om detta så skickades barnet 

hem till pappans hemland. Det har förekommit dödshot mot mamman efter separationen och det finns 

en hederskultur på pappans sida. Pappan förnekar att han har utsatt mamman och barnen för våld, hot 

eller sexuella övergrepp. Det finns ingen risk att han för bort barnen eller tar reda på deras adress. 

Socialtjänsten har gjort flera barnutredningar kring barnen. Polisen har varit till föräldrarnas lägenhet 

under deras relation på grund av bråk. Flera polisanmälningar har gjorts om sexuella övergrepp och 

grov fridskränkning mot två av barnen, varav den ena är mammans äldsta barn. Dessa barn har även 
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vid ett flertal tillfällen berättat för socialnämnden att pappan utsatt dem för sexuella övergrepp. Flera 

anmälningar har inte lett till åtal och vissa åtal har ogillats. Barnen vill inte träffa pappan. Mamma och 

barn har haft en placering på skyddat boende. Mamma och barn lever nu med skyddade 

adressuppgifter och de har varit tvungna att flytta tre gånger.   

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2016. Barnen hade senast 

umgänge med pappan 2015. Enligt mamman finns en risk att hennes och barnens skyddade adress röjs 

vid umgänge och att barnen far illa vid ett umgänge utan närvaro av umgängesstöd samt att det finns 

en risk att pappan för bort barnen. 

Beslut TR: Fastställer umgänge mellan barnen och pappan, till en början under 90 minuter varannan 

vecka i närvaro av umgängesstöd och sedan en upptrappning där barnen först ensamma träffar pappan 

två timmar varannan helg till att umgänget utökas till fyra timmar. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Fastställer inget umgänge mellan barnen och pappan. 

5.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Umgängesrätt 

Antal barn och ålder: 4 barn, födda 2001, 2003, 2006 och 2011 

Våld: Pappan är dömd för misshandel av mamman, grov fridskränkning av barnen och olaga hot, 

grovt brott mot mamman och barnen. Enligt pappan har bråk och olämpliga ordval förekommit men 

han har aldrig brukat våld mot barnen eller mamman. Han har inte begått de brott han dömts för. 

Barnen vill inte träffa sin pappa. Ena barnet har under en tid haft poliseskort till skolan på grund av 

rädsla för sin pappa. Mamma och barn lever idag med skyddade personuppgifter på skyddat boende. 

De innehar polismyndighetens personskydd och det bedöms föreligga stora risker att mamma och barn 

far illa om deras vistelseort röjs.  

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2017. Barnen hade senast 

umgänge med pappan 2015, före han frihetsberövades. 

Beslut TR: Fastställer inget umgänge mellan barnen och pappan.  

Beslut HovR: Fastställer TR dom. 

6.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2006 

Våld: Enligt mamman så var pappan aggressiv och kränkande under deras relation.  

Enligt barnet så har pappan varit våldsam under umgängestillfällena och kränkt denne verbalt. Vid ett 

tillfälle har pappan även slagit barnet. Barnet vill inte träffa sin pappa och har vägrat att delta under 

flera umgängestillfällen. Barnet har till sin lärare sagt att denne blivit misshandlad under tio års tid. 

Skolan har gjort flera orosanmälningar angående det barnet har berättat om sin pappa. Enligt BUP 

lider barnet av bl.a. PTSD. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2006, barnet har aldrig bott 
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tillsammans med sin pappa. Barnet hade senast umgänge med pappan 2017 och då endast vid ett 

tillfälle. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad om barnet. Fastställer inget umgänge mellan 

barnet och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom.  

7.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2003 och 2005 

Våld: Pappan misstänktes för grov kvinnofridskränkning men utredningen lades ner. Mamma och 

barn har levt med skyddade adressuppgifter. Pappan har vid två tillfällen i samband med umgänge 

kvarhållit barnen i en månad respektive fyra månader. Barnen är i kontakt med BUP och flera 

utredningar har visat att barnen mår dåligt. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2016. Barnen har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2015. Barnen hade senast umgänge med pappan 2016. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad om barnen. Fastställer inget umgänge mellan 

barnen och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnet har 

rätt till umgänge med pappan, till en början via videosamtal och sedan en upptrappning där barnen 

först träffar pappan i närvaro av umgängesstöd en gång i månaden till att de ensamma träffar pappan 

varannan lördag.  

8.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2008 och 2011 

Våld: Enligt mamman så har pappan agerat skrämmande, hotfullt, kränkande och hårdhänt mot henne 

och barnen, särskilt det ena barnet. Pappan har dömts för ofredande mot mamman och polisen har 

besökt deras hem ett flertal gånger. Mamma och barn har haft en placering på skyddat boende. Ett 

kontaktförbud har utfärdats för pappan. En förundersökning inleddes beträffande misshandel av ena 

barnet, denna lades senare ned. Flera orosanmälningar kring barnen har gjorts till socialtjänsten. 

Mamman har sökt hjälp för barnens mående, bland annat hos BUP, men pappan har motsatt sig detta 

och det har då inte kunnat genomföras. Enligt pappan så har inget våld förekommit från hans sida 

under föräldrarnas relation. Mamman har försatt barnen i en gisslanliknande situation då de inte får ha 

någon kontakt med sin far. Barnen far illa i mammans vård och det ena barnet har uppvisat psykisk 

ohälsa. Det andra barnets psykiska hälsa riskerar att skadas också av den rådande situationen.  

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2008. Barnen har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2015 och har sedan dess inte haft ett fungerande umgänge med pappan. 

TR har tidigare fastställt umgänge med pappan några timmar varannan helg i närvaro av 
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umgängesstöd men barnen reagerade mycket negativt och kraftfullt vid umgänge med pappan vilket 

ledde till att umgängesstödet nödgades ställa in umgänget. 

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad av barnen. Fastställer inget umgänge mellan barnen och 

pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom. 

9.) 2019–02 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2007 och 2010 

Våld: Enligt mamman är barnen rädda för pappan och hon har inte kunnat förmå dem att träffa 

honom. Enligt pappan överför mamman, tillsammans med barnens mormor, sina negativa inställningar 

om honom till barnen. Pappan är dömd för två fall av misshandel av barnen. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2007. Barnen har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2014. Barnen hade senast umgänge med pappan 2014. Enligt pappan utför 

mamman grovt umgängessabotage. 

Beslut TR: Föräldrarna anförtros fortsatt gemensam vårdnad. Barnen ska ha sitt boende hos mamman. 

Barnen har rätt till umgänge med pappan, till en början några timmar varje fredag med upptrappning 

till att barnen bor hos pappan varannan helg. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Tilldelar pappan ensam vårdnad av barnen. Fastställer inget umgänge 

mellan barnen och mamman. 

10.) 2019–01 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2016 

Våld: Enligt mamman så är pappan olämplig som vårdnadshavare då han saknar omsorgsförmåga och 

har missbruksproblem. Pappan utövar psykiskt våld mot henne och hon är mycket rädd för honom. 

Pappan förnekar missbruksproblem. Mamma och barn har haft en placering på skyddat boende och 

lever nu med skyddade personuppgifter. Mamman har polisanmält pappan flera gånger för 

skadegörelse på den fastighet mamman och barnet bodde kvar i efter separationen samt för försök till 

mordbrand. Samtliga polisanmälningar har lagts ner. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2016. Barnet har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2017. Barnet har haft ett begränsat umgänge med pappan under 2017–

2018 i närvaro av umgängesstöd. 

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad av barnet. Fastställer umgänge mellan barnet och 

pappan två timmar varje helg i närvaro av umgängesstöd. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnet har 

rätt till utökat umgänge med pappan, till en början några timmar varje vecka med upptrappning till 
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övernattning varannan helg. (HovR dömer i umgängesfrågan enligt överenskommelse mellan 

föräldrarna.)  

11.) 2019–01 

Saken målet avsåg: Umgänge 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2007 och 2011 

Våld: Enligt mamman så har pappan utsatt henne för allvarligt våld samt frihetsberövat henne under 

deras relation. Pappan hotade både barnen och mamman till livet. Mamman menar att det finns en risk 

att pappan för bort barnen. Båda föräldrar kommer från familjer med hederskultur och pappan har 

alltid varit mycket kontrollerande mot mamman. Barnen är mycket rädda för sin pappa och vill inte 

träffa honom. Mamman och barnen har haft en placering på skyddat boende, de har även haft 

skyddade personuppgifter. Enligt pappan så har han inte utövat våld mot barnen och det finns ingen 

risk att han skulle föra bort dem. Han sympatiserar inte med någon hederskultur.    

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2016. Barnen hade senast 

umgänge med pappan 2015. 

Beslut TR: Fastställer umgänge mellan barnen och pappan två timmar i månaden i närvaro av 

umgängesstöd. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Fastställer inget umgänge mellan barnen och pappan. 

12.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2016 

Våld: Enligt mamman så har pappan utsatt henne för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt hot och 

andra kränkningar, vilket barnet bevittnat. Pappan har även misshandlat barnet vid ett tillfälle. 

Mamman menar att barnets negativa erfarenheter orsakat barnet mardrömmar och en rädsla för 

plötsliga ljud. Enligt mamman har pappan hotat med att föra bort barnet. Mamma och barn har haft en 

placering på skyddat boende. Mamma och barn har idag skyddade adressuppgifter. Mamman har en 

stark oro över vad pappan eller hans släkt kan göra om de skyddade uppgifterna röjs. Hon har genom 

att vända sig till socialtjänst och polis skadat pappans heder. Mamman har polisanmält pappan vid ett 

flertal tillfällen och pappan har bland annat delgetts misstanke om våldtäkt. Just nu pågår en 

förundersökning om grov kvinnofridskränkning. Enligt pappan så är mammans anklagelser falska och 

ett sätt att hämnas på honom för att han har lämnat henne. Även ett sätt att få en bostad av sociala 

myndigheter.  

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2016. Barnet har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2016. Barnet hade senast umgänge med pappan 2016. 

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad. Fastställer inget umgänge mellan barnet och pappan. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Tilldelar pappan ensam vårdnad. Fastställer umgänge mellan barnet 



 

60 
 

och mamman varje helg samt del av lov. (HovR dömer i vårdnads-, boende- och umgängesfrågan 

enligt överenskommelse mellan föräldrarna.) 

13.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2011 

Våld: Enligt mamman har pappan utsatt henne för våld och andra kränkningar under deras relation, 

vilket barnet har bevittnat. Han kontrollerade och förtryckte henne på olika vis. Efter separationen 

fortsatte pappan att trakassera mamman och ett kontaktförbud utfärdades. Mamman har nu skyddade 

adressuppgifter. Enligt mamman och mammans före detta fästman bröts deras förlovning på grund av 

alla hot från pappan. Enligt mamman har barnet berättat om våld och hot om våld hemma hos pappa, 

från både pappan och dennes sambo. Mamman är rädd för att barnet kommer att utsättas för en 

hederskultur om denne fortsätter att bo med sin pappa. Även att pappan kommer att föra bort barnet. 

Pappan nekar till att han har utsatt mamman för hot och våld. Han dömdes för misshandel av mamman 

innan de fick barn och där anser han att han vart oskyldigt dömd. Pappan menar att han inte har några 

planer på att föra bort barnet. Enligt pappan har flera orosanmälningar kring barnet gjorts under tiden 

som mamman hade ensam vårdnad. Barnet mådde inte bra av att bo med sin mamma men upplevs 

trygg när denne nu bor hos honom. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman tilldelades ensam vårdnad 2014 men sedan 2017 har 

föräldrarna genom överenskommelse haft gemensam vårdnad. Barnet har haft sitt boende hos pappan 

sedan 2017 och haft ett visst umgänge med sin mamma. 

Beslut TR: Föräldrarna anförtros fortsatt gemensam vårdnad av barnet. Barnet ska bo tillsammans 

med mamman. Fastställer umgänge mellan barnet och pappan varannan helg samt del av lov. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående boende och umgänge. 

Barnet ska bo tillsammans med pappan. Fastställer umgänge mellan barnet och mamman en helg i 

månaden samt del av lov. (HovR dömer i boende- och umgängesfrågan enligt överenskommelse 

mellan föräldrarna) 

14.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Umgänge med barn 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2011  

Våld: Enligt mamman så har pappan utsatt henne för sexuellt och fysiskt våld samt andra kränkningar, 

även hotat henne till livet. Enligt mamman kunde pappan inte ta hand om barnet och har försökt att 

kväva det. Enligt pappan så har han aldrig hotat eller varit våldsam mot mamma eller barn. Mamma 

och barn har haft en placering på skyddat boende. Ett kontaktförbud har utfärdats för pappan gentemot 

mamman. Mamma och barn lever idag med skyddade person- och adressuppgifter. Enligt mamman är 

barnet rädd för pappan.   

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2014. Barnet hade senast 
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umgänge med pappan 2014. Enligt mamman riskerar barnet att fara illa under umgänge genom att 

pappan utsätter denne för våld och kränkningar och att det finns en risk att barnet förs bort. Det finns 

även en risk att deras skyddade adressuppgifter röjs. 

Beslut TR: Fastställer inget umgänge mellan barnet och pappan. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Barnet har rätt till umgänge med pappan, till en början via videosamtal 

och sedan i närvaro av umgängesstöd och sedan en upptrappning från att barnet ensam träffar pappan 

några timmar varannan helg till att barnet ensam bor hos pappan varannan helg. 

15.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2011 och 2013 

Våld: Enligt mamman så har pappan misshandlat henne och även slagit sönder hennes bil. Vid ett 

tillfälle misshandlade pappan mammans pojkvän, vilket barnen bevittnade. Mamman är rädd att 

pappan för bort barnen. Enligt mamman vill pappan uppfostra barnen enligt sharialagar och dess 

värderingar och pappan har ett stort kontrollbehov över barnen. Socialtjänsten har konstaterat att det 

föreligger brister i omsorgen hemma hos mamman. Enligt pappan så finns det ingen risk att han för 

bort barnen. Han vill inte styra över barnens liv eller deras framtida val av religion. Mammans pojkvän 

gav sig på honom och både pojkvännen och mamman har hotat pappan. Ena barnet har i flera år 

uppgett att hon blir slagen av mamman och att hon bevittnat våld mot sina syskon. Hon har sagt att 

hon är rädd för mammans pojkvän. Samma barn har vid ett tillfälle blivit omhändertagen av 

socialtjänsten i samband med ett umgänge med mamman. Enligt mamman så är uppgifterna om våld 

bara påhittade.  

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2011. Barnen har i 

huvudsak haft sitt boende hos pappan sedan 2013. Barnen har i huvudsak haft umgänge med mamman 

varannan helg sedan 2013. Enligt pappan så har ena barnet mått dåligt efter umgänge med mamman 

och det har han även fått bekräftat ifrån skolan. Enligt pappan har mamman inte följt det som varit 

bestämt gällande umgänget, hon har ibland ställt in umgänget och bråkar om att hon själv vill 

bestämma när umgänge ska äga rum. 

Beslut TR: Föräldrarna anförtros fortsatt gemensam vårdnad av barnen. Barnen ska bo tillsammans 

med pappan. Fastställer umgänge mellan barnen och mamman varannan helg. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom angående vårdnad. Tilldelar pappan ensam vårdnad av barnen. 

Fastställer TR dom angående boende och umgänge. 

16.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Umgänge med barn 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2006 

Våld: Enligt mamman så har hon utsatts för olika kränkningar och brott, exempelvis sexuellt 

ofredande av pappan under deras relation. Flera förundersökningar har inletts men lagts ner. Mamman 
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menar att barnet har fått gå emellan under deras stora konflikter och att denne nu är mycket rädd för 

pappan. Enligt pappan så har han inte utsatt mamman för våld. Domstolen har i ett tidigare 

umgängesmål som gällde barnet bedömt att barnet varit utsatt för stora belastningar och att det fanns 

en betydlig risk för utvecklingsskador om barnet inte skyddades effektivt mot föräldrarnas konflikt. 

Barnet är mycket tydlig med att denne inte vill träffa eller prata med sin pappa.  

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2013. Barnet hade senast 

umgänge med pappan 2011 i närvaro av umgängesstöd. TR fastställde umgänge genom videosamtal 

2016 i närvaro av umgängesstöd men dessa gick inte att genomföra eftersom barnet blev alltför rädd 

och orolig. 

Beslut TR: Fastställer inget umgänge mellan barnet och pappan. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Barnet har rätt till umgänge med pappan via videosamtal varannan 

vecka. 

17.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2013 

Våld: Enligt mamman har pappan hotat henne under deras relation. Mamman menar att barnet på 

olika vis berättat och visat att pappan har utsett henne för våld och sexuella övergrepp i samband med 

umgänge. Barnet har även berättat om våld och sexuella övergrepp till personal på barnets två 

förskolor som i sin tur har gjort flera orosanmälningar. Flera polisanmälningar har gjorts som senare 

lagts ner. Barnet vill inte träffa sin pappa. Enligt pappan så har hoten mot mamman inte varit på 

riktigt. Pappan förnekar att han har utsatt barnet för sexuella övergrepp. Han menar att mamman 

kanske gillrade en fälla när hon visade honom hur han skulle smörja in dotterns underliv med en salva. 

Pappans fru samt hennes två barn har funnits i bostaden under de umgängestillfällena som varit med 

övernattning. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2013. Barnet hade senast 

umgänge med pappan 2017. Enligt mamman har barnet uppvisat dåligt mående inför och direkt efter 

umgängestillfällena. Barnet blir orolig, arg, slutar äta, gör illa sig själv, drömmer mardrömmar och vill 

duscha. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad av barnet. Fastställer inget umgänge mellan 

barnet och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnet har 

rätt till umgänge med pappan, till en början via videosamtal och sedan en upptrappning där barnet 

först träffar pappan i närvaro av umgängesstöd några timmar varannan vecka till att denne ensam bor 

hos pappan var tredje helg samt del av lov. 

18.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn m.m. 
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Antal barn och ålder: 4 barn, födda 2006, 2007, 2010 och 2013 

Våld: Enligt mamman har pappan utsatt henne och barnen för våld. En polisanmälan gjordes och 

äldsta barnet berättade i förhör om våldet. Ett annat vittne till våldet var mammans äldsta barn. Pappan 

förnekar och har svårt att ta till sig att två av barnen har särskilda behov då dem har autism.  Det äldsta 

barnet vill inte träffa sin pappa. Pappan har tagit del av utbildning som riktar sig till föräldrar som tar 

hand om barn med särskilda behov. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad om det äldsta barnet. Mamman 

har ensam vårdnad om det tre yngsta barnen sedan 2007, respektive 2010 och 2013. Barnen har sitt 

boende hos mamman. Två av barnen hade senast umgänge med pappan vid ett par tillfällen under 

2017–2018. 

Beslut TR: Tilldelar föräldrarna gemensam vårdnad. Barnen ska bo tillsammans med mamman. 

Fastställer umgänge mellan två av barnen och pappan. Det ena barnet har rätt till umgänge varannan 

helg och det ena barnet har rätt till umgänge varannan helg från torsdag. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom. 

19.) 2018–12 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2010 

Våld: Mamman misstänker att pappan har ett narkotikamissbruk. Pappan har inte gått med på att göra 

regelbundna drogtester. Vid ett umgängestillfälle körde pappan bil synbart påverkad med barnet och 

dess yngre halvsyskon. Efter detta tillfälle inleddes en barnutredning av socialtjänsten vilket ledde till 

att barnet fick en samtalskontakt via insatsen ”Trappan”. Barnet har under dessa samtal berättat om 

hur pappan och hans före detta sambo slår varandra. Mamman har anmält pappan för flera brott. Det 

har tidigare pågått flera förundersökningar om misstänkt grov kvinnofridskränkning mot mamman och 

pappans före detta sambo. Pappan har dömts för vapen- och narkotikabrott. Mamman är mycket rädd 

för pappan. Enligt pappans före detta sambo så har pappan utsatt henne för våld, hot och kränkningar, 

vilket barnet bevittnat. Hon har haft en stark oro över att pappan har missbrukat och har även flera 

bevis för detta. Pappan förnekar missbruk och menar att både mamman och hans före detta sambo 

undanhåller barnen från honom utan giltiga skäl. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2010. Barnet har mellan 

2011–2014 bott växelvist hos föräldrarna, från 2015 har barnet haft sitt boende hos mamman. Barnet 

har haft ett sporadiskt umgänge med pappan under 2015 i närvaro av umgängesstöd. Under 2016 har 

barnet haft umgänge med pappan varannan helg samt del av lov. Under 2017–2018 har umgänget varit 

mer begränsat.  

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad. Fastställer umgänge mellan barnet och pappan 

varannan helg samt del av lov. 
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Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnet har 

rätt till ett minskat umgänge med pappan från lördag till söndag varannan vecka samt del av lov.  

20.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Umgänge 

Antal barn och ålder: 5 barn, födda 2002, 2003, 2005, 2007 och 2010 

Våld: Enligt mamman så har pappan utsatt henne för våld dagligen under deras relation. Hon har även 

blivit knivhuggen av pappan. Pappan tillät henne inte att lämna hemmet och barnen fick vara hemma 

från skolan för att vakta sin mamma. Mamman har sett pappan slå barnen vid flera tillfällen. Det ena 

barnet har varit särskilt utsatt för pappans våld då denne påstått att barnet inte varit hans. Mamman är 

mycket rädd för pappan. Båda föräldrar kommer från familjer med hederskulturer. Pappan har hotat 

mamman till livet och även sagt till de äldsta pojkarna att de ska döda sin mamma när de blir äldre. 

Enligt pappan så har han inte utsatt mamman eller barnen för våld. Barnens dåliga psykiska mående 

beror på dem omständigheter de lever under idag. Mamma och barn har haft en placering på skyddat 

boende under två års tid. Idag lever de med skyddade personuppgifter. Barnen har berättat för många 

vuxna omkring sig om det våld de blivit utsatta för av sin pappa. Barnen är idag under utredning på 

BUP och har deltagit i och väntar på olika insatser för att bearbeta det trauma de varit med om. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2016. Barnen hade senast 

umgänge med pappan 2016 i närvaro av umgängesstöd. Mamman har svårt att se att barnen någonsin 

kan bo hos sin pappa då risken för att de utsätts för våld är stor. Några av barnen har varit positiva till 

umgänge med pappan och några vill inte träffa sin pappa. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad av barnen. Fastställer umgänge mellan två av 

barnen och pappan, till en början under två timmar varannan vecka i närvaro av umgängesstöd med 

upptrappning till att barnen ensamma bor hos pappan från lördag-söndag varannan vecka. Ytterligare 

ett barn har rätt till helgumgänge med pappan efter att barnet har genomgått en eventuell behandling. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. De tre barn som TR fastställde umgänge kring har rätt till sedvanligt 

umgänge med pappan, till en början några timmar varannan vecka med upptrappning till att de bor hos 

pappan från lördag-söndag varannan vecka. 

21.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Vårdnad om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2012 och 2013 

Våld: Enligt mamman så har pappan utsatt henne och barnen för våld, hot och kränkningar. Enligt 

mamman så har pappan ett alkoholmissbruk och har haft innehav av vapen. Mamma och barn har 

sedan flera år tillbaka varit placerade på skyddat boende. De lever idag med skyddade personuppgifter. 

Mamman är rädd för att pappan ska döda henne. Hon och barnen har tvingats att flytta tre gånger 

sedan separationen eftersom ena barnet sett pappan utanför sin förskola och eftersom en maskbeklädd 

man slagit på deras fönster. Enligt pappan så är påståendena om våld och hot ogrundade. Han nekar 
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till att han skulle ha några missbruksproblem och att han har förföljt mamman och barnen efter 

separationen. Enligt pappan finns en risk att mamman för bort barnen. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2017. Barnen hade senast 

umgänge med pappan 2016 och då via telefon. Mamman är rädd för att ett fysiskt umgänge med 

pappan riskerar att hennes och barnens skyddade adressuppgifter röjs. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad om barnen. Fastställer inget umgänge mellan 

barnen och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnen har 

rätt till umgänge med pappan varje söndag via videosamtal från kl. 12.00-12.30. 

22.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2008 

Våld: Enligt mamman och barnet så har pappan utsatt barnet för våld och att pappan utför oacceptabla 

bestraffnings-/uppfostringsmetoder. Det har gjorts flera utredningar med anledning av misstänkt våld. 

Pappan har dömts för misshandel mot barnet. Mamman oroar sig över pappans höga 

alkoholkonsumtion. Barnet är rädd för sin pappa. Pappan förnekar alkoholmissbruk. Enligt pappan har 

våld endast skett vid ett tillfälle och att det övriga våld som påståtts ibland annat uppfostringssyfte har 

missförståtts eller överdrivits.  

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2008. Barnet har fram till 

2017 bott växelvist hos föräldrarna. Sedan 2017 har barnet haft umgänge med sin pappa i närvaro av 

umgängesstöd. Skolan har noterat att barnets mående kraftigt försämrats i samband med umgänge med 

pappan. 

Beslut TR: Föräldrarna anförtros fortsatt gemensam vårdnad. Barnet ska ha sitt boende hos mamman. 

Fastställer umgänge mellan barnet och pappan en helg i månaden samt del av lov. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Tilldelar mamman ensam vårdnad. Barnet har rätt till utökat umgänge 

med pappan, till en början några timmar varannan helg med upptrappning till varannan helg samt del 

av lov. (HovR dömer i vårdnads-, boende- och umgängesfrågan enligt överenskommelse mellan 

föräldrarna) 

23.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 3 barn, födda 2013, 2014 och 2016 

Våld: Enligt mamman har barnen berättat om våld hemma hos pappan och att de inte vill bo med 

honom. Barnen vågar inte berätta om våldet för socialtjänsten och förskolan på grund av rädsla för 

pappan och hans sambo. Enligt barnens mormor så berättar barnen ofta om våld hemma hos pappan. 

Mamman har gjort flera orosanmälningar kring barnens tillvaro hos pappan, en anmälan avsåg att 

pappan skulle ha utsatt ena barnet för våld. Enligt pappan så misshandlade mamman honom vid ett 
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tillfälle medan han höll i ena barnet. Mamman har allvarliga psykiska problem och hon har hotat att ta 

sitt och barnens liv. Pappan och olika myndigheter har gjort flera orosanmälningar kring barnens 

tillvaro hos mamman. Socialnämnden har gjort en polisanmälan angående våld från mamman mot ena 

barnet.  

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad om det förstfödda barnet sedan 

2013 och mamman har ensam vårdnad om de två yngsta barnen sedan 2014, respektive 2016. De två 

äldsta barnen har bott växelvis hos föräldrarna och det yngsta barnet har bott med mamman. Enligt 

pappan så har mamman förvägrat honom umgänge med deras yngsta barn. 

Beslut TR: Tilldelar pappan ensam vårdnad av de två äldsta barnen och tilldelar mamman ensam 

vårdnad av det yngsta barnet. De två barnen som pappan fått ensam vårdnad om har rätt till umgänge 

med mamman varannan helg och del av lov. Fastställer inget umgänge mellan det barn mamman fått 

ensam vårdnad om och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom. 

24.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Umgänge med barn 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2005 och 2008 

Våld: Enligt mamman så är har pappan utsatt henne för ekonomiskt och fysiskt våld och andra 

kränkningar, vilket barnen har bevittnat. Enligt pappan så har barnen traumatiserats av föräldrarnas 

separation och han menar att barnen har anammat mammans negativa inställning och rädsla för 

honom. Pappan är dömd för misshandel av ena barnet och för grov kvinnofridskränkning. Mamma och 

barn har haft en placering på skyddat boende. Mamma och barn lever idag med skyddade person- och 

adressuppgifter. Barnen har uttryckt att de inte vill träffa pappa. BUP och socialtjänsten har gjort flera 

utredningar kring barnen och olika behandlingar har satts in, bl.a. en barnpsykiatrisk 

traumabehandling.   

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2014. Sedan 2013 har umgänget 

med pappan skett mycket sporadiskt, främst p.g.a. att BUP och socialtjänsten förordat en begränsning. 

Beslut TR: TR fastställer inget umgänge mellan barnen och pappan. 

Beslut HovR: Ändrar TR dom. Barnen har rätt till umgänge med pappan, till en början några timmar 

varannan helg tillsammans med umgängesstödjare och sedan en upptrappning från att barnen 

ensamma träffar pappa några timmar varannan helg till att barnen ensamma bor hos pappa varannan 

helg. 

25.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Vårdnaden om barn m.m. 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2012 och 2014 

Våld: Enligt mamman så har pappan utsatt henne för kontroll och fysiskt våld, vilket barnen bevittnat. 

Pappan har haft en kränkande behandling och attityd mot barnen. Vid ett tillfälle sparkade pappan mot 
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ena barnet. Mamma och barn har haft en placering på skyddat boende. Föräldrarna separerade 2016. I 

samband med umgänge 2017 utförde pappan sexuellt och fysiskt våld samt olaga hot mot mamman, 

vilket barnen bevittnade. En förundersökning om detta pågår. I samband med annat umgängestillfälle 

2017 utförde pappan våld mot ena barnet. Åtal väcktes men ogillades av domstol. Mamman är rädd för 

pappan. Enligt pappan så både har han och har haft en god relation till barnen. 

Vårdnad, boende och umgänge: Föräldrarna har gemensam vårdnad sedan 2012. Barnen har haft sitt 

boende hos mamman sedan 2016. Under 2016–2017 har umgänget med pappan skett sporadiskt. 2017 

har umgänge skett i närvaro med umgängesstöd. Sedan 2018 har barnen haft umgänge med pappan 

åtta timmar varannan helg. 

Beslut TR: Tilldelar mamman ensam vårdnad av barnen. Fastställer telefonumgänge mellan barnen 

och pappan varje vecka. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom angående vårdnad. Ändrar TR dom angående umgänge. Barnen har 

rätt till fysiskt umgänge med pappan varannan helg samt del av lov. 

26.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 2 barn, födda 2005 och 2007 

Våld: Enligt mamman har pappan utsatt henne för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, vilket barnen 

bevittnat. Pappan har låst in mamman och barnen. Pappan brister i sin omsorgsförmåga, han har 

manipulerat barnen. Han har inte accepterat eller tillgodosett barnens särskilda behov. Pappan har haft 

kontaktförbud mot mamman som han har brutit mot. Barnen lider av PTSD orsakat av pappans 

beteende i hemmet. De kan inte behandlas för detta när de fortsätter att träffa sin pappa. Mamma och 

barn har sedan över ett år tillbaka varit placerade på skyddat boende. Enligt pappan har mamman 

missbruksproblem. Han motsätter sig att han inte accepterat barnens diagnoser. Äldsta barnet har 

uppgett att hon vill bo med pappan. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2012. Barnen har haft visst 

umgänge med pappan från 2012 till 2017. Mellan 2015 och 2017 uppvisade barnen starka reaktioner 

efter umgänge med pappan. Pappan menar att mamman utför umgängessabotage. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad av barnen. Fastställer inget umgänge mellan 

barnen och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom. 

27.) 2018–11 

Saken målet avsåg: Vårdnad m.m. 

Antal barn och ålder: 1 barn, född 2010 

Våld: Pappan åtalades för våldtäkt mot barn, alt. grovt sexuellt övergrepp mot barn. Åtalet ogillades 

och domen överklagades inte. Barnet har fått traumabehandling. Barnet vill inte träffa pappan och är 

rädd för honom. Enligt pappan finns ingen risk att barnet far illa vid umgänge, han säger att mamman 
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och annan släkting har påverkat barnet negativt. Vårdnads- boende- och umgängesutredningen menar 

att mamman ska ha fortsatt ensam vårdnad och att barnet har ett omfattande behov av terapeutiska 

insatser innan umgänge kan påbörjas med pappan. 

Vårdnad, boende och umgänge: Mamman har ensam vårdnad sedan 2010. Barnet hade senast 

umgänge med pappan 2015. 

Beslut TR: Mamman anförtros fortsatt ensam vårdnad av barnet. Fastställer inget umgänge mellan 

barnet och pappan. 

Beslut HovR: Fastställer TR dom.  
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