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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur barns bästa förstås och bedöms i 
förhållande till uppgifter om föräldrars våldsutövande och våldsutsatthet av domstolar 
i LVU-mål respektive vårdnadsmål. I uppsatsen söktes svar på frågeställningar 
gällande hur domstolen beskrev och kontextualiserade våldet, hur barns behov och 
vilja behandlades samt hur föräldrars omsorgsförmåga bedömdes. Uppsatsen hade en 
kvalitativ ansats och byggde på 8 LVU-domar och 10 vårdnadsdomar från åren 2010 
till 2013.  Teoretiska perspektiv hämtades från den barndomssociologiska 
forskningen, där barndom och ”vuxenhet” betraktas som sociala kategoriseringar 
vilka skapas i relation till varandra. Resultaten visade att i de fall där det förekom 
uppgifter om att barnet utsatts för våld från en förälder förstod och bedömde 
domstolen detta som en brist i föräldraskapet, både i LVU-mål och vårdnadsmål. I 
fall där det förekom uppgifter om våld mot en förälder fanns skiftande förståelser och 
bedömningar. I LVU-domarna kunde våldet lyftas fram som en risk för barnet, utan 
att den våldsutövande förälderns omsorgsförmåga diskuterades. I vårdnadsdomar 
med uppgifter om våld mot en förälder framkom en avsaknad av delaktighet för 
barnets del. Vad våldsutövandet kunde innebära i förhållande till den våldsutövande 
förälderns omsorgsförmåga diskuterades inte alltid av domstolen. Det framkom att 
beslut om ensam vårdnad inte grundades på uppgifter om våld mot en förälder utan 
på andra uppgifter, exempelvis alkoholmissbruk eller samarbetssvårigheter. Beslut 
om gemensam vårdnad förekom i fall där barnet berättat om att pappan utövat våld 
mot mamman/partner och i fall där fadern var dömd för brott mot modern.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.  
(1 § femte stycket LVU) 
 
Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
(6 kap. 2 a § första stycket FB) 
 

Barnavård och barnskydd har historiska rötter inom socialt arbete och Sunesson (2003 och 
2004) benämner området som ett ”urtema” inom ämnet.  Han menar att detta ”urtema” går att 
härleda till att befolkningsfrågor blev ett område som staten började engagera sig i vid tiden 
för skiftet 1700- och 1800-talet, då exempelvis barnadödlighet började betraktas som en 
samhällelig angelägenhet.  

Idag har vi en politik i Sverige som utgår från att våld är skadligt och att barn har rätt 
att växa upp utan att utsättas för eller uppleva våld och övergrepp samtidigt som de har rätt 
till ett familjeliv. Samhällets aktörer har en skyldighet att ingripa om ett barn bedöms behöva 
skydd (Socialstyrelsen 2011). I dessa fall åligger det socialtjänsten och domstolarna att göra 
en bedömning där barnets behov av skydd och hans/hennes behov av sina föräldrar beaktas 
och avvägs mot varandra.  

De åtgärder som genomförs – respektive inte genomförs – för att skydda barn 
debatteras ofta och får mycket kritik. Kritiker som menar att samhället inte beaktar barns rätt 
till sina föräldrar kommer exempelvis från den rörelse som brukar kallas faderskapsrörelsen. 
Här menar man att socialtjänst och domstolar ofta skiljer barn från föräldrar, framförallt 
pappor, utifrån grundlösa anklagelser om våld (Daddys Sverige 2012; Debatt 2012; 
Pappamanualen 2012). Samhället får också kritik för att inte skydda barn från våld i 
tillräckligt hög utsträckning. Exempelvis pekar Barnombudsmannens årsrapportering från 
2012 på att barn som upplevt våld sällan får det skydd och stöd de behöver 
(Barnombudsmannen 2012).  

De konkreta åtgärder som kan vidtas för att skydda barn från sina föräldrar i Sverige 
är antingen att skilja barnet från hemmet och föräldrarna eller att begränsa en förälderns rätt 
till vårdnad, boende och umgänge. Båda formerna av åtgärder kan ske via en 
domstolsprocess. Om ett barn skiljs från hemmet och föräldrarna mot förälderns och/eller 
barnets vilja sker detta med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
LVU (SFS 1990:52). I de fall en förälders rätt till vårdnad, boende och umgänge begränsas 
genom en rättsprocess brukar grunden vara att föräldrarna inte kan komma överens och 
därför vänt sig till domstol för att få frågan avgjord. Lagstiftningen i föräldrabalken, FB (SFS 
1949:381), styr i dessa mål. Det är inte nödvändigtvis så att barn som genomgår LVU- eller 
vårdnadsprocesser har utsatts för eller upplevt våld, men det finns undersökningar som visar 
på att det inte är ovanligt. En undersökning från Socialstyrelsen från 2009 visar att 
misshandel fanns med som grund för ansökan om LVU i en fjärdedel av de studerade fallen 
(Socialstyrelsen 2009). Enligt Socialstyrelsen (2011) visar en undersökning av 249 domar i 
vårdnadsmål på att 31 procent innehöll utsagor om att en förälder gjort sig skyldig till våld, 
hot eller liknande mot den andra föräldern. I 16 procent av domarna fanns utsagor om våld 
mot barn i familjen.  

Mason (2005) menar att de åtgärder som myndigheter genomför i syfte att skydda 
barn visar på hur barndom och relationerna mellan barn och föräldrar struktureras i ett 
samhälle. Frågan om hur utövandet av våld bedöms påverka föräldraskapet har i Sverige 
undersökts i forskning om familjerättsligt arbete och vårdnadstvister med fokus på fäders 
våld mot mödrar. I forskningen om familjerätt och vårdnadstvister finns det indikationer på 
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att det kan finnas skillnader mellan hur våld förstås och behandlas inom olika delar av det 
praktiska sociala arbetet med barn. Dahlkild-Öhman (2011) pekar på olika diskurser kring 
barn och våld. En av dessa benämner hon som ”familjerättsdiskursen” vilken grundas på att 
föräldraskap utgörs av två jämställda och välfungerande parter. Detta leder till att fäders våld 
i hög grad är en ”icke-hanterad” fråga inom familjerätterna, den instans inom socialtjänsten 
som ger beslutsunderlag till domstolen i vårdnadsmål. Dahlkild-Öhman (2011) menar 
emellertid att även om den diskurs som oftast aktualiseras inom familjerätterna utgår från det 
jämställda föräldraskapet utan våld, så finns det alternativa diskurser som utgår från andra 
våldsförståelser. Ett exempel på en alternativ diskurs benämner Dalkild-Öhman som 
”barnskyddsdiskursen”, vilken hon menar dominerar inom det barnavårdande området. Även 
Röbäck och Höjer (2007, s. 134-135) pekar på att det verkar råda olika synsätt på vad som är 
barns bästa inom familjerättsligt och barnavårdande arbete. 

I en juridisk studie har Kaldal (2010) jämfört LVU-processen med den familjerättsliga 
processen för att undersöka hur domstolarna utför riskbedömningar. Studien handlar om vilka 
skillnader och likheter som finns vad gäller processernas genomförande och vilka 
konsekvenser detta får för riskbedömningar. Juridiska spörsmål, exempelvis kvalitén på 
rättens beslutsunderlag, är i fokus. Kaldal konstaterar att det finns skillnader i ideologiska 
utgångspunkter mellan de två processerna. LVU-mål har rötter i myndighetsingripanden i 
utsatta familjer med mycket begränsad rättsäkerhet för föräldrarna. Vårdnadsfrågor däremot, 
har historiskt sett betraktats som en privat fråga där bestämmanderätten över barnen sågs som 
faderns angelägenhet. Skillnader med avseende på våld och föräldraskap undersöks dock inte 
mer ingående i Kaldals studie.  

Jag menar att det är angeläget att undersöka hur våld förstås och bedöms i 
vårdnadsmål och LVU-mål. Det kan ge fördjupad kunskap om hur samhällets insatser för att 
skydda barn fungerar och om hur synen på föräldraskap ser ut. Detta anser jag är viktig 
kunskap för alla som på arbetar med barn i utsatta livssituationer.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barns bästa förstås och bedöms i förhållande till 
uppgifter om föräldrars våldsutövande och våldsutsatthet av domstolar i LVU-mål respektive 
vårdnadsmål. 

Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: 
-‐ På vilket sätt beskriver domstolarna våldet och hur kontextualiseras det?  
-‐ Hur behandlar domstolarna barns behov, barns vilja och föräldrars omsorgsförmåga i 

förhållande till uppgifterna om våld? 
-‐ Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan domarna i vårdnadsmål och 

LVU-mål med avseende på hur man förhåller sig till uppgifterna om våld? 

1.3 Användning av termer och begrepp 
I många sammanhang används termen barn om yngre barn, medan äldre barn brukar 
benämnas som ungdomar eller unga. För enkelhetens skull gör jag i denna uppsats ingen 
uppdelning mellan olika åldersgrupper utan jag syftar på alla minderåriga personer, det vill 
säga personer under 18 år, när jag använder mig av termen barn. 

När jag använder begreppet barn som upplevt våld syftar jag på barn som upplevt att 
vuxna personer inom familjen utsätts för och/eller utsätter någon annan närstående för våld. 
Inom litteraturen förekommer både begreppen barn som bevittnat våld och barn som upplevt 
våld. Att tala om barn som bevittnat våld kan ses som ett alltför begränsat sätt att beskriva 
barnets erfarenheter, då barnet kan uppleva våldet på flera olika sätt och med alla sinnen 
(Näsman, Källström Cater & Eriksson 2008). Jag har valt att använda mig av begreppet barn 
som upplevt våld, förutom i de fall då jag hänvisar till texter där det uttryckligen talas om 
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barn som bevittnat våld, exempelvis i handböcker för socialtjänsten eller i de studerade 
domarna.  

När jag använder termerna vårdnadstvister och vårdnadsmål syftar jag inte endast på 
tvister/mål som gäller vårdnad, utan även på tvister/mål som berör boende och umgänge.  

2. Samhällets insatser för att skydda barn från våld 
2.1 LVU – lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
I LVU – lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, finns de reglerat under vilka 
förhållanden socialtjänsten kan ge barn vård utan samtycke.  

I Sverige är det ett barns föräldrar eller andra vårdnadshavare som har huvudansvaret 
för barnet. Socialtjänsten har emellertid ett övergripande ansvar för att barn växer upp under 
trygga och goda levnadsförhållanden (Socialstyrelsen 2006). Socialtjänstens arbete med barn 
som far illa ska bygga på samarbete och samförstånd med barn och föräldrar. I de fall det 
finns tecken på att ett barn utsätts för fara eller på annat sätt riskerar att utvecklas ogynnsamt 
har socialtjänsten en utredningsskyldighet. Det innebär att socialtjänsten ska inleda en 
utredning om man får kännedom om något som kan föranleda någon åtgärd från myndigheten 
för att skydda eller stödja barnet (11 kap. 1 § Socialtjänstlagen, 2001:453). En utredning kan 
utmynna i stödjande insatser för barnet eller familjen. Utredningen kan också leda till 
bedömningen att barnet inte bör bo kvar i hemmet, utan behöver placeras i familjehem eller 
på ungdomshem. I de fall det inte är möjligt att ge stöd och skydd på frivillig väg finns LVU 
som ett komplement till socialtjänstlagen (SOSFS 1997:15). En placering utanför hemmet 
kan således ske med vårdnadshavarnas samtycke men om någon vårdnadshavare motsätter 
sig en sådan insats kan socialnämnden ansöka om vård enligt LVU vid förvaltningsrätten 
(ibid.).  

2.2 Vårdnad, boende och umgänge 
Lagstiftningen som rör vårdnad, boende och umgänge handlar om föräldrars ansvar och 
bestämmanderätt över sina barn.  

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har det rättsliga ansvaret över barnet 
och skyldighet att säkerställa att han/hon får sina behov tillgodosedda (6 kap. 2 § FB). Inom 
svensk lagstiftning förekommer två former av vårdnad, gemensam respektive ensam. 
Föräldrar som är gifta med varandra får automatiskt gemensam vårdnad om barnen. Ogifta 
föräldrar kan anmäla till socialnämnden att de vill ha gemensam vårdnad. Vårdnad och daglig 
vård har inte samma innebörd. En person kan vara vårdnadshavare till ett barn utan att ha 
ansvaret för den dagliga vården och omsorgen (Socialstyrelsen 2012).  

Boende syftar på den person som barnet har sitt stadigvarande boende hos. Det är 
således möjligt att två föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn fastän barnet har sitt 
boende hos en av föräldrarna. Ett barn kan också ha växelvis boende, vilket innebär att barnet 
bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Växelvis boende förutsätter gemensam 
vårdnad (ibid.).  

Umgänge innebär att ett barn träffar den förälder som han/hon inte bor hos. Umgänge 
förutsätter inte gemensam vårdnad. Vid beslut om hur umgänge ska utformas ska 
utgångspunkten vara barnets rätt till en nära och god relation med båda sina föräldrar. Det 
finns dock inte stöd i lagstiftningen för att tvinga en förälder till att träffa sitt barn, däremot 
kan ett barn inte välja bort umgänge med en förälder om en domstol har beslutat om sådant. 
Umgänge kan ske i närvaro av en kontaktperson eller efter domstolsbeslut med 
umgängesstöd, vilket innebär att en särskilt utsedd person närvarar vid umgänget mellan 
barnet och föräldern (ibid.).   
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Skilda eller separerande föräldrar som inte kan komma överens i frågor som rör 
barnets vårdnad, boende och umgänge kan väcka talan vid tingsrätten för att få frågan 
avgjord. 

2.3 Olika rättsprocesser 
Det finns både skillnader och likheter mellan LVU-processen och vårdnadsprocessen. I en 
LVU-process beslutar domstolen om barnet ska få vård utom hemmet medan den 
familjerättsliga processen ska leda till beslut gällande barnets vårdnad, boende och/eller 
umgänge. LVU-mål avgörs vid förvaltningsrätten och dess överklagansinstanser och dessa 
mål väcks genom att socialnämnden ansöker om vård. Parterna i ett LVU-mål är 
socialnämnden, barnet samt vårdnadshavare. I de fall barnet har två vårdnadshavare kan de 
ha olika ståndpunkter. Familjerättsliga mål väcks av en förälder och avgörs vid tingsrätten 
och dess överklagansinstanser. I dessa mål är två föräldrar parter, men till skillnad från LVU-
mål är barnet inte part. En likhet mellan de två processerna är att i båda avgörs vem som ska 
ha bestämmanderätt och ansvar för omsorgen om ett barn. Ytterligare en likhet som finns är 
att socialnämnden i båda processerna har i uppgift att utreda barnets situation och ge 
beslutsunderlag till rätten. Socialnämnden är dock inte part i en familjerättslig process. 
Gemensamt för de båda processerna är att ”barnets bästa” ska vara avgörande i båda typerna 
av mål (SOFS 1997:15, Socialstyrelsen 2012). 

Straffprocesser är också en rättsprocess som barn som upplevt våld kan vara 
involverad i. Här handlar det om polisens, åklagarens och domstolens arbete med att utreda 
brott och lagföra gärningsmannen. Den svenska rättsordningen bygger dock på principen att 
det enskilda barnets skydd ska tillgodoses genom andra åtgärder. I straffprocessen prövas om 
den misstänkte har gjort sig skyldig till brott, medan barnets framtida skydd kan behandlas i 
LVU- och vårdnadsmål (Kaldal 2010, s. 64).  

2.4 Barn som upplevt eller utsatts för våld i LVU-mål och vårdnadsmål  
Uppgifter om att det förekommit våld mot barnet eller att barnet har upplevt våld är av 
betydelse både i LVU- och vårdnadsmål. 

LVU kan bli aktuellt dels på grund av faktorer i barnets miljö (LVU § 2), dels på 
grund av barnets eget beteende (LVU § 3). De miljöskäl som anges i LVU innefattar bland 
annat barn som utsätts för våld. Paragrafen säger att vård ska beslutas om det på grund av 
fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat 
förhållande i hemmet finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (LVU 
§ 2). I de fall misshandel ligger bakom ansökan om vård ska socialnämnden i sin utredning 
göra en bedömning av vilken risk för barnets hälsa och utvecklings om föreligger utifrån 
våldet (SOFS 1997:15). Socialstyrelsen menar att även en ringa grad av misshandel eller 
fysisk bestraffning kan utgöra en påtaglig risk för barnets hälsa eller utveckling. Misshandel 
är också en brottslig handling, men de kriterier som finns för misshandel enligt brottsbalken 
är inte helt jämförbara med de förhållanden som kan ligga till grund för vård enligt LVU på 
grund av misshandel. Socialnämnden ska göra en självständig bedömning av barnets 
skyddsbehov och de åtgärder som bedöms behöva vidtas, oberoende av resultatet av en 
förundersökning och eventuellt åtal (ibid.). En form av brister i omsorgen som kan ligga 
bakom ett ingripande enligt LVU är att barnet far illa av att stå emellan föräldrarnas 
konflikter (ibid.). 1 

När det gäller vårdnadstvister ska domstolarna ta hänsyn till om det förekommit våld 
inom familjen. År 1998 ändrades lagstiftningen så det blev möjligt för domstolen att döma till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I de domar som utgör empiriskt material till uppsatsen förekommer att domstolen hänvisar till förarbeten till 
LVU, där barns bevittnande av våld i hemmiljön kan betraktas som psykisk misshandel. I SOFS 1997:15 uppges 
emellertid inte sådant våld som inkluderat i psykisk misshandel.  
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gemensam vårdnad även i fall där en förälder motsatte sig detta, vilket inte varit möjligt 
tidigare. Domstolarna skulle emellertid även beakta risken för att barnet for illa vid beslut om 
gemensam vårdnad. Förändringen resulterade dock i att domstolarna regelmässigt dömde till 
gemensam vårdnad, även i fall där en förälder var dömd för våld. Problemen med att 
domstolarna dömde till gemensam vårdnad även i dessa fall ledde till att en ny reform 
genomfördes 2006 (Eriksson & Näsman 2011). Reformen 2006 innebar att ökad betoning ska 
läggas vid barns skydd. I vårdnadstvister ska domstolen fästa särskilt avseende vid risken för 
att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort 
eller annars far illa (6 kap. 2 a § andra stycket FB).  

Kaldal (2010) konstaterar att samhälleliga ingripanden för att skydda barn genom att 
med tvång skilja dem från föräldrarna är sprungen ur en gammal tradition, medan strävan mot 
att skydda barn genom vårdnadsprocesser är en relativt ny företeelse.  

2.5 Principen om barnets bästa 
Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990 och utifrån detta har principen om barnets 
bästa införts i viss lagstiftning, däribland LVU och FB (Kaldal 2010). Konventionen 
grundlade ett nytt perspektiv på barn som självständiga individer, till skillnad från tidigare då 
barn i högre grad sågs som sammankopplade med föräldrarna. Samtidigt betonas i 
konventionen att barn har ett särskilt behov av skydd. Vad principen om barns bästa innebär 
saknas det i Sverige närmare precision kring (Leviner 2011). Leviner (ibid.) menar att det 
tycks råda konsensus kring att barns bästa måste bedömas dels objektivt med hjälp av 
forskning samt erfarenhet och dels subjektivt genom barnets egen beskrivning och vilja. 
Principen om barnets bästa är således nära sammankopplad med principen om barnets rätt att 
komma till tals, vilken också uttrycks genom barnkonventionen.  

3. Teoretiskt perspektiv 
3.1 Barndom som socialt konstruerad och livsfas som social kategori 
Alanen (1988; 2005) beskriver att det inom forskningen sedan 80-talet utvecklats en 
inriktning som brukar kallas för barndomssociologi. Denna forskning kännetecknas av att 
barn studeras utifrån ett socialkonstruktivitstiskt och barncentrerat perspektiv. 
Barndomssociologins fokus på hur barndom konstrueras bygger på synsättet att barndom 
”görs” i förhållande till vuxenhet. I relation till det som kännetecknas som ”vuxet” framträder 
de egenskaper som karaktäriserar barn och barndom (ibid.). Barn och barndom blir således 
inte något som definieras endast utifrån fysisk och psykisk mognadsgrad, utan också genom 
vad det ges för innebörd socialt och kulturellt (Halldén 2003). Alanen (2005) jämför med hur 
kvinnor och män inom sociologin betraktas som två sociala kategorier som innehar positioner 
och maktrelationer gentemot varandra, och menar att det finns paralleller till hur barn och 
vuxna kan betraktas utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv. Närvänen och Näsman 
(2004) menar att barndom kan ses som en av flera livsfaser, vilka människor går igenom 
under ett livslopp (life-course).  

3.2 Barn som ”varande”, inte i ”vardande” 
Inom barndomssociologin studeras barnet ”i sin egen rätt”. Barn betraktas som subjekt, och 
deras egen tolkning och förståelse är i fokus. Detta synsätt ställs mot forskning där barnets 
utveckling mot vuxen studeras. Det är således inte barn som blivande vuxna ”i vardande” 
(becomings) som är i fokus, utan barnet ”i varande” (being) som ett aktivt, handlande subjekt. 
Det är barnets situation och upplevelser som barn som är av intresse, inte vilka konsekvenser 
upplevelserna kan få senare i livet (Alanen 2005; Halldén 2003; Näsman m fl 2008). Halldén 
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(2003) gör exempelvis en jämförelse med Piagets studier av barn, som fokuserar på barns 
utveckling mot en vuxen begreppsbildning.  

3.3 Motivering till val av teoretiskt perspektiv  
Utgångspunkten i denna uppsats är att betydelsen av ”barns bästa” inte är något konstant och 
oföränderligt, utan något som påverkas av politik, normer och sammanhang. Detta har jag 
beskrivit i problemformuleringen. De frågor jag söker svar på kan delvis sägas handla om hur 
domstolar ”gör” barndom och föräldraskap. Det barndomssociologiska perspektivet med 
utgångspunkt i att barndom skapas i relation till ”vuxenhet” menar jag ger ett verktyg för att 
kunna undersöka både förståelse av barnets bästa och hur denna förståelse förhåller sig till 
föräldraskap.  

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt tar jag upp forskning som behandlar hur barns behov av sina föräldrar vägs mot 
utsatthet för våld och hur föräldrars rätt till sina barn vägs mot utövande av och/eller utsatthet 
för våld. Eriksson och Pringle (2005) menar att nordisk forskning har en speciell position vad 
gäller dessa frågor, då välfärdssystemen och lagstiftningen i dessa länder anses vara bland de 
mest utvecklade i världen när det gäller skydd för kvinnor och barn. Exempelvis var de 
nordiska länderna i först med att förbjuda kroppslig bestraffning av barn. Inom forskningen 
har emellertid den positiva bilden blivit föremål för kritiska studier. Författarna menar att det 
förvisso är sant att situationen i de nordiska länderna är speciell i förhållande till en stor del 
av den övriga världen, samtidigt som de menar att bilden inte är entydig och att de positiva 
effekterna har överskattats (Eriksson & Pringle 2005).  

4.1 Omsorgsperspektiv och delaktighetsperspektiv  
Eriksson och Näsman (2009) har beskrivit hur socialtjänsten kan bemöta barn dels utifrån ett 
omsorgsperspektiv och dels utifrån ett delaktighetsperspektiv. Detta beskrivs i en artikel som 
bygger på en studie om hur socialtjänstens familjerättsutredare bemöter barn som upplevt 
våld. I artikeln presenteras en modell som åskådliggör olika förhållningssätt.  

Omsorgsperspektivet innefattar dels ett barnorienterat bemötande och dels barnets 
skydd från fortsatt våld, eller konsekvenser av våldet. Med detta perspektiv behandlas barnet 
som ett objekt för vuxnas omsorg. Delaktighetsperspektivet handlar om i vilken grad barnet 
har fått information och i vilken grad barnets upplevelser av våld har tagits upp i samtalen. 
Delaktighetsperspektivet handlar också om i vilken grad barnet bemöts utifrån sitt eget 
aktörskap, som en ”expert” på sin egen situation. I artikeln visar författarna en modell över 
hur de två perspektiven kan skapa fyra olika positioner som barn kan inneha i förhållande till 
socialtjänsten.  

-‐ Delaktigt offer: Delaktig och beskyddad, vilket innebär att socialtjänsten har haft en 
dialog med barnet om våldet (delaktighet), haft ett barnorienterat bemötande och att 
barnet är beskyddat från fortsatt våld (omsorg).  

-‐ Beskyddat offer: Inte delaktig men beskyddad, vilket innebär att socialtjänsten inte 
haft en dialog med barnet om våldet (bristande delaktighet) men barnet är skyddat 
från fortsatt våld (omsorg). 

-‐ Oskyddat offer: Delaktig men oskyddad, då barnet har haft en dialog med 
socialtjänsten om våldet (delaktighet) men inte är skyddad från fortsatt våld (brist på 
omsorg).  

-‐ Osynligt offer: Inte delaktig och oskyddad, då barnet inte har haft en dialog med 
socialtjänsten (bristande delaktighet) om våldet och inte heller är skyddad från fortsatt 
våld (bristande omsorg).  
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4.2 Barn och våld i vårdnadsutredningar och verkställighetsmål 
Barns upplevelser av våld i vårdnadsutredningar och i verkställighetsmål undersöks i två 
avhandlingar, den ena skriven av Sundhall (2012) och den andra av Röbäck (2012).  

I Sundhalls doktorsavhandling i genusvetenskap från 2012 analyseras vårdnads-
utredningar där det förekommer uppgifter om att pappan utövat våld mot mamman. I 
avhandlingen studeras hur utredningarna behandlar barns delaktighet, hur berättelser om våld 
giltiggörs eller ogiltiggörs och hur pappornas föräldraskap framställs. Sundhall menar att det 
barn berättar tolkas utifrån konstruktioner av vad som förväntas av barn i olika åldrar och 
livsfaser samt utifrån normen om att barnet behöver två föräldrar.  Barns delaktighet 
begränsas därmed.  Sundhall menar vidare att barns berättelser om våld på olika sätt 
ogiltiggörs och sällan används som ett argument för att skydda barnet, framförallt i fall som 
rör faderns våldsutövande mot barnet. Mödrars berättelser om våldsutsatthet kan däremot 
vara ett argument för skydd. I de fall fäders omsorgsförmåga underkänns i utredningen är det 
inte våldsutövandet som är grunden till detta, utan deras brist på ”vuxenhet”. De utredningar 
Sundhall studerat är från åren 2003 till 2005, vilket innebär att de skrevs före lagreformen 
2006.  

Röbäck disputerade 2012 med en avhandling i socialt arbete om riskbedömningar i 
verkställighetsmål. Studien handlar om hur domstolen gör riskbedömningar i fall där 
vårdnadsdomar inte följs och därav aktualiseras som verkställighetsmål. Röbäck för, i likhet 
med Sundhall, fram resultat om hur domstolen resonerar om barns ”verkliga vilja” i de fall 
när barnet säger att han/hon inte vill träffa en förälder. Tendensen är att domstolen 
”överprövar” barnets vilja i de fall barnet inte vill träffa en förälder, medan barnets vilja 
tillmäts betydelse om barnet är positiv till umgänget. Resultaten visar emellertid på en 
förändring efter lagreformen 2006. Efter reformen tar domstolarna större hänsyn till barnets 
vilja och större vikt läggs vid riskbedömningar och skydd. 

4.3 Moderskap, faderskap och våld 
I detta avsnitt tar jag upp forskning som handlar om hur socialtjänsten behandlar moderskap 
och faderskap kopplat till våld.  

Eriksson lade 2003 fram en avhandling i sociologi om hur familjerätten hanterar 
fäders våld. Avhandlingen bygger på intervjuer med våldsutsatta mödrar, intervjuer med 
familjerättssekreterare inom socialtjänsten samt på offentligt tryck. Eriksson menar att 
politiken som handlar om föräldraskap, separation och skilsmässor bygger på en 
kärnfamiljsnorm, där upprätthållandet av kontakten mellan fäder och barn är grundläggande. 
I intervjuerna framträder en dubbel syn på föräldraskap. Å ena sidan finns en syn på 
föräldraskap som könsneutralt med samma krav på båda föräldrarna, å andra sidan finns en 
könskomplementär syn, där mödrar förväntas ta större del av omsorgsansvaret medan det inte 
ställs samma krav på fäders föräldraskap. Med utgångspunkt i kärnfamiljsnormen och den 
”dubbla måttstocken” för fäder blir våldsamma fäder i hög grad en icke-hanterad fråga inom 
familjerätten.  

Eriksson (2003) menar vidare att familjerättssekreterare ofta har en idé om hur 
mödrars föräldraskap kan påverkas av att var utsatt för våld, men på motsvarande sätt 
uttrycker de intervjuade respondenterna inte idéer om hur en fars föräldraskap kan påverkas 
av att vara utövare av våld. Keskinen (2005) menar att resultaten från en fältstudie om finsk 
familjerådgivning pekar på samma förhållande, nämligen att mödrars våldsutsatthet antas 
traumatisera dem och därmed försämra deras förmåga att ta hand om barnen medan fäders 
omsorgsförmåga inte antas påverkas.   

I en aktstudie av barnavårdsutredningar har Petersson (2006) kommit fram till att det 
finns ett liknande förhållningssätt till faderskap och moderskap inom det barnavårdande 
området. Studien avser inte särskilt sociala utredningar om barn som upplevt eller utsatts för 
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våld, men det förekommer sådana fall i materialet.  Petersson menar att det finns en syn på 
föräldraskap som överensstämmer med politiska ideal, där båda föräldrarna tar gemensamt 
ansvar. Det finns dock också ett annat synsätt, där det är moderns (bristande) föräldraskap 
som granskas, medan fäders förtjänster lyfts fram samtidigt som deras brister inte 
problematiseras.  

Ytterligare ett resultat som Eriksson (2003) presenterar handlar om att de intervjuade 
familjerättssekreterarna sällan anser sig ha erfarenheter av samband mellan olika former av 
våld. Eriksson menar att tidigare genomförd forskning pekar på ett samband och en 
överlappning mellan olika typer av våld inom familjer. En form av våld, exempelvis fäders 
våld mot mödrar, innebär en ökad risk för att även andra i familjen utsätts för våld eller 
övergrepp. Denna överlappning uppmärksammas således inte av familjerätten enligt 
Eriksson.  

4.4 Diskurser kring ”barn som upplevt våld” 
Dahlkild-Öhman (2011) har identifierat ett antal diskurser kring ”barn som upplevt våld”. 
Dessa presenteras i en avhandling där hon genom intervjuer med familjerättssekreterare 
undersöker hur familjerätten arbetar med barns upplevelser av våld (Dahlkild-Öhman 2011). 
Dahlkild-Öhman identifierar fyra diskurser med olika mönster och normer. Diskurserna ger 
olika innehåll och mening till barn som upplevt våld. Inom barnskyddsdiskursen är fokus på 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld som riktas direkt mot barnet. Man talar om barns rätt att 
inte bli utsatt för våld från föräldrar, men inte om könet på den som utövat våldet. Inom 
könsvåldsdiskursen kopplas våldet till vilket kön våldsutövaren och offret har, och hur detta 
avspeglar samhälleliga strukturer. När det gäller barn talar man med en könsvåldsdiskurs om 
mammors och pappors våld och utsatthet. Våldet framställs i termer av brottsliga handlingar 
och som drabbar barn och kvinnor. Inom familjerättsdiskursen är barnets rätt till båda sina 
föräldrar och samarbete mellan föräldrarna i fokus. Sundhall (2012), som också tar upp denna 
diskurs, uttrycker att det råder en ”tvåföräldanorm” och en ”samarbetsnorm”. Våld framställs 
här som uttryck för konflikter mellan föräldrarna. Den problematik som kopplas till barns 
upplevelser är att föräldrarna inte förmår hålla barnet utanför konflikten och risken för 
förlorad kontakt med en förälder. Behandlingsdiskursen har våldets traumatiserande effekter i 
fokus och här talas om barns behov av att få bearbeta upplevelser av våld eller övergrepp.  

Diskurserna har kopplingar till olika delar av det sociala arbetets politik och praktik. 
Dahlkild-Öhman (2011) menar att familjerättsdiskursen dominerar inom det familjerättsliga 
arbetet medan barnskyddsdiskursen dominerar inom det barnavårdande arbetet. Diskurserna 
överlappar dock varandra, och även om en diskurs dominerar så kan det finnas utrymme för 
andra, konkurrerande diskurser. När olika diskurser aktualiseras kan det leda till 
motstridigheter i praktiken, exempelvis till krav på en mamma att hon dels ska skydda sina 
barn från pappans våld samtidigt som hon ska uppmuntra barnets kontakt med honom.  

4.5 Rättsliga studier om barns skydd 
Det har genomförts flera rättsliga studier som handlar om barns skydd, i detta avsnitt tar jag 
upp två av dessa.  

Leviner lade 2011 fram en avhandling i juridik om rättsliga dilemman i socialtjänstens 
barnskyddsarbete. Resultaten visar på att det i Sverige finns höga mål när det gäller skydd för 
barn, men att socialtjänsten inte har rättsliga verktyg för att omsätta dessa mål i praktiken. 
Den starka betoningen på att socialtjänstens arbete ska ske i samförstånd med 
vårdnadshavarna innebär ett hinder för att ge barn skydd i enighet med de mål som finns. 
Detta gäller framförallt de barn som far illa, men där socialtjänsten inte har kännedom om att 
det skett något som är så pass allvarligt att ansökan enligt LVU är aktuell. I dessa fall menar 
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Leviner att barnskyddsarbetet sker utifrån ett föräldraperspektiv, snarare än ett barnperspektiv 
(Leviner 2011).  

Kaldal disputerade 2010 med en avhandling i juridik där LVU-domar jämförs med 
familjerättsliga domar. Studien fokuserar framförallt på brister i rättens beslutsunderlag och 
författaren argumenterar för hur rättsprocessen kan förändras för att riskbedömningarna ska 
bli säkrare. Kaldal menar dock att LVU-processer har förutsättningar för att ge ett bättre 
beslutsunderlag än vårdnadsprocesser. Exempelvis har socialtjänsten i LVU-processer 
möjlighet att begära in sekretessbelagda uppgifter från andra myndigheter och det är möjligt 
att tala med barnet mot vårdnadshavarens vilja. Vidare menar Kaldal att barns berättelser i 
vårdnadsmål i första hand betraktas som uttryck för barns vilja, och mer sällan betraktas som 
ett vittnesmål om hur barnets livssituation ser ut.  

Kaldal menar att det finns skilda ideologiska utgångspunkter i de två processerna, där 
uppgifter om våld i vårdnadsmål kan uppfattas som anklagelser i syfte att misskreditera ena 
parten, medan sådana uppgifter i LVU-mål indikerar risk för barnet. Författaren argumenterar 
för att vårdnadsmål där det finns uppgifter om våld, övergrepp eller annan omsorgssvikt bör 
handläggas enligt en särskild ordning som liknar LVU-processens.  

5. Metod, genomförande och etiska överväganden 
5.1 Urval och insamling av empiriskt material 
I denna studie vill jag undersöka hur domstolar dömer i vårdnadsmål respektive LVU-mål där 
det finns uppgifter om våldsutövande eller våldsutsatthet hos någon förälder. Det empiriska 
materialet består därför av sådana domar. Då syftet är att undersöka domstolarnas förståelse 
och bedömningar har jag valt en kvalitativ ansats, vilket ger möjlighet att få djup och 
variation i materialet.  

Materialet i uppsatsen består av 8 LVU-domar och 10 familjerättsliga domar från en 
förvaltningsrätt och två tingsrätter. Valet av domstolar har styrts av praktiska omständigheter, 
urvalet har således skett i likhet med det Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval. 
Jag har samlat material till dess jag ansett mig ha ett tillräckligt antal domar. Det är således 
inte någon särskild tidsram som avgjort vilka domar som utgör datamaterial, men jag har sökt 
efter domar med så aktuellt datum som möjligt. De familjerättsliga domarna är från perioden 
oktober 2010 till juni 2013. LVU-domarna är från perioden februari 2011 till april 2013. 
Samtliga domar är således från tiden efter 2006, då den senast reformen av 
vårdnadslagstiftningen skedde. På grund av ett praktiskt misstag har jag dock inte gått 
igenom domböcker som innehåller LVU-domar avseende perioden maj till oktober 2011.  

LVU-domar och familjerättsliga domar är offentliga, men det krävs att man 
personligen kommer till rätten för att få ta del av dem. Domar finns samlade i så kallade 
domböcker, där ärenden som avgjorts samlas i kronologisk ordning. Jag har genom att gå 
igenom domböcker och läsa domar fått tag på material. De domar som har innehållit 
uppgifter om att en förälder utsatt barnet eller någon annan i familjen för våld, eller om att en 
förälder utsatts för våld från någon inom familjen har jag begärt att få ut från domstolen. 
Domböckerna är omfattande och innehåller många domar och därför är det är möjligt att jag 
på grund av ”den mänskliga faktorn” vid något tillfälle har missat domar som innehållit 
uppgifter om våld.  

Domarna består av 7-16 sidor. De börjar med uppgifter om parterna, domslutet och 
vilka yrkanden parterna framfört. Därefter följer i regel en sammanfattning av vad de olika 
parterna fört fram vid den muntliga förhandlingen samt eventuella vittnesuppgifter. De flesta 
domar innehåller också en sammanfattning eller ett urval av uppgifter från socialtjänstens 



	   	  
	   	   10	  

utredning. Domstolen redogör därefter för den lagstiftning som är aktuell i målet. Slutligen 
redogör rätten för sin bedömning och domslutet som avkunnas.  

De delar av domen som berättar om parternas och socialtjänstens uppgifter har varit 
viktiga att studera, eftersom det där framgår om någon part uppger att det förekommit våld 
och hur detta våld tagit sig i uttryck. Det är dock den sista delen av domen jag som ägnat 
störst intresse åt i min analys, eftersom det är i bedömningen och domslutet som rättens 
behandling av uppgifterna om våldet framträder.  

5.2 Avgränsningar  
Det finns olika typer av såväl vårdnadsdomar och LVU-domar, och alla ingår inte i det urval 
jag har gjort. När det gäller vårdnadsdomar är det i denna uppsats endast mål som avgjorts 
efter huvudförhandling som studerats. Det finns emellertid även andra slags vårdnadsmål. 
När föräldrar tvistar kan rätten fatta intermistiskt beslut som gäller i avvaktan på att målet ska 
tas upp i huvudförhandling. Det förekommer även tvister om verkställighet, vilket innebär att 
rätten avkunnat dom men att denna inte följs och att en förälder därav ansöker om 
verkställighet. Här kan rätten exempelvis besluta om tvångsmedel så som föreläggande av 
vite eller polishämtning av barnet. Vissa domar som gäller vårdnad, boende och umgänge 
grundas på att föräldrarna före en planerad huvudförhandling nått en överenskommelse. I 
dessa fall beslutar rätten i regel i enighet med föräldrarnas överenskommelse, och i den 
skriftliga domen redogörs inte för omständigheterna i målet. Intermistiska beslut, 
verkställighetsmål och beslut som bygger på en överenskommelse mellan föräldrarna ingår 
inte i materialet till denna uppsats.  

Det finns även flera typer av LVU-mål. Jag har endast studerat mål där 
socialnämndens ansökan om vård avgjorts. Socialnämnden kan också göra ett så kallat 
omedelbart omhändertagande, vilket gäller i avvaktan på att nämnden ska inkomma med en 
ansökan om vård enligt LVU. Förvaltningsrätten fastställer det omedelbara 
omhändertagandet, men har också möjlighet att upphäva det. Domar som rör LVU kan också 
handla om att någon part överklagar ett beslut som rör hur själva vården ska utformas, 
exempelvis flyttförbud eller umgängesbegränsning.  

Domarna från tingsrätten respektive förvaltningsrätten kan överklagas till hovrätten 
respektive kammarrätten och därefter till högsta domstolen respektive högsta 
förvaltningsrätten. Jag har inte undersökt domar från dessa instanser.  

5.3 Möjliga begränsningar i materialet 
Jag har valt ut domar från vissa tidsperioder där det finns uppgifter om våld. Det är emellertid 
möjligt att det i verkligheten förekommit våld i fler fall än de jag valt ut. I urvalet ingår 
endast de domar där det uttryckligen förekommer uppgifter om våld. I flera domar jag har 
tagit del av fanns det oklara uppgifter om våld. Jag har exempelvis funnit domar där det talas 
om ”lägenhetsbråk”, att barnet varit med om ”känslomässigt svåra händelser” och att det 
förekommit ”upprepade konflikter” mellan föräldrarna. Jag har också funnit domar där våld 
nämns i förbigående utan att närmare behandlas i domen. Exempelvis kan ett vittne tala om 
”misshandeln” utan att detta tas upp på annat sätt i domen. Domar där det är oklart huruvida 
någon inblandad uppgett att våld förekommit har jag inte tagit med i materialet. Jag har också 
valt bort tre LVU-domar och en familjerättslig dom som jag i ett första skede avsåg använda 
mig av. I LVU-domarna grundades socialtjänstens ansökan på fysisk och psykisk misshandel, 
men de uppgifter som fanns med i domarna var väldigt vaga. Vårdnadsdomen innehöll 
uppgifter om att modern utsatts för våld av sin nuvarande partner, men uppgifterna i övrigt 
var även i detta fall väldigt vaga.  

En stor del av de vårdnadstvister som tingsrätten beslutar i bygger på en 
överenskommelse mellan föräldrarna, så som jag har beskrivit ovan. Det är möjligt att det i 
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några av dessa fall finns uppgifter om våld, men eftersom dessa domar inte innehåller någon 
redogörelse för parternas uppfattningar eller socialtjänstens utredning är det inte möjligt att få 
tillgång sådan information.  

Det är också möjligt att det i något av de fall som ingår i datamaterialet inte har 
förekommit våld, utan att den som uppgett att det förekommer våld inte talar sanning. I de 
flesta av domarna som ingår i datamaterialet uppger barnet eller modern att det förekommit 
våld, medan den påstådda förövaren nekar till det.  

5.4 En kvalitativ dokumentstudie 
Denna uppsats hör till den typ av dokumentstudier vilka Lundström (2008) beskriver som en 
textorienterad kvalitativ studie. De frågor jag söker svar på handlar om vad dokumenten ”i 
sig själva” berättar. Jag undersöker alltså inte ”verkligheten” bakom domarna, vilket innebär 
att jag exempelvis inte söker svar på i vilken omfattning våld verkligen har förekommit i de 
fall jag studerat. Jag söker istället kunskap om domstolarnas förståelser och bedömningar i 
förhållande till uppgifter om våld.  Sådan kunskap kan emellertid även säga någonting om 
hur verkligheten ser ut. Domsluten kan påverka livssituationen för de berörda barnen och få 
högst verkliga effekter när det gäller barnens utsatthet för våld.  

5.5 Tillvägagångssätt vid analys av det empiriska materialet 
Creswell (2009, s. 175) beskriver att kvalitativa analyser sker genom en induktiv process i 
vilken mönster, kategorier och teman allt eftersom skapas. Steg för steg nås på så sätt en 
djupare förståelse för materialet (ibid., s. 183-184). Creswell (ibid.) menar att detta kan ses 
som en elementär, allmän (basic, generic) analysform för kvalitativt material, som ofta leder 
till 4-5 teman. Jag tycker att analysprocessen av materialet till denna uppsats fångas in av 
denna beskrivning.  
 
Figur 1. Analysprocessen.  

Analysen av materialet kan sägas ha skett i tre 
steg. (Se figur 1.) Jag började analysprocessen 
med att sorterade materialet. Syftet med detta var 
att få en överblick över hur de olika domarna såg 
ut, både var för sig och i förhållande till varandra. 
Jag intresserade mig exempelvis för barnets ålder, 
hur uppgifterna om våld såg ut, huruvida barnets 
röst hörs i domen, om några särskilda faktorer 
framhölls som betydelsefulla i förhållande till 
våldet och hur rätten resonerade och bedömde. 
Jag skapade således ett antal kategorier med 
underkategorier, där jag sorterade in materialet. 
Detta bildade ett schema som uppgifter från 
domarna lades in i. Jag använde mig av ett excel-
dokument där jag förde in uppgifter. Se bilaga 1, 
där det framgår hur denna sortering såg ut. 	  

Med hjälp av den överblick som 
sorteringen gav kunde jag börja vaska fram 

mönster som visade på olika förhållningssätt till uppgifterna om våld. Den huvudfråga jag 
ställde till materialet i denna del av analysen var ”vad händer med uppgifterna om våld i 
domstolens bedömning?”. Jag kodade materialet med utgångspunkt från denna fråga. För att 
skapa en struktur i kodningen hade jag post-it lappar och färgpennor till hjälp. Kodningen 

Vilka	  uppgifter	  om	  våld	  >inns	  i	  domarna?	  	  
(sortering/kategorisering)	  

Hur	  behandlar	  domstolen	  uppgifterna	  om	  
våld	  i	  bedömningen?	  	  
(kodning/analys)	  

Vilka	  likheter	  och	  
skillnader	  >inns	  i	  

bedömningarna	  i	  LVU-‐
mål	  respektive	  

vårdnadsmål?	  (analys)	  

Hur	  behandlas	  
moderskap	  och	  

faderskap	  i	  förhållande	  
till	  uppgifterna	  om	  våld	  

i	  bedömningen?	  	  
(analys)	  



	   	  
	   	   12	  

ledde till att jag fick en bild av på vilka olika sätt domstolen kan hantera uppgifter om våld i 
bedömningen.  

Denna kodning utgjorde grunden för en andra analysomgång, då jag sökte efter svar 
på frågan ”hur behandlar domstolen moderskap och faderskap i förhållande till uppgifterna 
om våld?” och ”vilka skillnader framträder mellan LVU-domarna och vårdnadsdomarna?”. 
Jag vill beskriva det som att analysprocessen snarare än att skapa tydligt avgränsade teman, 
har lett fram till att jag upptäckt vissa mönster och även upptäckt fall som bryter mot dessa 
mönster. Att beskriva dessa mönster och dess avvikelser inom en ram som utgår från vissa 
avgränsade huvudteman har varit svårt. Jag har försökt att presentera analysen och resultaten 
på ett så strukturerat sätt som möjligt, samtidigt som jag strävat mot att inte förenkla och 
reducera resultaten.  

5.6 En abduktiv ansats 
Creswell (ibid., s. 187) skiljer mellan koder som uppstår genom materialet och koder som 
formulerats i förväg. Den kodningsprocess jag genomförde utgick från materialet, men 
teoretiska perspektiv och tidigare forskning har haft betydelse. I processen har resultat från 
tidigare forskning allt eftersom fått en mer framträdande plats. I början av analysen, då jag 
sorterade materialet sökte jag inte efter mönster och förståelser utifrån tidigare 
forskningsresultat. I den sista analysomgången har det teoretiska perspektivet och tidigare 
forskningsresultat varit betydelsefulla för den tolkning och förståelse av materialet som jag 
gjort. 

Jag tycker att Creswells diskussion om kodning återspeglar distinktionen som inom 
forskningen brukar göras mellan en induktiv och deduktiv ansats, där den förstnämnda ger 
förklaringar och drar slutsatser utifrån den empiri som samlats in, medan den andra innebär 
att forskaren med hjälp av en på förhand formulerad teori förklarar och drar slutsatser. 
Ansatsen kan emellertid pendla mellan dessa två, och brukar då benämnas som abduktiv. 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att abduktionen kännetecknas av en alternering mellan 
tidigare teori och empiri. Teorin används inte som ”mekanisk applicering på enskilda fall, 
utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse” (ibid., s. 42). I linje 
med denna ansats har jag försökt att öppet analysera materialet samtidigt som jag har haft den 
teoretiska tolkningsramen och tidigare forskningsresultat som stöd i denna process. 

5.7 Förförståelse 
Den förförståelse jag haft med mig har påverkat både valet av problemområde och uppsatsens 
genomförande. Jag har under flera år varit socialsekreterare i en mindre kommun där jag till 
största delen har ägnat mig åt barnavårdande arbete, men jag har även genomfört 
familjerättsliga utredningar vid några tillfällen. Genom mitt arbete har det väckts ett intresse 
hos mig att närmare undersöka samhällets insatser för barn som upplevt våld. Jag har således 
på ett yrkesmässigt plan fått en nära relation till området som studien handlar om, vilket har 
varit till fördel genom att jag har haft kunskap om det område som studien handlar om. 
Därmed har jag haft en förståelse det empiriska materialets kontext och kunskap om den 
situation som de berörda barnen kan befinna sig i. Ett möjligt problem jag ser med min nära 
relation till studiens område är att det kan innebära att jag förbisett något i materialet som en 
person med utifrånperspektiv hade uppmärksammat. Det är också möjligt att en person som 
saknat den förförståelse jag har hade studerat materialet med mer kritiska ögon. 

Jag har en kunskapsbas från socialt arbete. Denna uppsats handlar om domstolars 
bedömningar och jag har till viss del använt mig av rättsliga studier för att tolka mitt material. 
I arbetet med uppsatsen har jag vid vissa tillfällen upplevt att mina begränsade kunskaper 
inom juridik kan ha lett till att mina tolkningar av materialet riskerat att bli bristfälligt. 
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Domarna är skrivna som rättslig text, medan jag har läst dem med det sociala arbetets 
”glasögon”. 

5.8 Etiska överväganden 
De domar jag studerat är offentligt material och omfattas inte av sekretess. Likväl finns det 
etiska frågor som jag har beaktat. 

Med personuppgifter menas all information som kan hänföras till en levande individ. 
Känsliga personuppgifter innefattar bland annat ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse och uppgifter som rör hälsa (Personuppgiftslagen, SFS 
1998:204). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) säger 
att all forskning som behandlar känsliga personuppgifter ska etikprövas vid särskilda 
etikprövningsnämnder. Studentuppsatser innefattas inte av kravet på etikprövning, men om så 
vore fallet skulle denna uppsats alltså genomgå en sådan prövning eftersom den bygger på 
material som innehåller känsliga personuppgifter om barn i utsatta livssituationer. Kalman 
och Lövgren (2012) betonar att studenter och handledare har ansvar för att uppsatser utförs 
på ett etiskt godtagbart sätt.  

Vid etiska prövningar brukar man tala om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Beträffande denna uppsats är enligt min 
mening frågan om konfidentialitet av vikt. Min avsikt är att det ska inte ska vara möjligt att 
identifiera någon av de individer som domarna jag granskat avser. De namn jag använder mig 
av är fingerade och jag nämner inte heller andra personliga förhållanden, exempelvis var 
berörda personer bor eller vad de har för sysselsättning. Röbäck (2012), vars studie i likhet 
med denna bygger på domar som gäller barn i utsatta situationer, framför att det inom 
rättsvetenskapliga studier är tradition att redogöra för vilka målnummer de domar som ingår 
har. I likhet med Röbäck har jag av etiska skäl dock valt att inte redovisa dessa, eftersom det 
skulle göra det möjligt att ta reda på barnens identiteter.  

Vid en etisk prövning vägs nyttan med den kunskap som studien kan ge mot de risker 
som personer kan utsättas för (Kalman & Lövgren 2012). Den risk jag menar finns är att 
personer som tar del av uppsatsen, trots att materialet är avidentifierat, skulle kunna känna 
igen sig och därmed känna obehag. Framförallt ser jag denna risk som bekymmersam i det 
fall något barn skulle drabbas. Å andra sidan är det möjligt att barn som upplevt eller utsatts 
för våld skulle uppfatta det som positivt att deras situation lyfts fram. Sallnäs, Wiklund och 
Lagerlöf (2010) diskuterar i en artikel vikten av att det inom forskning som rör utsatta barn 
finns balans mellan betonandet av skydd respektive synliggörandet av gruppens erfarenheter. 
Min uppfattning är att kunskap om hur samhället skyddar utsatta barn är viktig, och i längden 
kan innebära att det skydd och stöd som erbjuds utvecklas och blir bättre. 

Sammanfattningsvis menar jag att det är etiskt försvarbart att genomföra denna 
uppsats, dels utifrån att jag beaktat konfidentialiteten för de barn och vuxna som domarna 
avser och dels genom att ökad kunskap inom området på sikt kan bidra till bättre förhållanden 
för barn som utsatts för eller upplevt våld.  

5.9 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Creswell (2009, s. 190) framhåller att en kvalitativ studies tillförlitlighet – d.v.s. i vilken grad 
studien bygger på ett tillvägagångssätt som ”är att lita på” – är beroende av att det i studien 
redogörs för den procedur som lett fram till resultaten.2  Jag har så långt som möjligt, inom 
ramen för studiens omfattning, beskrivit hur jag gått tillväga för att få tag på empiriskt 
material och diskuterat möjliga begränsningar i detta. Jag har vidare beskrivit hur analysen 
genomförts samt beskrivit teoretiska begrepp och tidigare forskning jag har använt mig av i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Creswell använder begreppen qualitative reliability och reliability procedures.  
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tolkningen av materialet. På så sätt kan den som tar del av uppsatsen göra en bedömning av 
huruvida jag har genomfört min undersökning på ett tillförlitligt sätt. Trovärdighet handlar i 
kvalitativa studier om i vilken grad resultaten och slutsatserna verkligen handlar om det man 
avsett att studera och om dessa ”är att tro på”. Creswell (ibid., s. 191-192) framhåller olika 
strategier som kan bidra till trovärdiga resultat.3 En av dessa är att presentera det empiriska 
materialet på ett sådant sätt att läsaren ska kunna göra en egen bedömning av huruvida 
författarens tolkning är trovärdig. Creswell beskriver detta som ”täta” och ”fylliga” 
framställningar av materialet. I min presentation av resultat har jag, i mån av utrymme, citerat 
de domar jag behandlar, vilket syftar till att läsaren ska kunna bedöma om min tolkning är 
trovärdig. Ytterligare en strategi som jag beaktat är att redogöra för motsättningar i 
materialet. Jag har strävat efter att redogöra även för uppgifter från materialet som är 
motsägelsefulla och komplexa. Till exempel har jag, i de fall materialet visar på detta, 
redogjort för att en förälder kan vara både utövare av och offer för våld. Creswell (ibid.) 
menar vidare att öppenhet vad gäller författarens förförståelse har betydelse för 
trovärdigheten. Jag har försökt beskriva min relation till området som studien handlar om i 
avsikt att läsaren ska kunna skapa sig en uppfattning om hur detta kan ha påverkat tolkningar 
och resultat. Generaliserbarhet handlar om i vilken mån resultaten är möjliga att generalisera 
till andra fall än de studerade (Bryman 2011). Creswell (2009) menar att värdet av kvalitativa 
studier inte behöver vara beroende av generaliserbarhet. Att studera det specifika i sin 
kontext, snarare än det generella, är kännetecknet för kvalitativa studier. En kvalitativ studie 
kan lyfta fram ett fenomens komplexitet, till skillnad från en kvantitativ studie där man i 
högre grad kan behöva reducera en invecklad verklighet till avgränsade kategorier. De frågor 
som en kvalitativ studie svarar på handlar inte om ”hur ofta” något förekommer, utan snarare 
om ”på vilket sätt”. Bryman (2011) beskriver också hur kvalitativa studier kan ge resultat 
som kan vara teoretiskt generaliserbara. Teoretisk generalisering handlar om att studiens 
resultat tolkas och förstås med hjälp av tidigare formulerad teori och forskning. Här handlar 
det således om hur väl det empiriska materialet och de teoretiska ”verktygen” tillsammans 
leder fram till fördjupad kunskap. Den teoretiska generaliseringen kan därmed bidra till att 
bekräfta, nyansera eller kullkasta tidigare forskningsresultat (Jacobsson & Meeuwisse 2008). 
Jag menar att resultaten från denna studie dels kan ge generell kunskap om de fenomen som 
undersöks och dels kan tjäna som exempel på hur perspektiv från den barndomssociologiska 
teoribildningen och forskningen kan ge kunskap om barn och våld. 

6. Resultat och analys 
Detta avsnitt inleds med en övergripande sammanställning av hur vårdnads- och LVU-
domarna ser ut. Därefter följer en analys som utgår från fem huvudtema. Dessa är: 

-‐ Barns våldsupplevelser som försvinner 
-‐ Barns våldsupplevelser som syns 
-‐ Barns våldsupplevelser som syns utan att våldsutövaren syn(a)s 
-‐ Barns utsatthet för flera olika former av våld 
-‐ Barns vilja och ambivalens; omsorg och delaktighet 

Dessa fem teman är resultatet av den analysprocess som jag tidigare beskrivit.  

6.1 Domarna 
I det empiriska materialet ingår åtta LVU-domar som berör 15 barn, nio pojkar och sex 
flickor, i åldrarna noll till sexton år. I materialet ingår också tio domar från vårdnadsmål. De 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Creswell använder begreppen qualitative validity och validity strategies.  
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berör 13 barn, åtta pojkar och fem flickor. Vid tiden för domarna var barnen mellan ett och 
sexton år.  

I LVU-domarna är den vanligast att någon av föräldrarna uppges ha utsatt barnet för 
våld, medan det i vårdnadsdomarna är vanligare med uppgifter om att fadern utsatt modern 
för våld. I några LVU-domar är det oklart vem som uppges ha utövat våld och vem som varit 
utsatt. Sådana oklarheter förekommer inte i vårdnadsdomarna. I vissa domar finns uppgifter 
om flera former av våld, exempelvis kan det förekomma uppgifter om våld mot både barnet 
och modern.  

 
Tabell 1. Översikt av domar som utgör empiriskt material  
 LVU-

domar 
Vårdnads-
domar 

Antal domar 8 10 
Totalt antal berörda barn 15 13 
LVU-domar: en respektive två vårdnadshavare 3/5 - 
Uppgifter om faderns våld mot moder eller partner 1 8 
Uppgifter om faders våld mot barn 5 2 
Uppgifter om moders våld mot fader 0 1 
Uppgifter om moders våld mot barn 3 0 
Annan förövare eller oklart vem som uppges ha utövat och 
utsatts för våld 

3 0 

Förövare medger att våld förekommit 1 1 
Våldet föremål för brottsutredning 3 6 
Fällande dom mot förövaren 1 2 
Vårdnadsdomar: Rätten dömer till gemensam vårdnad - 4 
Vårdnadsdomar: Rätten dömer till ensam vårdnad för 
modern respektive fadern 

- 5/0 

Vårdnadsdomar: Rätten dömer boendet till modern 
respektive fadern 

- 5/0 

Vårdnadsdomar: Rätten reglerar moderns respektive 
faderns umgänge  

- 0/8 

LVU-domar: Antal domar där socialnämndens ansökan om 
vård enligt LVU bifalls respektive avslås 

6/2 - 

 
I tabell 1 visas en översikt i av de domar som studerats.  

I en LVU-process är endast förälder som är vårdnadshavare part. I tre av de åtta fall 
jag studerat har barnet en vårdnadshavare, modern i två fall och fadern i ett fall. Domslutet i 
en LVU-process blir antingen att socialtjänstens ansökan om vård bifalls eller avslås. I de 
studerade fallen bifölls ansökan i sex domar och avslogs i två.  

I vårdnadstvister är båda föräldrarna alltid parter. I de domar som jag studerat ser 
parternas yrkanden olika ut. I vissa fall tvistar föräldrarna om vårdnad, boende och umgänge, 
medan tvisten i andra domar rör endast eller två av frågorna. I nio av domarna tar rätten 
ställning till vem som ska ha vårdnaden om barnet. I fem av dessa fall döms modern till 
ensam vårdnad och i fyra fall döms till gemensam vårdnad. När det gäller domar som avser 
boende dömer domstolen i fem fall att barnet ska bo hos modern. I alla fem fall innebär 
domen att barnet får bo kvar i sitt tidigare hem och inte måste flytta till följd av domslutet. I 
åtta domar dömer domstolen om hur barnets umgänge med fadern ska se ut. I ett av dessa fall 
döms till umgängesstöd vid hämtning och lämning. Inte i något fall döms till 
umgängesförbud. Fadern får inte ensam vårdnad eller boendet i något av de studerade fallen. 
Inte heller avkunnar domstolen dom gällande umgänge för moderns del i något av de 
studerade fallen. 

Huruvida uppgifterna om våld har varit föremål för brottsutredning eller inte framgår 
inte av alla domar. Uppgifter om fällande domar mot förövaren finns i tre fall, en LVU-dom 
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och två vårdnadsdomar. Av den aktuella LVU-domen framgår att fadern blivit dömd för våld 
mot barn och i vårdnadsdomarna handlar det om att fadern blivit dömd för våld respektive 
hot mot modern. I alla tre fall avser de fällande domarna händelser flera år före den aktuella 
LVU- eller vårdnadsprocessen. I två av de 18 domar som ingår i materialet medger den som 
uppges ha utövat våld att våld har förekommit. I övriga fall förnekar den utpekade förövaren 
eller så är det oklart hur denne ställer sig till anklagelsen.  

Det är vanligt med uppgifter om någon form av problematik, utöver uppgifterna om 
våld. I samtliga LVU-domarna och i nio vårdnadsdomar förekommer uppgifter om problem 
hos föräldrarna, vilket kan handla om missbruk, psykisk ohälsa eller andra brister i omsorgen. 
Det är också vanligt att någon form av problematik eller svårigheter hos barnet framkommer, 
vilket kan handla om funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beteendemässiga problem.  

I resultatredovisningen kommer 11 av de sammanlagt 18 domarna att beskrivas 
närmare, som exempel på den variation jag funnit i materialet. Observera att de namn som 
används i texten är fingerade. 

6.2 Barns våldsupplevelser som försvinner 
I flera domar behandlar domstolen inte uppgifterna om våld i sin bedömning. I dessa fall 
handlar det om vårdnadsdomar där mödrarna uppgett att de utsatts för våld av barnets fäder. 
Våldet som beskrivits tidigare i domen försvinner således i bedömningen. Jag har valt ut två 
domar som jag menar kan belysa hur det kan se ut i dessa fall. 

6.2.1 Maja och Liam: Pappan är inte våldsam, han har missbruksproblem 
I vårdnadsdomen som handlar om syskonen Maja, 10 år, och Liam, 8 år vill barnens mamma 
ha ensam vårdnad, vilket fadern motsätter sig. En stor del av domen består av utdrag från den 
utredning som socialtjänsten genomfört. Här framkommer att modern anser att fadern har 
alkoholproblem och hon är orolig för att han ska dricka när barnen är hos honom. Det 
framkommer också att fadern varit våldsam mot modern, vilket barnen upplevt. I domens 
utdrag från socialtjänstens utredning skrivs:  
 

En riskfaktor som framkommer i samtal med mamman är att hon känner en rädsla för barnens 
pappa, då det tidigare förekommit hot och våld i deras relation och barnen bevittnat detta. 
Utredarna kan inte göra bedömningen om de påstådda hoten och misshandeln skett eller inte. 
Barn som ser våld betraktas idag som brottsoffer. Däremot upplever mamman en rädsla 
gentemot barnens pappa, vilken utredarna bedömer vara verklig. Trots mammans ansvar som 
vårdnadshavare att ingripa till barns skydd påverkas den av den rädsla som hon uppger sig 
känna gentemot pappan när han är onykter med barnen.  

 
Ovan citerar alltså rätten socialtjänstens utredning. I den avslutande delen av bedömningen 
skriver tingsrätten:  

 
Båda föräldrarna har en uppriktig vilja at ta hand om sina barn på bästa sätt, men de kan inte 
samarbeta i frågor som rör barnen och därför är gemensam vårdnad utesluten i detta fall. 
 
Som utredarna har antecknat är [fadern] en omtänksam och bra pappa när han är nykter, men 
eftersom hans behandling mot alkoholberoendet inte är fullt genomförd bör barnen inte 
utsättas för risken att vistas i en miljö med alkohol. [faderns] umgänge med barnen bör därför 
i enlighet med utredarnas förslag för en tid framåt begränsas till dagtid utan några 
övernattningar.  

 
Tingsrätten menar således att föräldrarna på grund av sina samarbetssvårigheter inte kan ha 
gemensam vårdnad. Umgänget med fadern begränsas till dagtid med hänvisning till hans 
alkoholproblem. Våldet benämns således inte som en risk, men det gör däremot faderns 
alkoholkonsumtion.  
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6.2.2 Emma: Pappan är inte våldsam, föräldrarna har samarbetsproblem  
Ännu en vårdnadsdom som kan visa hur uppgifter om faderns våld försvinner i bedömningen 
avser Emma, 7 år. Det framgår att föräldrarna under lång tid har tvistat om vårdnaden, 
boendet och umgänget. Domen innehåller långa och detaljerade redogörelser för olika 
”anklagelser” som parterna framför mot varandra. Det framkommer att modern har haft 
problem med psykisk ohälsa och även uppgifter som talar för att modern har ett 
alkoholmissbruk. Fadern är dömd för misshandel av modern sex år tidigare, men hävdar att 
han blev oskyldigt dömd. Modern säger att hon är rädd för fadern, hon framför oro för att 
fadern har alkoholproblem och för att han är våldsam mot Emma. Det framkommer vidare att 
det tidigare funnits oro för att fadern utsatt Emma för sexuella övergrepp och att socialtjänsten 
har gjort en barnavårdsutredning med anledning av detta. I domen redogörs för utdrag från 
den vårdnadsutredning som socialtjänsten genomfört i samband med föreliggande tvist, där 
misshandeln behandlas. I utdraget står: 
 

Utredarna anser att misshandeln av mamman i [månad, år] inte innebär att pappan i 
dagsläget/numera är olämplig som vårdnadshavare. Misshandeln kan däremot ses som ett 
exempel på de svårigheter som föräldrarna haft att lösa problem och att samtala med varandra.  

 
Socialtjänstens familjerättsutredare menar alltså att misshandeln, som fadern är dömd för, kan 
ses som ett exempel på föräldrarnas svårigheter att ”samtala med varandra”.  

I rättens bedömning nämns inte våldet eller några av de andra problem som tagits upp i 
domen. Den problematik som lyfts fram är föräldrarnas konflikt och oförmåga att samarbeta. 
Tingsrätten för ett resonemang kring allvaret i detta, och att det riskerar att skada Emmas 
hälsa. När rätten övergår till att bedöma hur modern och fadern fungerar som föräldrar skriver 
rätten: 
 

Tingsrätten finner vid en samlad bedömning att det för närvarande inte kan fastslås att 
parterna är olämpliga som vårdnadshavare, eller att någon av dem i och för sig är mer lämpad 
än den andre att ta hand om Emma.  

 
Eftersom samarbetsproblemen bedöms vara mycket djupa bedömer rätten att gemensam 
vårdnad inte är för Emmas bästa, och modern får ensam vårdnad. Modern får också boendet, 
detta utifrån att Emma tidigare bott där. Rätten dömer också kring hur umgänget med fadern 
ska utformas. 4 

6.2.3 De tysta barnen 
Gemensamt för de vårdnadsdomar där våldet försvinner i bedömningen är att barnets röst inte 
hörs i domen och att det inte heller förs en diskussion om barnets behov utifrån eventuella 
upplevelser av våld. I de två fall som jag låtit belysa detta framgår emellertid att 
socialtjänsten har pratat med barnen, men de har varit fåordiga och tystlåtna. Det framgår inte 
om socialtjänstens familjerättsutredare har försökt föra några samtal med fokus på barnens 
eventuella upplevelser av våld. I andra fall hörs inte barnets röst i domen överhuvudtaget, 
vare sig med avseende på våldet eller barnets vilja och situation i övrigt. I domarna saknas 
det således en behandling av vad barns upplevelser av våld kan innebära, och det saknas 
uppgifter från det enskilda barnet om våldet.  

I de fall jag beskrivit innebär dock domsluten att modern får ensam vårdnad och att 
barnen inte bor hos fadern. Med utgångspunkt i Erikssons och Näsmans (2009) beskrivning 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 En iakttagelse avseende denna dom är att det är den enda i materialet där rätten dömer att fadern har rätt till 
umgänge med barnet. I övriga umgängesdomar sägs att barnet har rätt till umgänge med fadern eller att barnen 
och fadern har rätt till umgänge med varandra.  
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kan barnen i dessa domar beskrivas som icke-delaktiga men beskyddade.5 I andra domar 
förekommer det att domstolen dömer till gemensam vårdnad, trots uppgifter om våld, med 
hänvisning till att föräldrarna har förmåga att samarbeta. Även här framträder barnen som 
icke-delaktiga, då deras röster inte hörs i framställningen eller bedömningen. I dessa fall kan 
barnen med Erikssons och Näsmans ord beskrivas som osynliga offer, eftersom de inte har 
någon delaktighet och inte heller får skydd genom domslutet. I Maja och Liams fall finns det 
uppgifter om att de upplevt våldet och i Emmas fall framgår det att fadern är dömd för 
misshandel.6 Frånvaron av barns delaktighet förekommer således även i domar med dessa 
omständigheter.  

Flera forskare (Dahlkild-Öhman 2011, Eriksson 2003, Sundhall 2012) menar att det är 
ovanligt att familjerättens utredare pratar med barn om deras upplevelser av pappans våld 
mot mamman. Familjerättssekreterarna kan förklara detta med att man vill skydda barnet från 
att prata om svåra upplevelser och hamna i lojalitetskonflikt (Dahlkild-Öhman 2011, 
Eriksson 2003). Detta kan enligt Dahlkild-Öhman (2011) ses som uttryck för 
familjerättsdiskursen, där utgångspunkten är barnets behov av båda sina föräldrar och där 
förlorad kontakt med en förälder betraktas som en risk för barnet. När barnet antas behöva en 
god kontakt med båda föräldrarna blir det problematiskt att tala med barnet om negativa 
beteenden hos en förälder. Att barnens röster i de domar jag redogör för ovan är tysta vad 
gäller upplevelser av pappas våld mot mamma menar jag kan förstås utifrån dessa 
forskningsresultat.  

6.2.4 Pappornas våld som försvann 
När domstolen inte talar om våldet i bedömningen, eller talar om våldet i termer av 
”konflikter” eller ”motsättningar”, menar jag att effekten blir att våldet osynliggörs och att 
föräldraskapet inte kopplas samman med våldsutövandet. Detta avspeglar 
familjerättsdiskursen (Dahlkild-Öhman 2011), där våldet möjligtvis utgör ett vittnesmål om 
hur djup konflikten är, men det blir inte ett vittnesmål om hur en förälder fungerar. Enligt 
min mening visar ett sådant förhållningssätt på att rätten betraktar våld som ett normalt inslag 
i konflikter vilket inte behöver bedömas separerat från övriga uppgifter om hur 
samarbetssvårigheterna tar sig i uttryck. Uppgifterna om våld blir då ointressanta att diskutera 
i förhållande till vad som bedöms vara barnets bästa. Att uppgifter om fädernas 
våldsutövande inte leder till en behandling av hur detta påverkar deras föräldraskap menar jag 
kan förstås utifrån, och ses som en bekräftelse av, tidigare forskning inom området. Flera 
forskare, så som Dahlkild-Öhman (2011), Eriksson (2003) och Sundhall (2012), menar att 
fäders våld mot mödrar är ett område som familjerätten inte sammankopplar med 
omsorgsförmåga. Sundhall (ibid.) menar att familjerätten utgår från andra förhållanden när 
faderskap underkänns, vilket domen som avser Maja och Liam kan ses som ett exempel på. 
Här är det faderns alkoholmissbruk som gör att hans föräldraskap ifrågasätts, inte uppgifterna 
om hans våldsutövande.  

6.3 Barns våldsupplevelser som syns 
Jag har ovan tagit upp vårdnadsdomar där uppgifter om faderns våld mot modern försvinner i 
domstolens bedömning. Det finns emellertid också vårdnadsdomar där uppgifterna om våld 
tas upp i bedömningen och därmed blir synliga. Domstolens behandling av uppgifterna om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Erikssons och Näsmans (2009) beskrivning bygger på barns erfarenheter av samtal med familjerättsliga 
utredare. Jag menar dock att beskrivningen även kan åskådliggöra hur domarna framställer barnen med 
avseende på deltagande och omsorg.  
6 Här kan tilläggas att även i det andra exemplet på fall i materialet där fadern tidigare är dömd för brott mot 
modern dömer tingsrätten till gemensam vårdnad.  
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våld kan se ut på olika sätt. Jag har valt ut två domar som visar på olikheter i hur domstolen 
kan behandla uppgifter om att fadern utövat våld mot modern.  

6.3.1 Benjamin: Våldet visar på samarbetsproblem, oavsett vem som utövat det 
Benjamin är 1,5 år och domen handlar om en vårdnadstvist där fadern yrkar på gemensam 
vårdnad och att Benjamin ska bo hos honom. Modern har motsatt sig detta och yrkar om 
ensam vårdnad och att Benjamin ska bo hos henne. Modern uppger att det har förekommit 
våld och andra kränkningar mot henne, medan fadern uppger att det är modern som har 
angripit honom. Av domen framgår att socialtjänsten i sin utredning föreslår gemensam 
vårdnad och att Benjamin ska ha umgänge med fadern varje helg. I domen står följande: 
 

Familjerättens utredare har föreslagit att vårdnaden om Benjamin bör vara gemensam. Det 
utredarna pekar på i sin bedömning är att det finns en risk för att umgänget mellan Benjamin 
och pappan, [namn] försvåras om mamman har ensam vårdnad, vilket skulle innebära att 
Benjamin inte ges möjlighet att bygga upp relationen med sin pappa. Föräldrarna har 
svårigheter att samarbeta i dagsläget, trots detta bedöms risken som större för Benjamin om 
en av föräldrarna har ensam vårdnad.  

 
Tingsrätten delar dock inte familjerättens bedömning och skriver: 
 

Parterna är överens om att det förekommit våld i relationen, men har olika åsikter om 
omfattningen av detta och vem som var den aggressiva parten. Det kan dock 
sammanfattningsvis konstateras att förutsättningarna för ett fungerande samarbete, i detta fall, 
inte kan anses vara goda. Sammantaget finner tingsrätten att det inte kan anses vara till 
Benjamins bästa att föräldrarna ska tvingas till ett samarbete i form av gemensam vårdnad.  

 
Tingsrätten bedömer alltså att uppgifterna om våld ”i sig” talar för att det inte finns 
förutsättningar för ett fungerande samarbete, och att gemensam vårdnad därför är olämpligt. 
När det gäller umgänge dömer tingsrätten till umgänge varannan helg på dagtid på barnets 
bostadsort, istället för familjerättens förslag om umgänge varje helg med övernattningar på 
hemma hos fadern.7 Modern har yrkat om umgängesstöd vid hämtning och lämning, vilket 
rätten också beslutar om. Umgängesstödet motiveras inte utifrån risk för Benjamin, utan för 
att hämtning- och lämningstillfällena ska bli lugna och konfliktfria för honom.  

6.3.2 Hanna, Agnes och Jacob: Gemensam vårdnad, trots att barnen berättat om våld 
Domen som avser Hanna, 10 år och Agnes, 5 år och Jacob, 5 år, är liksom domen som avser 
Benjamin en vårdnadsdom. Modern uppger att hon utsatts för våld och att barnen upplevt 
detta. Barnen har också berättat om sådana upplevelser. Modern har skyddade 
personuppgifter och det framgår av domen att hon och barnen har flyttat flera gånger mellan 
skyddade boenden. Fadern förnekar att han utövat våld mot modern och det framgår att 
polisen har lagt ner en inledd förundersökning. Av domen framgår vidare att det finns 
problem som rör moderns förmåga att ta hand om barnen. Den situation som har varit 
beskrivs som ”kaotisk” och modern har haft stöd från socialtjänsten för att skapa struktur och 
trygghet för barnen. I den vårdnadsutredning som socialtjänsten genomfört föreslås att 
modern ska få ensam vårdnad på grund av faderns fysiska och psykiska övergrepp mot 
mamman och att umgänge ska ske med umgängesstöd. I tingsrättens bedömning 
sammanfattas uppgifterna om våld, men dessa kopplas inte ihop med faderns förmåga att ta 
hand om barnen. När det gäller modern föräldraskap lyfter domstolen fram de problem som 
modern haft med gränssättning och kontroll och rätten tar även upp att de många bytena av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 En iakttagelse gällande denna dom är att det förslag kring umgänge som socialtjänsten fört fram skulle 
innebära att det 1,5 år gamla barnet varje helg efter en arbetsveckas dagisvistelse, skulle behöva göra en resa på 
ca 50 mil tur och retur.  
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bostadsort inte kan ha varit bra för barnen. I sin bedömning skriver tingsrätten följande om 
föräldrarnas respektive omsorgsförmåga:  
 

[Fadern] har visserligen fått mycket goda omdömen som umgängesförälder, men dessa 
grundar sig bara på de fyra timmar åt gången som han har fått vara med barnen. Det går inte 
av detta att dra några slutsatser om hans förmåga som boendeförälder eller vårdnadshavare. 
 
[Faderns] omsorgsförmåga är alltså oprövad medan de anmärkningar som gjorts beträffande 
förmågan hos [modern] inger farhågor.  

 
När rätten övergår till att behandla frågan om vårdnad menar domstolen att föräldrarna har 
visat att de har förmåga att samarbeta genom att umgänget med pappan har fungerat bra 
under ett år. Rätten skriver: 
 

Det är i allmänhet bäst för barn att deras båda föräldrar har del i den juridiska vårdnaden. 
Tingsrätten anser att det inte finns sådana samarbetssvårigheter mellan parterna att en 
gemensam vårdnad inte skulle kunna fungera.  

 
Domstolen dömer att barnen ska bo hos modern och ha umgänge med fadern. Moderns 
ansökan om umgängesstöd bifalls inte med hänvisning till att det inte finns något som tyder 
på att barnen behöver en utomstående person närvarande vid umgängestillfällena.  

6.3.3 Olika förståelser av våldet leder till olika bedömningar 
Domen som avser Benjamin och domen som avser Hanna, Agnes och Jacob menar jag visar 
på hur uppgifter om våld kan hanteras på olika sätt av domstolen. I domen som avser 
Benjamin framträder familjerättsdiskursen i socialtjänstens bedömning och förslag. Våldet 
framställs som en del av samarbetssvårigheterna och den risk som barnet anses vara utsatt för 
är förlorad kontakt med fadern (Dahlkild-Öhman 2011). Tingsrätten ifrågasätter inte synen på 
våldet som ett uttryck för konflikten men aktualiserar ändå, menar jag, andra diskurser. Båda 
föräldrarna har berättat om våld och dessa uppgifter behandlas som ett uttryck för att 
gemensam vårdnad inte är till Benjamins bästa. Det bedöms inte vara till barnets bästa att 
föräldrar i en konflikt där det förekommit våld har gemensam vårdnad, även om detta innebär 
en risk för att barnet förlorar kontakten med en förälder. Domslutet blir ensam vårdnad, mer 
begränsat umgänge än socialtjänstens familjerätt har föreslagit och umgängesstöd vid 
hämtning och lämning. 

Av domen som avser Hanna, Agnes och Jacob framgår att barnen vid flera tillfällen 
har berättat om pappans våld mot mamman. I detta fall dömer domstolen dock till gemensam 
vårdnad. I domen läggs vikt vid att modern uppvisat brister i sitt föräldraskap. De brister som 
tas upp är dels att hon har svårigheter med att skapa struktur och gränssättning, men också 
om att hon flyttat ofta till följd av att hon varit rädd för pappan. Faderns föräldraskap 
bedömer rätten som ”oprövat” samtidigt som han bedöms var en välfungerande 
”umgängesförälder”. Hans föräldraskap i förhållande till uppgifterna om våld diskuteras inte i 
bedömningen. Jag menar att denna dom kan belysas utifrån Erikssons (2003) beskrivning av 
olika synsätt på moderskap och faderskap. Moderskap bedöms enligt Eriksson utifrån högre 
förväntningar på förmåga att ta hand om barnen, och en moders våldsutsatthet kan leda till att 
hennes föräldraskap ifrågasätts. Fäders föräldraskap bedöms inte utifrån samma 
förväntningar på förmåga att ta huvudansvaret för barnen. I domen som rör Hanna, Agnes 
och Jacob menar rätten att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad trots att barnen och 
mamman berättat om faderns våld. Moderns begäran om umgängesstöd får inte heller gehör i 
rätten.  

Domarna som jag beskrivit i detta avsnitt är exempel på hur det kan se ut när 
domstolen lyfter fram uppgifterna om våld i sin bedömning. Enligt min uppfattning visar de 
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två domarna på att det i högre grad är domstolens synsätt på våld och föräldraskap än vilka 
egentliga uppgifter om våld som framkommit som styr bedömningen av respektive förälders 
omsorgsförmåga.  

6.4 Barns våldsupplevelser som syns utan att våldsutövaren syn(a)s 
I avsnitt 6.2 och 6.3 har jag beskrivit hur domstolen i vårdnadstvister handskas med uppgifter 
om en förälders våld mot den andre föräldern. I materialet finns även LVU-domar där det 
förekommer uppgifter om att modern utsatts för våld av fadern eller uppgifter om våld mellan 
föräldrarna. När dessa LVU-domar studeras i relation till vårdnadsdomarna framträder vissa 
likheter, men också skillnader. I LVU-mål ansöker socialtjänsten om tvångsvård, vilket gör 
att upplägget ofta ser annorlunda ut i jämförelse med vårdnadsmål. I ett LVU-mål där 
problem i barnets miljö är skälet bakom ansökan, är socialtjänsten angelägen om att 
framhålla den problematik som föräldrarna har. Därmed uppmärksammas inte, så som i 
vårdnadsdomarna, både föräldrarnas förtjänster och brister, utan det är i första hand 
föräldrarnas brister som är i fokus. I ett LVU-mål är barnet part, vilket gör att barnet har en 
företrädare som för dess talan i rätten. Detta saknas i vårdnadstvister, då endast föräldrarna är 
parter.  

6.4.1 Charlie: Våldet som finns utan att någon utövat det 
I materialet finns flera exempel på LVU-domar där det är oklart hur våldet tagit sig i uttryck. 
I detta avsnitt låter jag Charlies fall belysa hur en sådan dom kan se ut. Charlie är åtta 
månader och i domen handlar om våld mellan föräldrarna. Socialtjänsten ansöker om vård 
enligt LVU på grund av att Charlies uppväxtmiljö innehåller konflikter, våld och separationer 
som anses medföra en påtaglig risk för hans hälsa och utveckling. I domen står att grunden 
för socialnämndens ansökan är fysisk och psykisk misshandel, men det är inte Charlie som 
utsatts för detta. Som läsare är det inte möjligt att få en tydlig bild av vad det är 
socialnämnden menar att barnet har varit med om. Både modern och fadern medger att det 
förekommit våld, men de framhåller att de har separerat två veckor tidigare och att det därför 
inte längre finns några brister i Charlies miljö. Tingsrätten bifaller socialtjänstens ansökan om 
vård enligt LVU och skriver: 
 

Av utredningen framgår emellertid att [modern] och [fadern] har en komplicerad relation med 
återkommande våldsamma konflikter. [Charlie] har varit närvarande vid dessa konflikter som 
är av sådan art att de utgör en konkret, påtaglig risk för att [Charlies] hälsa och utveckling 
skadas.  

 
Våldet bedöms vara en risk som Charlie far illa av. Men i det saknas konkreta beskrivningar 
av hur risken ser ut, utan våldet bara ”förekommer” utan att någon utövar det mot någon 
annan. Föräldrarna har våldsamma konflikter, ingen av dem är våldsam. Våldet finns i 
miljön, inte i någon förälders utövande.  

6.4.2 Viktor: Våldsutövaren som är förälder, men inte vårdnadshavare 
Domen som gäller Viktor, 10 år, är också en LVU-dom där socialtjänsten ansöker om vård på 
grund av förekomsten av våld och hot i Viktors hemmiljö. Till skillnad från domen som avser 
Charlie, beskrivs i Viktors fall vem det är som utövat våld. I början av domen där 
socialtjänsten anger skälen för sin ansökan står:  
 

Olika anmälningar har inkommit under åren, vilka många handlat om Viktors relation till sin 
far och utsatta situationer, missbruk hos fadern och misstänkt fysisk och psykisk misshandel 
gentemot både sonen och [modern].  
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En omständighet som påverkar domen i Viktors fall är att modern är ensam vårdnadshavare. 
Fadern är således inte part i målet och bedömningen av hans föräldraskap är inte det 
huvudsakliga intresset för domen. Det är moderns oförmåga att skydda Viktor som gör att 
socialtjänsten ansökt om vård enligt LVU. Rätten skriver följande i sin bedömning: 
 

Förvaltningsrätten anser att vad som framgår av socialnämndens utredning om uppgifter från 
polisen, psykiatrin samt ett flertal anmälningar om Viktors fars aggressivitet och dålig 
impulskontroll ger vid handen att det på grund av förhållandena i hemmet finns en påtaglig 
risk för att Viktors hälsa och utveckling skadas samt att [modern] brister i omsorgen i och 
med att hon inte förmår ge Viktor nödvändigt skydd.  

 
I Viktors fall benämns fadern som ansvarig för aggressivitet och dålig impulskontroll, men 
hans föräldraskap är inte föremål för rättens bedömning. Domstolen bifaller ansökan om vård 
enligt LVU utifrån att modern inte förmår skydda Viktor från den risk som faderns 
våldsutövande utgör.  

6.4.3 Tvetydigheter när LVU tillämpas på grund av barnets upplevelser av våld 
Jag menar att domarna som avser Charlie och Viktor lyfter fram många tvetydigheter och att 
domstolens behandling av våldet kan förstås på flera olika sätt.  

I domen som avser Charlie talas om våld i termer av att det förekommit ”mellan” 
föräldrarna och att det förekommit ”konflikter”. Detta kan förstås som uttryck för en 
barnskyddsdiskurs, där benämnandet av vem som utövat våld inte ses som betydelsefullt. 
Inom denna diskurs är fokus inte på vem som har utövat våldet, utan på hur det har skadat 
barnet (Dahlkild-Öhman 2011).  

I Viktors fall beskrivs fadern som ansvarig för våldet. Ett sätt att förstå domen är att 
den kan ses som ett exempel på hur en könsvåldsdiskurs aktualiseras (Dahlkild-Öhman 
2011), eftersom man talar om vilket kön den förälder som utövat våldet har. Domen är det 
enda exemplet i mitt material där faderskap och våldsutövande mot modern kopplas samman 
och på ett avgörande sätt påverkar domslutet. Likväl är det moderns föräldraförmåga som 
bedöms i domen. Här ser jag det som intressant att fundera över den hypotetiska frågan om 
rätten hade beskrivit våldet på samma sätt i det fall även Viktors pappa hade varit 
vårdnadshavare och part i målet. Är det genom att han inte är vårdnadshavare som det är 
möjligt att tala om hur hans våldsutövande gentemot mamman skadar barnet? Inom forskning 
om familjerätt finns det studier som pekar på att moderns föräldraskap problematiseras 
utifrån hennes våldsutsatthet och bedöms brista på grund av detta, medan faderns 
föräldraskap inte bedöms utifrån våldsutövande (Eriksson 2003, Keskinen 2005). Domen 
som avser Viktor menar jag kan tolkas som ett tecken på att det även inom det barnavårdande 
området är lättare att tala om mödrars brister på grund av våldsutsatthet än att tala om fäders 
brister på grund av våldsutövande. Peterssons (2006) studie menar jag talar för att detta är en 
möjlig förståelse, då hon visar på att fäder och mödrar bedöms med olika ”måttstockar” i 
barnavårdsutredningar.  

I Viktors fall hörs inte hans röst i domen, varken med avseende på våld som han eller 
modern utsatts för. Hans ställföreträdare, som för barnets talan i rätten, anser att 
socialtjänstens ansökan om vård enligt LVU ska bifallas, men det framgår inte vad som är 
Viktors vilja. Viktors fall skulle således kunna ses som ett tecken på att frånvaron av samtal 
med barn om pappors våld mot mammor finns, inte bara inom det familjerättsliga området, 
utan även inom det barnavårdande området (Dahlkild-Öhman 2011, Eriksson 2003). I 
Charlies fall hörs inte hans röst, men jag menar att man i detta fall måste beakta att han är 
endast åtta månader och därmed har små möjligheter att uttrycka en vilja. Av domen kan 
dock utläsas att socialtjänsten i sin utredning har beskrivit att Charlie visat reaktioner till följd 
av våldsupplevelserna.  
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6.5 Barns utsatthet för flera olika former av våld 
Eriksson (2003) framhåller att det finns ett samband mellan olika typer av våld inom familjer. 
Att ett barn är utsatt för våld ökar risken för att även modern utsatts för våld, och på samma 
sätt ökar risken för att barnet är utsatt om modern är det. I det empiriska materialet finns 
exempel på domar där det förekommer uppgifter om våld både mot barnet och mot en 
förälder eller mellan föräldrarna. Jag ska här redogöra för sådana uppgifter i en LVU-dom 
och en vårdnadsdom.  

6.5.1 Julia, Linnea och Klara: Våldet mot barnen lyfts fram men våldet mellan föräldrarna 
försvinner 
Den aktuella domen rör tre systrar, Julia, 13 år, Linnea, 15 år och Klara, 16 år. Socialtjänsten 
ansöker om LVU utifrån att föräldrarna har utsatt dem för psykisk och fysisk misshandel. Av 
domen framgår att barnen berättat om omfattande och allvarligt våld, vilket föräldrarna till 
viss del medger. I domen framkommer även uppgifter om att våld har förekommit mellan 
föräldrarna, men detta nämns mycket kort och i förbigående. I domens inledning redogörs för 
socialtjänstens utredning och tingsrätten skriver: 
 

Linnea och Klara har under sommaren varit på ett läger anordnat av denna organisation, där 
båda flickorna berättade om sin hemsituation som pågått under hela deras uppväxt. Det 
framkom vidare att det även förekommit våld föräldrarna emellan.  

 
Domen är 16 sidor lång, men uppgiften om våld mellan föräldrarna behandlas specifikt 
endast på detta ställe i texten. På några ställen i domen nämns att föräldrarna haft bråk och 
konflikter, men det uttrycks inte att det skulle ha förekommit våld vid dessa tillfällen. 
Förvaltningsrätten gör en bedömning av huruvida grunderna för vård enligt LVU utifrån 
fysisk och psykisk misshandel är uppfyllda. I bedömningen som avser detta skriver rätten:  
 

Förvaltningsrätten anser att utredningen härvidlag på ett tydligt sätt visar att de tre flickorna 
har behov av hjälp och stöd, då de bland annat är rädda och känner otrygghet i hemmet.  

 
Det är möjligt att rätten menar att våldet mellan föräldrarna är inbegripet i denna bedömning, 
men det är enligt min uppfattning oklart och min tolkning är att domstolen inte behandlar 
uppgifterna om våld mellan föräldrarna i bedömningen.  

6.5.2 Lucas: Både våldet mot barnet och mamma lyfts fram, men våldet mot mamma anses 
inte vara styrkt  
Domen som avser Lucas analyserar jag på två ställen, i detta avsnitt och i avsnitt 6.6.1. I detta 
avsnitt behandlar jag domstolens bedömning som avser våld mot Lucas mamma och i det 
senare avsnittet tar jag upp bedömningen som avser uppgifter om våld mot barnet. Lucas är 
16 år och hans föräldrar tvistar om vårdnaden om honom. I domen framkommer uppgifter om 
att både Lucas, hans syskon och hans mamma har utsatts för våld från fadern. I bedömningen 
behandlas uppgifterna om våld mot modern och rätten skriver följande:  

 
[Modern] har lämnat en lång berättelse om att [fadern] utsatt henne, och barnen för våld och 
hot samt kränkningar i form av nedsättande omdömen. Enligt [modern] har [fadern] även 
utsatt familjens hundar för våld. De vitten som har hörts i målet och som är släkt med 
familjen eller vänner till familjen har bekräftat den bild som [modern] målat upp. Samtliga av 
dessa vittnen har berättat att [fadern] utövat stark kontroll över familjen. Vittnesmålen bör 
dock bedömas med viss försiktighet. Detta eftersom parterna är involverade i en svår konflikt 
och det är tydligt att vittnena tagit ställning för [modern].  
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Rätten beslutar att modern ska ha ensam vårdnad om Lucas, bland annat utifrån att Lucas 
berättat om att fadern utövat våld mot honom, vilket bedöms utgöra en risk. När det gäller 
uppgifterna om våld mot modern intar domstolen dock ett annat förhållningssätt, eftersom 
rätten bedömer att dessa uppgifter kan vara styrda av konflikten mellan föräldrarna.  

6.5.3 Tydligare beaktande av överlappning i vårdnadsdomen än i LVU-domen 
Eriksson (2003) menar att det finns ett isärhållande mellan olika former av våld, såsom våld 
mot barnet respektive våld mot en förälder, inom familjerätten. Domen som avser Julia, 
Linnea och Klara menar jag kan ses som ett tecken på att detta isärhållande förekommer även 
inom den barnavårdande sfären. Om domen jämförs med den som avser Lucas kan man se att 
isärhållandet är mer påtagligt i LVU-domen än i vårdnadsdomen. I LVU-domen talas det 
endast på ett ställe i domens inledning om våld mellan föräldrarna, och i bedömningen 
behandlas inte dessa uppgifter. I vårdnadsdomen som avser Lucas däremot, belyser 
domstolen i sin bedömning de uppgifter som framkommit om våld mot modern, även om 
dessa uppgifter inte påverkar domslutet. Jag menar således att domen som avser Julia, Linnea 
och Klara pekar på att samma isärhållande som Eriksson uppmärksammar inom det 
familjerättsliga området även kan förekomma, och vara än mer påtagligt inom det 
barnavårdande området. 

6.6 Barns vilja och ambivalens; omsorg och delaktighet 
I materialet finns domar där barnet har berättat om sin utsatthet för föräldrars våldsutövande 
och uttrycker en vilja att skiljas från den våldsutövande föräldern. Men det finns också domar 
där barnet har berättat om våldsutsatthet, men på olika sätt uttrycker ambivalens gentemot 
förövaren. Detta leder till olika bedömningar från domstolarna, vilka jag menar pekar på 
skilda förhållningssätt till barns behov av omsorg i relation till barns rätt till deltagande. I 
analysen av dessa domar utgår jag från Erikssons och Näsmans (2009) beskrivning av hur 
barns delaktighet och omsorg kan förstås.  

6.6.1 Lucas: Barnet vill bo hos våldsutövaren  
I vårdnadsdomen som avser Lucas framkommer uppgifter om våld mot både Lucas och 
modern. I ett tidigare avsnitt analyserar jag domstolens behandling av uppgifterna om våld 
mot modern. I detta avsnitt handlar det om våldet som riktats mot Lucas. Särskilda 
omständigheter i Lucas fall är att han har en intellektuell funktionsnedsättning och är 
placerad på ett behandlingshem. Socialtjänstens planering är att han inom kort ska flytta hem 
till fadern. Det framgår inte klart av domen, men det finns uppgifter som talar för att 
planeringen är i enighet med Lucas vilja. När det gäller våldet mot Lucas skriver tingsrätten i 
sin bedömning: 
 

[Fadern] har förnekat alla anklagelser och lyft fram att de förundersökningar som inletts mot 
honom har lagts ned av åklagare. Detta är i och för sig riktig, men det innebär inte att de 
uppgifter som kommit fram i utredningen helt och hållet kan bortses ifrån. Det som Lucas 
berättat om våld och kränkningar mot honom finns det inte någon anledning att ifrågasätta. 
Lucas har vid olika tillfällen lämnat samma uppgifter om hur pappan har agerat.  

 
Några rader längre ner fortsätter tingsrätten sin bedömning: 
 

Även om [fadern] inte gjort sig skyldig till någon brottslig gärning är det uppenbart att hans 
agerande gentemot Lucas har varit skadligt för pojken på så sätt att Lucas självkänsla och 
uppfattning om sitt eget människovärde har påverkats.  

 
Utifrån den risk som faderns våld mot Lucas bedöms utgöra, samt utifrån andra brister i hans 
omsorgsförmåga får modern ensam vårdnad. Rätten lyfter här fram bestämmelsen om att 
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särskilt avseende ska fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 
övergrepp. Domstolen behandlar inte frågan, men en konsekvens av domen torde bli att 
socialtjänstens planering om att Lucas ska flytta från behandlingshemmet hem till fadern 
måste ändras, eftersom lagen inte tillåter att ett barn bor hos en förälder som inte är 
vårdnadshavare.  

6.6.2 Rakel och Adam: Barnen har tagit tillbaka uppgifterna om våld 
Det finns flera LVU-domar där barnets ambivalens, otydlighet eller återtagande av uppgifter 
om våld mot dem behandlas i bedömningen. Domen som rör syskonen Rakel, 14 år och 
Adam, 9 år, är ett exempel på en sådan dom. Socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU, 
bland annat på grund av fysisk och psykisk misshandel. Barnens upplevelser och 
beskrivningar har en framträdande plats i domen. Alla parter, såväl barn, socialtjänst och 
föräldrar, framför på olika sätt att familjens bakgrund i ett utomeuropeiskt land och deras 
kristna tro är faktorer som påverkar familjen. Barnen berättar i domen om långvarig 
misshandel medan föräldrarna uppger att de har en strikt uppfostran, men det har inte 
förekommit våld. Barnens ställföreträdare anser att ansökan ska bifallas. Emellertid har 
Rakel och Adam tagit tillbaka alla uppgifter om våld. Enligt deras ställföreträdare skedde 
detta när de fick veta att föräldrarna riskerade fängelse. I bedömningen skriver domstolen:  
 

När det gäller Adam och Rakel är dock förhållandet sådant, att de tagit tillbaka det mesta som 
de tidigare berättat angående misshandel i hemmet. Det saknas också uppgifter om att Adam 
och Rakel numera känner rädsla eller obehag över att återvända till familjen.  

	  
Förvaltningsrätten avslår ansökan om vård enligt LVU med hänvisning till att föräldrarna är 
villiga att ta emot stöd av socialtjänsten för att förbättra situationen i familjen. Rätten skriver: 
 

Då både [modern] och [fadern] också nu påtalar att de är beredda att ta emot det stöd och de 
insatser som socialnämnden anser nödvändiga bör de, enligt förvaltningsrättens mening, ges 
möjlighet att visa att de också menar allvar med sin inställning härvidlag.  

 
Barnen har således berättat om allvarligt våld, men utifrån att deras vilja har ändrats och att 
föräldrarna säger sig vara villiga att ta emot frivilliga stödinsatser avslås socialtjänstens 
ansökan om vård enligt LVU.  

6.6.3 Amanda: Barnet anses vilja ha kontakt med våldsutövaren  
Domen som gäller Amanda, 15 år, handlar om hennes föräldrars vårdnadstvist. Av domen 
kan utläsas att föräldrarna under många år haft stora svårigheter att komma överens. Amanda 
mår psykiskt dåligt, har skadat sig själv och uttalat suicidtankar. Det våld som tas upp i 
domen handlar om att fadern har misshandlat sin sambo (vilken inte är Amandas mamma) 
och att Amanda upplevt detta. Det framgår att Amanda i polisförhör bland annat har berättat 
om hur fadern sparkade sin sambo i magen. Fadern hävdar att det är falska anklagelser och att 
det var fråga om ett ”vuxengräl”. Våldshändelsen tas upp på flera ställen och behandlas i 
bedömningen. Här skriver tingsrätten följande om Amanda: 
 

Hon har blivit en budbärare mellan föräldrarna och synes ha blivit den som påtagit sig 
vuxenrollen i konflikten och efter händelsen hos pappa i [månad, år], som traumatiserade 
henne på ett oroväckande sätt, blivit väldigt utåtagerande och tagit ställning för mamma och 
mot pappa i denna vårdnadstvist.  

 
Lite senare i bedömningen fortsätter tingsrätten:  
 

Amandas uttalade vilja att försöka försonas med sin pappa under vissa villkor är inte 
svårtolkad, men ställer stora krav på [fadern] som måste inse att vad som än hänt sommaren 
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[årtal], ”bor sanningen i betraktarens öga”, d v s att vad som egentligen inträffat inte har 
någon betydelse, utan Amanda måste få möjlighet att bearbeta sin upplevelse varvid far och 
dotter bör ta professionell hjälp. (Kursiv original.) 

 
Av domen framgår inte klart vad som åsyftas när rätten skriver att Amanda vill försonas med 
sin pappa under vissa omständigheter. Modern uppger att Amanda har brutit kontakten med 
fadern och att hon inte vill träffa honom om han inte erkänner och ber om ursäkt för att han 
varit våldsam. Min tolkning är att det är denna inställning som åsyftas när domstolen skriver 
om Amandas vilja. Några rader längre ner fortsätter domen: 
  

Just Amandas vilja att försöka försonas med sin pappa visar att hon inte helt vill bryta 
kontakten med honom. Därför är det angeläget att förutsättningarna för en framtida 
återförening blir de bästa tänkbara. 
 
Det finns inte någon möjlighet att i förevarande mål frångå Amandas uttalade vilja att 
fortsätta bo hos sin mamma och att själv bestämma när hon ska träffa sin pappa. Men för att 
[fadern] ska känna sig delaktig i vårdnaden och för att underlätta en framtida återförening 
med Amanda bör vårdnaden vara gemensam. (Kursiv original.) 

 
Domstolen konstaterar alltså att händelsen då fadern misshandlade sin sambo har 
traumatiserat Amanda. I domen framhålls också att fadern bör ta ansvar, om inte för våldet, 
så för våldets konsekvenser för Amandas del. Med hänvisning till Amandas vilja bedömer 
domstolen att det är viktigt att försöka verka för att kontakten med fadern ska återupptas. I 
syfte att fadern ska känna sig delaktig och därmed lättare kunna återförenas med Amanda 
dömer domstolen till gemensam vårdnad för föräldrarna. 

6.6.4 Casper, Tilde, Alvin: Barnens vilja går ”hand i hand” med skyddsbehovet 
I materialet finns flera exempel på LVU-domar där barnen har berättat om att de utsatts för 
våld av föräldrarna och där förvaltningsrätten bifaller ansökan om vård. En sådan LVU-dom 
avser syskonen Casper, 13 år, Tilde, 11 år och Alvin, 9 år. Socialtjänsten har ansökt om vård 
enligt LVU på grund av att barnen utsatts för fysisk och psykisk misshandel av fadern och 
hans fru. Av domen framgår att våldet varit allvarligt och systematiskt. Barnens berättelser 
om våld är centrala i domen, men även läkarundersökningar har visat på skador som kan 
bekräfta uppgifterna. Fadern och hans fru förnekar dock att de har utövat våld. Domstolen 
bifaller ansökan och skriver i sin bedömning:  
 

Förvaltningsrätten anser att vad som framgår av socialnämndens utredning, anteckningar i 
polisens PM vid inledning av socialnämndens åtgärder i förevarande fall, 
läkarundersökningar av barnen och barnens egna berättelser ger vid handen att det på grund 
av fysisk och psykisk misshandel, brister i omsorgen samt annat förhållande i hemmet finns 
en påtaglig risk för att Caspers, Tildes och Alvins hälsa och utveckling skadas om de 
återvänder till [faderns] och [faderns frus] hem.  

 
Av ovanstående citat framgår att polisen varit inblandad i fallet, men av domen framgår inte 
vad detta har resulterat i. 

6.6.5 Barnens olika positioner som delaktiga och beskyddade 
De domar som jag analyserat i detta avsnitt visar på olika förhållningssätt till barns omsorg 
och delaktighet. I Lucas fall framkommer en hög grad av delaktighet. Rättens bedömning 
bygger på hans berättelse och domen utgår från hans behov av skydd. Med utgångspunkt i 
Erikssons och Näsmans (2009) beskrivning framställs Lucas som delaktig och beskyddad. 
Delaktigheten sträcker sig emellertid inte till att hans önskemål om att bo hos pappan beaktas. 
Här menar domstolen att hans intellektuella funktionsnedsättning innebär att hans vilja inte 



	   	  
	   	   27	  

får styra, trots att han är 16 år gammal. Delaktigheten begränsas utifrån det behov av omsorg 
som domstolen anser att han har. Domen som avser Lucas visar på ett motsatt förhållande i 
jämförelse med de resultat som Sundhall (2012) presenterar, då hon menar att barns 
berättelser om våld som riktas mot barnet inte giltiggörs som ett argument för skydd.  

När det gäller domen som avser Rakel och Adam kan den tolkas på två olika sätt i 
förhållande till Näsmans och Erikssons framställning (2009). Att domstolen avslår ansökan 
om LVU kan förstås som att barnen har en hög grad av delaktighet i beslutet, eftersom de 
uppgett att de vill komma hem till föräldrarna. Domstolen skriver dock att det är möjligt att 
barnen tagit tillbaka uppgifterna om våld på grund av lojalitet med föräldrarna, och att det 
inte kan uteslutas att våld förekommit. Barnens behov av skydd har därmed inte beaktats i 
lika hög grad som varit fallet om LVU-ansökan bifallits. Domstolen har emellertid inte helt 
förbisett skyddsbehovet, då ett skäl till att LVU-ansökan avslås är att föräldrarna gått med på 
att ta emot frivilliga insatser från socialtjänsten vilket domstolen bedömer kan förbättra 
situationen för barnen. Jag menar att domen kan ses som ett exempel på den problematik som 
Leviner (2011) för fram kring att barns behov av skydd i många fall måste förverkligas i 
samförstånd med föräldrarna.  

I Amandas fall talas det inte om hennes behov av skydd, men däremot om hennes 
behov av behandling för att bearbeta traumat som hon upplevt. Här framträder således 
behandlingsdiskursen, där barnets behov av att bearbeta våldsupplevelsen framhålls 
(Dahilkild-Öhman 2011). I domen framträder även familjerättsdiskuren, då Amandas behov 
av kontakt med fadern betonas (ibid.). Rätten resonerar utifrån ett delaktighetsperspektiv, då 
den grundar beslutet om gemensam vårdnad på att Amanda säger sig vilja återupprätta 
kontakten med fadern. Min uppfattning är emellertid att den delaktighet som rätten tillskriver 
Amanda kan ifrågasättas. Amandas vilja att inte ha kontakt med fadern om han inte ber om 
ursäkt menar jag också kan tolkas som ett uttryck för att hon inte vill ha kontakt med honom. 
Sundhall (2012) och Röbäck (2012) menar att socialtjänst och domstolar i ofta ”överprövar” 
barns vilja i det fall barnet inte vill ha kontakt med fadern. Domen som avser Amanda menar 
jag kan tolkas som ett exempel på hur detta kan uttryckas i en dom.  

I domen som avser Casper, Alvin och Tilde kan både en hög grad av deltagande och 
skydd utläsas. Barnen framställs med Erikssons och Näsmans (2009) ord i en position som 
skyddade offer. De är delaktiga genom att deras röster och vilja hörs och genom att rättens 
bifallande av LVU-ansökan innebär att de skyddas från fortsatt våld. 

7. Diskussion 
Barn och vuxna betraktas med det teoretiska perspektiv jag har valt som två olika sociala 
kategorier som befinner sig i olika livsfaser. Mellan barn och vuxna råder vissa 
maktförhållanden, där vuxna är överordnade barn (Alanen 2005, Närvänen & Näsman 2004). 
De vuxna som är barnets föräldrar eller vårdnadshavare innehar en viss position gentemot 
barnet, då de dels ska ge barnen omsorg och dels har rättigheter att bestämma över barnet. I 
denna uppsats har jag velat undersöka hur ”barnets bästa” konstrueras av domstolar när 
föräldrar uppges utöva eller utsättas för våld.  

7.1 När det finns uppgifter om att barnet utsatts för våld 
Med utgångspunkt i analysen menar jag att formen av våld framstår som betydelsefull för hur 
domstolarna förstår och bedömer vad som är barnets bästa. I de fall uppgifterna handlar om 
att barnet utsatts för våld av en förälder förstås våldet som en handling som visar på brister i 
föräldraskapet och som barnet behöver skydd från. I domarna som handlar om denna form av 
våldsutsatthet hörs barnens röster och de påverkar bedömningarna. Domstolarna förhåller sig 
i dessa domar både till barnets behov av omsorg och till barnets rätt till delaktighet (Eriksson 
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& Näsman 2009). Rättens bedömningar handlar om huruvida uppgifterna om våld mot barnet 
är tillräckligt styrkta för att påverka domslutet, och här framträder barnets berättelse om 
våldet som betydelsefull för bedömningen. Domstolarna osynliggör inte uppgifter om våld 
mot barnet i sina bedömningar och det finns en tydlighet kring att en förälders våldsutövande 
mot ett barn utgör en brist i föräldraskapet.  

Jag har inte funnit att det i domar där barnet uppges vara utsatt för våld finns 
skillnader mellan LVU- mål respektive vårdnadsmål. I båda typerna av domar förstås sådana 
uppgifter som ett uttryck för brister i föräldraskapet, vilket barnet behöver skyddas från. 
Sundhall (2012), som studerat vårdnadsutredningar som skrivits före reformen av 
vårdnadslagstiftningen 2006, har i sin forskning inte funnit samma resultat. Hon fann att 
uppgifter om våld mot barnet inte ledde till att föräldraskapet ifrågasattes. Röbäck (2012) 
menar dock att domstolarna efter reformen 2006 lägger större vikt vid risk- och 
skyddsbedömning. Resultaten av denna uppsats kan enligt min mening tolkas som ett uttryck 
för att barnskyddsdiskursen har blivit starkare i vårdnadstvister efter reformen 2006, vilket 
också innebär en bekräftelse av Röbäcks forskningsresultat. 

7.2 När det finns uppgifter om att en förälder utövat våld mot den andre 
föräldern 
I fall där det förekommer uppgifter om att fadern har utövat våld mot mamman eller annan 
partner, eller där det förekommer uppgifter om våld mellan föräldrarna har jag funnit mer 
skiftande förståelser och bedömningar. Dessa menar jag aktualiserar frågor kring hur 
domstolarna bedömer barnets bästa utifrån faderskap och moderskap. Med det teoretiska 
perspektiv jag har använt ser man att föräldrar innehar olika positioner gentemot barnet inte 
bara utifrån sin vuxenhet och sitt föräldraskap, utan även utifrån sitt kön, som mammor och 
pappor.  

I materialet finns exempel på LVU-domar där våld mot mamman eller mellan 
föräldrarna bedöms vara så pass skadligt att socialnämndens ansökan om LVU bifalls och 
barnet med tvång skiljs från sina vårdnadshavare. Bedömningen att våldet är skadligt för 
barnet innebär emellertid inte nödvändigtvis att den specifika handlingen att utöva våld mot 
en förälder lyfts fram och beskrivs som ett uttryck för bristande föräldraskap. Våldsutövaren 
blir därmed osynlig, även om barnets upplevelse av våld syns. I dessa fall aktualiseras således 
barnskyddsdiskursen (Dahkild-Öhman 2011). Jag menar dock att barnskyddsdiskursen, där 
risker för barnet beaktas utan att föräldrarnas utövande och utsatthet för våld beskrivs, är 
problematisk. Barnets utsatthet konstrueras utifrån ett osynliggörande av hur våldet tar sig i 
uttryck, vilket också blir ett osynliggörande av barnets situation. Det finns emellertid ett 
exempel på en LVU-dom där det tydliggörs att det är pappan som utövat våld mot mamman, 
vilket leder till att socialnämndens ansökan om LVU bifalls av domstolen. I detta fall är den 
våldsutövande fadern dock inte part i målet eftersom han inte är vårdnadshavare, vilket jag 
menar väcker frågor om under vilka förutsättningar man inom den sociala barnavården talar 
om pappors våldsutövande. Jag anser att det finns behov av vidare forskning om 
våldsutövande kopplat till föräldraskap där kön, det vill säga om våldsutövaren är en mamma 
eller pappa, problematiseras.  

I alla vårdnadsdomar med uppgifter om en förälders våld mot den andre föräldern 
eller partner handlar det om att fadern har utövat våld mot modern eller annan partner. En 
dom innehåller även uppgifter om att modern utövat våld mot fadern. En märkbar skillnad jag 
ser i domarna, är att barnets behov och delaktighet är mer framträdande i domarna som rör 
våld mot barn, medan barnet ofta är osynligt i domar som rör våld mot mamman eller mellan 
föräldrar. Domstolen förhåller sig sällan till barnets omsorgsbehov eller rätt till delaktighet i 
dessa fall. Det finns dock exempel på vårdnadsdomar där barnet är delaktigt genom att det 
har berättat om upplevelser av att pappa har varit våldsam mot mamma eller annan parter. I 
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dessa fall sker dock i domstolens bedömning en ”omförhandling” av vad som är bäst för 
barnet, där uppgifterna om faderns våldsutövande inte leder till att hans föräldraskap 
ifrågasätts. I det empiriska material jag använt förekommer inga vårdnadsdomar där uppgifter 
om pappans våld mot mamman eller annan partner utgör grund för beslut om ensam vårdnad 
eller begränsat umgänge. Detta gäller även i fall där fadern är dömd för brott mot modern 
eller partner. Däremot förekommer andra skäl till domslut som begränsar faderns rätt till 
barnet, exempelvis alkoholmissbruk och samarbetssvårigheter.  

Det finns emellertid vårdnadsdomar där uppgifter om pappans våld mot mamman 
”förs upp på bordet” i bedömningen, men i dessa fall bedöms det inte vara styrkt om det har 
förekommit våld eller vilken parts beskrivning av våldet som är den riktiga. Jag tolkar dessa 
domar som tecken på att det finns en konkurrens mellan olika diskurser inom det 
familjerättsliga området. Den förståelse av barns bästa som sätter behovet av båda föräldrarna 
i centrum utmanas av en förståelse där det finns utrymme för att ifrågasätta en förälder utifrån 
uppgifter om att denne har utövat våld mot den andra föräldern. 

När det gäller skillnader och likheter mellan de olika formerna av mål, ser jag det som 
motsägelsefullt att det i LVU-mål förekommer att faderns våld mot modern leder till ett 
tvångsomhändertagande, samtidigt som liknande uppgifter i ett vårdnadsmål kan leda till att 
domstolen anser att relationen mellan fadern och barnet behöver stärkas och att fadern, trots 
uppgifterna om våld, bedöms vara en lämplig vårdnadshavare.  

7.3 Vad gör att uppgifter om våld kan försvinna i domstolens bedömning? 
I många domar behandlar inte domstolen uppgifter om våld mot mamman eller mellan 
föräldrarna i bedömningen. Detta förekommer i flera vårdnadsdomar, men även i en LVU-
dom. Jag får intrycket av att domstolen i dessa fall ”rundar” uppgifterna om våld och i stället 
behandlar uppgifter som rör våld mot barnet, alkoholproblem, samarbetsproblem eller 
samarbetsförmåga. I arbetet med denna uppsats har två frågor framträtt, vilka jag vill lyfta 
fram som möjliga förklaringar till att våldet ”försvinner”.  

För det första anser jag att det i domarna verkar saknas en generell förståelse för vad 
en förälders våldsutövande mot den andra föräldern eller annan partner kan innebära i 
förhållande till omsorgsförmåga. Som jag skrivit ovan tolkas våld mot ett barn som en brist i 
föräldraskapet av domstolarna. I uppsatsen visar jag också exempel på hur en mammas 
våldsutsatthet kan tolkas som en brist, exempelvis genom att hennes rädsla försvårar 
kommunikationen med pappan. I materialet som jag har studerat är det emellertid ovanligt att 
domstolen för en diskussion kring hur föräldraskapet påverkas hos den som uppges ha utövat 
våldet. Jag menar således att det saknas en diskussion kring vad det innebär för en förälders 
omsorgsförmåga att denne har utövat våld mot den andre föräldern.  

För det andra anser jag att barnens egna röster i högre grad behöver höras i dessa 
frågor. Dahlkild-Öhman (2011) och Eriksson (2003) menar att socialtjänsternas familjerätter 
sällan talar med barn om upplevelser av våld. I de domar jag undersökt är det sällsynt att 
barnens röster hörs, vilket kan ses som en bekräftelse av dessa resultat. I de fall barnens 
röster framträder i domarna talas det inte om eventuella upplevelser av att en förälder utövat 
våld mot den andra föräldern. Detta gäller även i fall där det finns en fällande dom mot 
fadern eller uppgifter om att barnet varit närvarande och upplevt våldet.  

Jag menar att domstolarnas ”tystnad” kring våldet möjliggörs dels genom att 
domstolen inte kopplar uppgifterna om våldsutövandet till förälderns förmåga att ge barnet 
omsorg, och dels genom att barnets berättelse om våldet saknas. Dahlkild-Öhman (2011) och 
Sundhall (2012) menar att familjerättsdiskursen, som utgår från föräldraskap som jämställt 
och med barnets behov av båda föräldrarna i fokus, skapar ett ”icke-hanterande” av pappors 
våld mot mammor. Jag menar att de resultat jag funnit i mitt material kan förstås som effekter 
av familjerättsdiskursen. 
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7.4 Barnets ställning i tvister som rör föräldrars rättigheter 
I materialet jag studerat finns domar där barnet knappt framträder alls i domen, utan 
föräldrarnas berättelser dominerar starkt. Detta är mer påtagligt i vårdnadsdomarna än i LVU-
domarna. Sundhall (2012), som har studerat vårdnadsutredningar, fann på samma sätt att de 
vuxnas perspektiv dominerade. Hon menar att det ojämna förhållandet mellan barnets och de 
vuxnas berättelser är ett uttryck för vuxenhegemoni, där barnets upplevelser inte äger 
legitimitet.  I LVU-mål är barnet part och har en företrädare som har i uppgift att föra barnets 
talan, vilket jag menar gör att barnets röst i jämförelse är mer framträdande i dessa domar. 
Kaldal (2010) förespråkar att en liknande ordning bör införas i vårdnadsmål där det finns 
uppgifter om våld, övergrepp eller annan omsorgssvikt. Hon menar att barnet bör ”ges en 
självständig ställning i processen” (ibid., s. 348) även i dessa mål, vilket är en uppfattning 
som jag delar.  

Kaldal (ibid., s. 139-140) för också en diskussion kring hur uppgifter från barnet 
behandlas i vårdnadsmål. Hon menar att domstolarna i första hand ser uppgifter från barnet 
som uttryck för barnets vilja, medan uppgifterna också skulle kunna behandlas som 
vittnesmål om hur en förälder fungerar. Barns delaktighet i vårdnadsmål, menar Kaldal, har 
främst behandlats utifrån intresse för barnets vilja och inte utifrån ett intresse av vad barnet 
berättar om föräldrarnas omsorgsförmåga. Jag menar att det här går att dra paralleller till 
Eriksson och Näsmans (2009) beskrivning av barns delaktighet och omsorgsbehov. Som jag 
beskrivit i analysen ser jag i domarna jag analyserat olika sätt att förhålla sig till detta i olika 
domar. Min bild av hur domstolarna förhåller sig till barnets delaktighet och omsorg i 
vårdnadsmål där en förälder utövat våld är inte entydig. Det finns enligt min mening exempel 
på domar där båda aspekterna beaktas, men också fall där domstolen inte beaktar detta. När 
barnets röst inte hörs eller när domstolen inte uppmärksammar barnets behov av skydd 
konstruerar det enligt min mening ett föräldraskap där det är möjligt att utöva våld utan att 
det som bedöms vara bäst för barnet påverkas av dessa handlingar.  

7.5 Behovet av statistik utifrån ett barnperspektiv 
I uppsatsens inledning tar jag upp att det i den samhälleliga debatten om vårdnadsfrågor 
ibland förs fram att mödrar gynnas i det system som råder idag, eftersom domstolarna dömer 
vårdnad och boende till dem i större utsträckning än till fäder. De domar jag undersökt skulle 
kunna sägas bekräfta denna bild, eftersom ingen av vårdnadsdomarna har resulterat i att 
fadern fått ensam vårdnad eller boendet. Att endast fråga efter vem som får vårdnaden ger 
dock enligt min mening inte tillräcklig kunskap om barnets situation. Man behöver ställa 
vidare frågor som kan ge statistik om hur barnets situation ser ut i förhållande till vad som 
beslutats gällande vårdnad, boende och umgänge. Jag har exempelvis i denna uppsats visat på 
att det förekommer att rätten beslutar om gemensam vårdnad trots att barnet berättat om våld 
och trots att det finns fällande brottmålsdom gentemot förövaren. Det saknas emellertid 
statistik som kan berätta om hur vanligt förekommande det är med sådana domslut. Röbäcks 
(2012) studie om verkställighetsmål kan visa på i vilken riktning svaren på denna typ av 
frågor pekar. Exempelvis visar hon på att föräldrarna hade gemensam vårdnad i 16 fall av 31 
undersökta verkställighetsdomar. Detta talar enligt min mening för att gemensam vårdnad är 
vanligt förekommande även vid mycket svåra samarbetssvårigheter. Vidare forskning utifrån 
kvantitativ metod där man inte bara undersöker vem som får vårdnad och boende, utan också 
hur detta motiveras och vad domen innebär för barnet tror jag skulle kunna bidra med viktig 
kunskap inom området.  
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Bilaga 1. 
 
Sortering av empiriskt material vid analysens början med exempel på hur två domar sorterades in i schemat.  
	  	  
	  	   LVU-‐dom	  3	   Vårdnadsdom	  1	  

1.	  Barnet	   	  	   	  	  
Barnets	  kön	   P	   F	  
Äldre/mellan/yngre	  barn	   M	   M	  
mamma	  vh/part	   ja	   ja	  
pappa	  vh/part	   nej	   ja	  
barnet	  har	  funktionsnedsättning	  el.	  liknande	   ..	   ..	  
barnet	  visar	  psykisk	  ohälsa	   ..	   ja	  
barnet	  visar	  beteendemässiga	  problem	  (tex.	  skola,	  bråk)	   ja	   ..	  
missbruk	  el	  psykisk	  ohälsa	  sägs	  förekomma	  i	  familjen	   	  ..	   	  Ja	  
familj	  som	  har	  migrerat	   	  ..	   	  ..	  
annan	  problematik/brister	  i	  omsorgen	  framkommer	   	  Ja	   	  Ja	  
2.	  Vilken	  form	  av	  våld	  sägs	  förekomma?	   	  	   	  	  
våld	  mot	  barnet	   ja	   ..	  
våld	  mot	  mamma/partner	   ..	   Ja	  
pappa	  utövar	  våld	  mot	  barn	  	   ..	   ..	  
mamma	  utövar	  våld	  mot	  barn	   ja	   ..	  
pappa	  utövar	  våld	  mot	  mamma/partner	   ..	   	  Ja	  
mamma	  utövar	  våld	  mot	  pappa	   	  ..	   	  ..	  
våld	  mot	  både	  barn	  och	  partner	   ..	   ..	  
oklarheter	  kring	  vem	  som	  utövat	  våld	   	  ..	   	  ..	  
3.	  I	  vilken	  grad	  är	  våldet	  styrkt?	  	   	  	   	  	  
pappa	  erkänner	  våld	  mot	  barn	   ..	   ..	  
pappa	  erkänner	  våld	  mot	  mamma/partner	   ..	   nej	  
mamma	  erkänner	  våld	  mot	  barn	   nej	   ..	  
mamma	  erkänner	  våld	  mot	  pappa/partner	   ..	   ..	  
pappa	  förnekar	  våld	  mot	  barn	   ..	   ..	  
pappa	  förnekar	  våld	  mot	  mamma/partner	   ..	   Ja	  
mamma	  förnekar	  våld	  mot	  barn	   ja	   ..	  
polisutredning	   ..	   Ja	  
pappan	  fälld	   ..	   Ja	  
mamman	  fälld	   ..	   ..	  
läkarundersökning	  bekräftar	  våld	  mot	  barn	   ..	   ..	  
läkarundersökning	  bekräftar	  våld	  mot	  mamma//pappa	   ..	   ..	  
barnet	  har	  berättat	  om	  våld	  mot	  mamma/pappa/partner	   ..	   ..	  
barnet	  har	  berättat	  om	  våld	  mot	  henom	   oklart	   ..	  
barnet	  har	  tagit	  tillbaka	  uppgifter	  om	  våld	   ja	   ..	  
4.	  I	  vilken	  grad	  har	  barnet	  kommit	  till	  tals?	   	  	   	  	  
Av	  domen	  framgår	  att	  barnet	  har	  kommit	  till	  tals	   	  Ja	   	  Ja	  
Oklart	  huruvida	  barnet	  har	  kommit	  till	  tals	   	  ..	   	  ..	  
barnet	  har	  uttryckt	  en	  vilja	   Ja	   Nej	  
barnet	  har	  uttryckt	  ambivalens	   Ja	   Ja	  
barnet	  vill	  skiljas	  från	  våldsutövande	  förälder	   	  nej	   	  ..	  
barnet	  vill	  inte	  skiljas	  från	  våldsutövande	  förälder	   	  Ja	   	  ..	  
barnet	  har	  ej	  velat	  prata	   ja	   Ja	  
5.	  Olika	  parters	  förklaringar	  till	  våldet	   	  	   	  	  
Någon	  part	  förklarar	  våldet	  utifrån	  missbruk/psykisk	  ohälsa	   ..	   ..	  
Någon	  part	  förklarar	  våldet	  utifrån	  andra	  faktorer	   ..	   ..	  
Någon	  part	  förklarar	  våldet	  utifrån	  kulturskillnader	   ..	   ..	  
Våldet	  ej	  skadligt	  pga	  långt	  tillbaka	  i	  tiden	  enl	  någon	  part	   ..	   Ja	  
6.	  Rättens	  beaktande	  av	  våld	  mot	  barn	   	  	   	  	  
rätten	  beaktar	  våld	  mot	  barn	   	  Ja/oklart	   	  ..	  
rätten	  beaktar	  inte	  våld	  mot	  barn	   	  ..	   	  ..	  
rätten	  anser	  att	  våld	  mot	  barn	  är	  tillräckligt	  belagt	   nej	  	   	  ..	  
rätten	  anser	  inte	  att	  våld	  mot	  barn	  är	  tillräckligt	  belagt	   	  Ja	   	  ..	  
uppgifter	  om	  våld	  mot	  både	  barn	  och	  förälder	  beaktas	   	  ..	   	  ..	  
7.	  Rättens	  beaktande	  av	  våld	  mot	  förälder	   	  	   	  	  
rätten	  beaktar	  våld	  mot	  förälder/partner	   ..	   Ja	  
rätten	  beaktar	  inte	  våld	  mot	  partner/förälder	   	  ..	   	  ..	  
Våld	  mot	  förälder	  beaktas	  men	  ses	  som	  konflikt,	  relationsproblem	  etc.	   ..	   Ja	  
rätten	  anser	  att	  våld	  mot	  mamma/förälder	  inte	  är	  tillrä.	  belagt	   ..	   ..	  
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rätten	  anser	  att	  våld	  mot	  mamma/förälder	  tillräckligt	  belagt	   ..	   ..	  
både	  uppgifter	  om	  våld	  mot	  barn	  och	  förälder	  beaktas	   	  ..	   	  ..	  
8.	  Rättens	  syn	  på	  parters	  "förklaringar"	  till	  våldet	   	  	   	  	  
Rätten	  beaktar	  missbruk/ADHD	  hos	  förälder	   ..	   ..	  
Rätten	  beaktar	  "kulturskillnader"	   ..	   ..	  
Rätten	  beaktar	  våldet	  och	  tidsskillnad	   ..	   ..	  
9.	  Rättens	  syn	  på	  föräldraskap	   	  	   	  	  
Barn	  utsatt:	  Rätten	  diskuterar	  våldsutövande	  förälders	  föräldraskap	   	  Ja	   	  ..	  
förälder	  som	  utövat	  våld	  mot	  barn	  anses	  fungera	   	  Ja?	   	  ..	  
förälder	  som	  utövat	  våld	  mot	  barn	  anses	  brista	  pga.	  våldet	   ..	   	  ..	  
Andra	  föräldern/partner	  utsatt:	  Rätten	  diskuterar	  våldsutövande	  persons	  föräldraskap	   	  ..	   	  Nej	  
Förälder	  som	  utövat	  våld	  mot	  andra	  föräldern/partner	  anses	  fungera	  	   	  ..	   	  Ja	  
förälder	  som	  utsatt	  andra	  föräldern/partner	  för	  våld	  anses	  brista	  pga.	  våldet	   	  ..	   	  Nej	  
Rätten	  diskuterar	  våldsutsatt	  förälders	  föräldraskap	   	  ..	   	  Ja	  
förälder	  som	  utsatts	  för	  våld	  anses	  brista	  pga.	  våldet	   	  ..	   	  Ja	  
våldsutsatt	  förälder	  anses	  fungera	   	  ..	   	  Ja	  
10.	  Finner	  rätten	  särskilda	  behov	  kopplat	  till	  uppgifterna	  om	  våld?	   	  	   	  	  
barnets	  skyddsbehov	  tas	  upp	   	  ..	   	  Nej	  
barnets	  behandlingsbehov	  tas	  upp	   	  ..	   	  Nej	  
våldsutsatt	  förälders	  behandlings/skyddsbehov	  tas	  upp	   	  ...	   	  Nej	  
våldsutövande	  förälders	  behandlingsbehov	  tas	  upp	   	  ..	   	  Nej	  
10.	  Skyddar	  domen	  barnet	  från	  den	  som	  uppges	  ha	  utövat	  våld?	   	  	   	  	  
dom	  som	  skyddar	   	  nej	   	  ..	  
dom	  som	  skyddar	  delvis	   	  ..	   	  Ja	  
dom	  som	  inte	  skyddar	   	  ja	   	  ..	  
dom	  som	  följer	  socialnämndens	  ansökan/förslag	   	  nej	   Framgår	  ej	  	  
domen	  skyddar	  mer	  än	  SN	  ansökt/föreslagit	   	  ..	   	  Framgår	  ej	  
domen	  skyddar	  mindre	  än	  SN	  ansökt/föreslagit	   	  ja	   	  Framgår	  ej	  
	  
 
 


