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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med studien är att utifrån en kritisk-saklig utredningsmetodik granska hur 

familjerättssekreterare presenterar och bedömer barnets bästa och våld i nära relationer i 16 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Utredningarna är gjorda av familjerätten i 

Örebro kommun. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har den kvalitativa 

metoden dokumentgranskning använts i kombination med en semistrukturerad intervju. 

Studien visar att barn under nio år regelmässigt fråntas rätten att göra sin röst hörd samt att ett 

vuxet barnperspektiv genomsyrar utredningstexterna. Konsekvensen blir att barnets 

perspektiv osynliggörs och utelämnas. Språket har en avgörande betydelse för hur 

våldsproblematik hanteras, våldet tenderar att tonas ner eller ignoreras helt i bedömningen. 

Våld i nära relationer relateras inte till barnets mående, anknytning eller föräldraförmåga. Det 

är inte heller något som diskuteras eller tas hänsyn till i bedömningen. Den kritiskt-sakliga 

utredningsmetodiken har genom sina teoretiska begrepp varit ett grundläggande verktyg i 

studiens analys och diskussion. Detta har kombinerats med den lagstiftning som reglerar 

familjerättens uppdrag samt anknytningsteori och barnets bästa. Studien ämnar bidra till 

reflektion, inspiration och upplysning rörande barnets bästa och våld i nära relationer i 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Förhoppningsvis kan studien även bidra till att 

öka barnens inflytande i vårdnadstvister, stärka deras ställning och göra deras röster hörda. 

 

 

Nyckelord: Familjerätt, vårdnadstvist, vårdnadsutredning, kritisk-saklig utredningsmetodik, 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, våld i nära relationer, barnets bästa, våld,  
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ABSTRACT 

 
The aim of the thesis is to examine, based on critical-factual investigation methodology, how 

family law secretary’s presents and assess “child’s best” and domestic violence in 16 custody-

residence- and contact investigations. The investigations are made by family law in Örebro. 

To reach the aim of the study and the research questions the qualitative method document 

review was used in combination with a semi-structured interview. The results of the study 

showed that children younger than nine years routinely were denied the right to have their 

voices heard and also that an adult child’s perspective permeates the investigations. The 

consequence is that the child's perspective became invisible or omitted. Language has an 

important part in how violence is handled, it tends to be grayed or ignored in the assessment. 

Domestic violence is not either related to the child’s wellbeing, attachment theory or 

parenting skills. That is also something that is not discussed or taken into consideration in the 

assessment. The critical-factual investigation methodology through its theoretical concepts 

has been a fundamental tool in the analysis and discussion. This has been combined with the 

law that regulates the family law assignment, attachment and “child´s best”. The study intends 

to contribute to a reflection, inspiration and enlightenment concerning “child´s best” and 

domestic violence in custody-, residence- and contact investigations. Hopefully, the study also 

helps to increase the children's interests in custody disputes, strengthen their position and to 

make the children´s voices heard.  

 

Keyword: Family law, custody inquiry, custody investigation, critical-factual investigation 

method, custody-, residence- and contact investigation, domestic violence, “child´s best”, 

violence.  
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1. INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING 
 

Barn vars föräldrar har separerat hamnar i en svår situation om föräldrarna inte kan samverka i 

frågor som berör barnet. I dessa fall blir en lösning att samhället, i form av familjerätten, får till 

uppdrag att utreda familjens situation och komma med förslag på hur tingsrätten ska besluta i 

vårdnads-, boende- och umgängesfrågan. Familjerättssekreteraren har ansvaret, att på uppdrag av 

tingsrätten, i varje enskilt ärende bedöma vad som är i enlighet med barnets bästa i vårdnads-, 

boende- och umgängesfrågan. De familjer som är aktuella hos familjerätten i Örebro befinner sig 

ofta i en svår situation med djupgående konflikter och där misstankar om våld inom familjen i 

många fall förekommer (Eriksson, 2013, s. 4-5). Såväl internationell som nationell forskning 

visar att de familjer som är aktuella hos familjerätten i högre omfattning än normalpopulationen 

har en historia av sociala problem, konflikter, familjevåld, psykisk ohälsa och 

missbruksproblematik (Brown, Frederico, Hewitt & Sheehan, 2000, s. 849-859; Socialstyrelsen, 

2006, s. 31). Under år 2011 berördes nära 7400 barn och ungdomar under 18 år av vårdnads-, 

boende- och umgängesutredningar gjorda av familjerätten i Sverige (Socialstyrelsen, 2012a, s. 6). 

Örebro familjerätt genomförde, under år 2012, omkring 50 vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar (Eriksson, 2013, s. 4-5).   

 

Varje enskild utredning ska innehålla hembesök, två barnsamtal, samtal med föräldrarna, 

referentsamtal samt utdrag från belastnings-, misstanke- och socialregister. Utifrån en 

sammantagen bedömning ska utredaren motivera ett förslag kring hur vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågan ska hanteras av tingsrätten. Familjerättssekreterarens uppdrag styrs i huvudsak 

av Föräldrabalken (FB) (1949:381), Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) och barnkonventionen 

(Regeringskansliet, 2006). Kärnan i bedömningen är barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna ställt i relation till risken att barnet eller någon annan familjemedlem 

utsätts för övergrepp eller far illa, utifrån det ska hänsyn till barnets vilja tas (6 kap 2 a § FB). 

Det finns en väletablerad syn, bland familjerättssekreterare, att barn har ett särskilt behov av en 

god och nära kontakt med båda sina föräldrar, en princip som används som huvudregel i 

rättstillämpningen i familjerättsliga tvister (Barnombudsmannen [BO], 2005a, s. 22, 40, 53). 

Denna princip blir i vissa fall svår att förena med barnets behov av att skyddas från alla former 

av övergrepp och våld. Uppgifter och statistik kring våld i nära relationer är svårtolkade, det är 

välkänt att mörkertalet är stort och att problemet är förknippat med en rad faktorer som minskar 

benägenheten att anmäla brottet. Statistik visar att 90 % av barnen som lever i familjer där våld 

förekommer har bevittnat våld mot föräldern samt att hälften av dem själva är utsatta för våld 

(Riskpolisstyrelsen, 2009, s. 99). Studier visar att våld inom familjen har en betydande påverkan 

på föräldraförmåga, barnets mående och föräldrabarnrelationen (Eriksson & Näsman, 2011, s. 14; 

McIntosh, 2011, s. 529-530; Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2008, s. 16-17). 

 

Studier visar att det, bland familjerättssekreterare, råder en syn på att barn ska skyddas från 

deltagande i familjerättsliga tvister. Det finns en tro på att barnets deltagande kan innebära att 

känslomässiga processer sätts igång, att barnet kan ta skada av att ta ställning i föräldrarnas 

konflikt samt att barnet inte ska vara en källa till information (Eriksson & Näsman, 2011, 43; 

Eriksson, 2005, s. 125; Eriksson, 2003, s. 291). Vår studie ämnar belysa vilka konsekvenser 

synsättet kan få för barnet i vårdnadsutredningen. Vidare tycks normen om kärnfamiljen vara ett 

väletablerat synsätt bland familjerättssekreterare (Eriksson, 2003, s. 64). Applicerande av denna 

norm på de familjer som familjerätten möter är vidare något som kan bli problematiskt i mötet 

med familjer som genomgår en separation samt sedan tidigare avviker från rådande 

familjenormer. 

 

Vår studie ämnar granska hur familjerättssekreterare presenterar och bedömer principen om 
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barnets bästa i de fall där våld inom familjen har förekommit. Barnets bästa kan innebära dels 

barnets behov av skydd, dels barnets behov av båda sina föräldrar. Det blir problematiskt då 

dessa två ställs mot varandra och familjerättssekreteraren har till uppdrag att bedöma vad som 

ska prioriteras och vad som är i enlighet med barnets bästa i varje enskilt ärende. Studien ämnar 

bidra med reflektion, inspiration och upplysning kring hur familjerättssekreteraren presenterar 

och bedömer barnets bästa och våld i nära relationer i varje enskilt fall. Studien är av betydelse 

för socialt arbete då den ger de utsatta barnen en röst. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den föreliggande studien är att utifrån en kritisk-saklig utredningsmetodik granska 

hur familjerättssekreterare presenterar och bedömer barnets bästa och våld i nära relationer i 16 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur presenterar och bedömer familjerättssekreterare barnets bästa i 16 vårdnads-, 

boende- och umgängesutredningar? 

 

 Hur presenterar och bedömer familjerättssekreterare våld i nära relationer i 16 vårdnads-, 

boende- och umgänges utredningar? 
 

1.3 Avgränsning  
Utifrån forskningsgenomgången framgick att forskning rörande kvinnors våld mot män är 

begränsad, vilket medförde att fokus begränsades till mäns våld mot kvinnor och barn. Det har 

inte varit ett medvetet val att endast fokusera på mäns våld mot kvinnor. Sökordet, vid 

litteraturgenomgången, var ”våld i nära relationer” och resultatet som sökningen genererade 

presenteras i studien. Sökningen gav inga träffar där kvinnors våld mot män eller barn behandlas 

mer ingående. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att endast barnets och 

familjerättssekreterarens perspektiv har varit utgångspunkt för studien. Avgränsningen motiveras 

utifrån att studiens omfattning behövde begränsas. 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

 

Vid genomgången av tidigare forskning utkristalliserades fyra huvudteman vilka utgör grunden 

för följande kapitel. Inledningsvis presenteras forskning rörande begreppet barnets bästa vilket 

beskrivs under tema 1) Barnets vilja och 2) Barnets behov av båda föräldrarna. Därefter 

presenteras forskning rörande begreppet våld i nära relationer under tema 3) Föräldraförmåga 

och föräldrabarnrelationen samt avslutningsvis 4) Våldets konsekvenser för barnets mående.  

 

Följande avsnitt fokuserar till största del på nationell forskning då familjerättens uppdrag styrs av 

lagar och riktlinjer som endast kan relateras till svensk familjerätt.  I studien presenteras dock 

internationell forskning på de områden som inte är specifika för Sverige.  

 

Vi är medvetna om att lagstiftningen förändrades 2006 och samtliga studier som gjorts innan det 

måste betraktas utifrån dåvarande lagstiftning.  

 

3.1 Barnets vilja 
Socialnämndens uppgift är att utreda barnets åsikter i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar. En granskning av hur uppgiften efterföljs visar att nämnden inte fullgör 
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sitt ansvar. Utredningar där barnets vilja inte framgår måste ses som ofullständiga, med undantag 

från de utredningar där det tydligt framgår att barnet själv avböjt från att medverka (BO, 2005b, 

s. 9). I likhet med BO:s resonemang menar Eriksson och Näsman (2011, s. 129) att barnets 

våldsupplever ska återges utifrån barnets röst och perspektiv och att det bör vara betraktat som 

en central del i utredningar som rör barn. Familjerättssekreteraren ska enligt FB undersöka 

barnets vilja och låta barnets röst bli hörd. Enligt Mattsson (1998) finns inget utrymme i 

lagtexten för utredaren att själv besluta om barnets medverkan då lagrummet stipulerar att barn 

ska höras. Först efter att barnet fått göra sin röst hörd, där barnet kan välja att inte delta, ska en 

bedömning utifrån barnets ålder och mognad avgöra i vilken omfattning barnets vilja ska 

beaktas.  

 

Att barnet inte får komma till tals kan förklaras utifrån en föreställning bland utredare att barn 

inte ska utsättas för den påfrestning ett ställningstagande i ett tvistemål kan innebära. Resultatet i 

Eriksson och Näsmans (2011, s. 43) studie visar att familjerättssekreterare agerar utifrån vad som 

kan antas skydda barnet från ansvar i rättsprocessen. Erikssons (2005, s. 125) studie visar att 

exkluderandet av barn i utredningstexter, till skillnad från föregående studie, handlar om att de 

professionella inte vill använda barnet som informationskälla samt att det finns en rädsla inför att 

sätta igång känslomässiga processer hos barnet. Rädslan, menar Eriksson (2003, s. 291), beror på 

att familjerättssekreteraren inte kan erbjuda barnet någon uppföljning eller behandling och 

konsekvensen blir därför att utredaren regelmässigt undviker att fråga om våld. Det finns dock 

belägg för familjerättsekreterarnas oro menar Röbäck (2008, s. 124) vars studie visar att de barn 

som tar ställning i vårdnadstvisten åläggs ett stort ansvar. En av familjerättsekreterarna i studien 

beskriver hur hon befriar barnet från ansvar genom att barnets åsikter aldrig citeras utan istället 

inkluderas i bedömningen. Å ena sidan kan barnets föräldrar på så sätt inte identifiera vad barnet 

sagt och barnet skyddas. Å andra sidan synliggörs inte barnets uttalade vilja för domstolen och 

kan därför inte beaktas. 

 

Internationellt understryks att barn inte ska skyddas från deltagande i frågor som berör dem, barn 

ska ses som aktiva subjekt. Barnets bästa är inte förenligt med utelämnande av barnets vilja, 

vilket barnen i Birnbaum och Balas (2011, s. 400, 414) studie gör gällande. I studien beskrivs 

mötet mellan barn och den professionelle i samband med vårdnads-, boende- och 

umgängestvister. Samtliga barn i studien uttrycker önskemål om att bli lyssnade på, att bli tagna 

på allvar och att bli tillfrågade om att få delta i utredningsprocessen. Argumentet från barnen är 

att beslutet påverkar deras tillvaro och framtid. Studiens resultat visar vikten av att barn inte 

tvingas till men erbjuds möjligheten att delta i utredningsprocessen samt att barnet aldrig ställs 

inför att behöva välja mellan sina föräldrar. Boqvist (2002, s. 23-24) redovisar i sin studie att det 

finns omfattande brister i handläggningen av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Det 

gäller i synnerhet de utredningar där våld har förekommit, då utredarna generellt saknar 

tillräcklig kompetens avseende våldsproblematik. Vidare framgår att brister i såväl 

utredningstext som bedömning identifieras i studien där barnet sällan eller aldrig hörs.  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera följande i relation till barnets bästa utifrån 

anförda studier. De utredningar där barnets röst inte framgår ska ses som ofullständiga.  

Studier visar att utredare, genom att inte tillfråga barnet, tror sig skydda barnet, vilket kan tolkas 

som en överdriven empati där konsekvensen blir kontraproduktiv. Tanken om att skydda barnet 

får motsatt effekt genom att barnet, till följd av utredarens agerande, känner sig utestängd ur 

processen. Det råder en delad åsikt emellan familjerättssekreterare och de berörda barnen i vad 

som anses vara barnets bästa och hur det uppnås i praktiken. Det är dock viktigt att påpeka att det 

råder en maktobalans mellan parterna vilket gör att familjerättssekreteraren har 

tolkningsföreträde.   
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3.2 Barnets behov av båda föräldrarna 

Gemensam vårdnad är den vårdnadsform som anses vara huvudregeln för vad som är i enlighet 

med barnets bästa. Då våld har förekommit inom familjen eller då någon av vårdnadshavarna 

motsätter sig gemensam vårdnad bör huvudregeln frånses (BO, 2005a, s. 22, 40, 53). Boqvists 

(2002, s. 10) studie visar att huvudregeln bidragit till att gemensam vårdnad beslutas om, även i 

de fall där våld har förekommit och barnet riskerar att fara illa. Det sker trots att umgängesrätten 

i första hand representerar barnets rättighet till umgänge med sina föräldrar och inte förälderns 

rätt till sitt barn. Vårdnadsreformen från 1998 innebär att föräldrars gemensamma ansvar och 

skyldigheter inför barnet stärktes i FB med syftet att öka användningen av den gemensamma 

vårdnadsformen (Höjer & Röbäck, 2007, s. 19). Barnets rätt till ett god och nära relation till båda 

föräldrarna, även efter en separation, stärktes. Principen om barns rätt till båda sina föräldrar har 

fått för stora proportioner, vilket innebär att principen prioriteras framför barnets rätt till skydd. 

Fällande domar i tingsrätten avseende vårdnads-, boende- och umgängesfrågor får i studien 

regelmässigt utfallet gemensam vårdnad. Det trots att någon av föräldrarna motsatt sig 

gemensam vårdnad och trots att bevis finns som stärker uppgifter om våld inom familjer (BO, 

2005a, s. 35). 

 

Begreppet ”den separerade kärnfamiljen” beskriver hur kärnfamiljsnormen appliceras på även 

den separerade familjen. Det utan att hänsyn tas till de förändrade förutsättningar som ofta 

separationen innebär (Eriksson, 2003, s. 64). Det är dock inte bara separationen som talar emot 

att kärnfamiljsnormen ska appliceras på de familjer som är föremål för utredning hos 

familjerätten enligt Heide Ottosens studie. De familjer som aktualiseras hos familjerätten 

befinner sig ofta i en svår situation med social marginalisering, utsatthet, omsorgssvikt samt 

svaga band mellan barn och föräldrar (Höjer & Röbäck, 2007, s. 22). Det resultatet 

överensstämmer med Socialstyrelsens (2006, s. 31) lägesrapport år 2005, där det framgår att 

utredningar avseende vårdnads-, boende- och umgängesfrågor ökat i komplexitet innehållandes 

ofta höga konfliktnivåer, familjevåld, sociala problem och psykisk sjukdom. Ytterligare en 

svårighet med att applicera familjenormer på de, för familjerätten, aktuella familjerna är barnets 

ovilja att träffa den våldsutövande föräldern. Det kan relateras till Höjer och Röbäcks (2007, s. 

97-98) studie som visar att barnets ovilja att träffa den våldsutövande föräldern ifrågasätts av 

familjerättens utredare. Det sker genom att mammans eventuella påverkan av barnets 

viljeyttringar prövas och utredaren ifrågasätter om det barnet uttryckt är barnets ”egentliga” vilja. 

Det överensstämmer med hur utredarna resonerar i Erikssons (2005, s. 127) studie. De barn som 

önskar umgänge med den våldsutövande föräldern anses följa en normal utveckling och beskrivs 

som kompetent med autentiska önskemål. De barn som nekar till umgänge med den 

våldsutövande föräldern framställs som avvikande från vad som anses normalt, att vilja träffa sin 

pappa, vilket förklaras utifrån att de influerats av mamman. Resultatet i studien strider emot FN:s 

barnkommittés uttalande kring att påverkansgraden i barns viljeyttringar inte ska tillmätas någon 

betydelse (Röbäck, 2011, s. 19).  

 

BO anser att ensam vårdnad bör vara huvudregel i de fall där våld förekommit, det för att utöka 

förälderns möjlighet att skydda barnet samt stärka barnets rätt till skydd. Tendenser finns att 

domstolar utgår från att barnets bästa är förenat med gemensam vårdnad och att uppgifter om 

våld inte alltid beaktas (BO, 2005a, s. 36-37). I enlighet med BO visar en internationell studie, 

avseende umgänge mellan barn och pappor som är våldsamma, att det inte är förenat med 

barnets bästa att ha ett umgänge med en pappa som riktar våld mot barnets mamma (Nordborg, 

2005, s. 115). Ensam vårdnad kan även motiveras, i de fall där våld förekommit, utifrån resultat i 

Boqvists (2002, s. 25-26) studie. Studien visar att våldet tenderar att fortskrida, i de fall där våld 

tidigare har förekommit, och föräldrarna döms till gemensam vårdnad. Separationen kan, för 
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våldsutövaren, innebära en kontrollförlust vilket kan trappa upp våldet vid exempelvis hämtning 

och lämning av barn vid umgängestillfällen. Studien visar att barnet, som tidigare inte varit 

direkt utsatt för våld, kan blir ett substitut vid separationen. Risken att barnet ska utsättas för våld 

kan därmed öka. Det är, enligt Eriksson och Näsman (2011, s. 130), utredarens skyldighet att 

göra en riskbedömning för att dels skydda barnet mot ytterligare våldsupplevelser, dels garantera 

att barnets miljö tillåter barnet att bearbeta det redan upplevda våldet. Det är problematiskt att 

familjerättssekreterare, enligt Höjer och Röbäck (2007, s. 24), tenderar att se våldet som en 

konsekvens av separationen. En logisk slutsats av det resonemanget är att våldet, efter avslutad 

separation, upphör. I motsats till ovanstående resonemang framgår det i Ekbrands (2006, s. 156, 

217) studie att ytterst få män börjar bruka våld i samband med separationen och att de män som 

är aktuella hos familjerätten brukar våld i högre omfattning än andra män som skiljer sig. Våldet, 

i samband med separationsprocessen, tenderar att trappas upp och fortsätta även efter att 

separationen är avslutad enligt Eriksson och Näsmans (2011, s. 14) studie.  

 

På längre sikt kan barn vara förtjänta av att ha en viss kontakt med den våldsutövande föräldern. 

Kontakten kan hjälpa barnet att bearbeta sina upplevelser samt att skapa en realistisk bild av 

föräldern, vilket kan reducera barnets rädsla. Det gäller inte då förövaren begått grova våldsbrott 

och/eller sexuella övergrepp mot barnet (BO, 2012, s. 17). Enligt Erikssons (2005, s. 124) studie 

finns ett synsätt bland familjerättssekreterare att avsaknaden av kontakt med den våldsutövande 

föräldern är mer skadlig för barnet än att ha kontakt. Samma synsätt återkommer i Eriksson och 

Dahlkild-Öhmans (2008, s. 124) studie där de intervjuade familjerättssekreterarna är överens om 

att det allvarligaste som kan hända ett barn är förlusten av kontakten med en förälder. Pappans 

våldsbrott och risken för att barnet ska utsättas för våld blir i och med det sekundärt. Vidare 

framgår att en pappa som utövat våld mot barnets mamma, enligt familjerättssekreteraren, inte 

nödvändigtvis ska bedömas vara en dålig pappa (Eriksson, 2003, s. 285, 271). 

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera följande i relation till barnets behov av båda 

föräldrarna utifrån anförda studier. Det finns ett allmänt rådande synsätt hos 

familjerättssekreterare att gemensam vårdnad och att barnet har umgänge med båda föräldrarna 

generellt är förenat med barnets bästa. Det går delvis i polemik med vad forskning visar där det 

tydligt framgår att gemensam vårdnad och umgänge bör undvikas i de fall där det förekommer 

våld och barnet riskerar att fara illa.  

 

3.3 Föräldraförmåga och föräldrabarnrelation vid förekomsten av våld 

Forskning från en rad länder har visat att mäns våld mot kvinnor är ett problem tätt förknippat 

med barns upplevelser och utsatthet för våld (Eriksson & Pringle, 2005, s. 6). Utifrån det dras 

slutsatsen att pappans utövande av våld är en påverkande faktor i hans relation till barnet och 

hans förmåga att fungera som pappa. Eriksson och Näsman (2011, s. 14) skriver att barnet ofta 

har mamman som sin primära anknytningsperson, vilket innebär att våld som riktas mot 

mamman för barnet upplevs direkt livshotande. Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld upplevs enligt 

Metell (2001, s. 18-19) som ett hot mot det egna livet hos den som drabbas och är en traumatisk 

upplevelse. Traumatiska erfarenheter kan resultera i posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) där 

känslor som vanmakt, kontrollförlust och ångest är vanliga. Generellt kan man säga att personer 

som drabbats av trauman får svårt att leva i nuet samt får svårt att engagera sig i sina egna och 

anhörigas behov. En mamma som vid upprepade tillfällen utsatts för traumatiska upplevelser får 

en försämrad förmåga att möta sitt barns behov.  

 

I Erikssons (2007, s. 92) studie framgår att våldet, snarare än pappans våldsutövande, framhålls 

som det primära problemet mellan föräldrarna och att de båda gör sig skyldiga till försummelse 

av barnet då det förekommer våld inom familjen. Det överensstämmer väl med det Keskinen 
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(2005, s. 37-39) presenterar i sin studie. I studien tenderar familjerättssekreterare att koppla 

samman kvinnans trauma med en troligen bristande förmåga att tillgodose barnets säkerhet. 

Utifrån studien framgår att kvinnan lätt reduceras till ett offer där hennes föräldraförmåga 

ifrågasätts. Det framgår i studien att pappors våldsutövande mot sin partner tillskrivs mindre 

betydelse i bedömningen av hans föräldraförmåga än vad kvinnors utsatthet för våld tillskrivs för 

deras betydelse för att vara en fungerande mamma. Det framgår i Allmänna barnhusets (2011, s. 

13) rapport att pappors framgångar i vårdnadstvister tydligt kan relateras till mammans förmåga 

att leva upp till de stereotypa krav kring mammarollen som ställs på henne. Om hon misslyckas 

med det tenderar pappan att nå större framgång. Att leva upp till dessa krav försvåras ytterligare, 

för mamman, då hon ställs inför ett paradoxalt ansvar som Boqvist (2002, s. 26-27) 

problematiserar. Mamman har en skyldighet att skydda barnet mot våld och övergrepp samtidigt 

som hon riskerar att anses mindre lämpad att utöva vårdnad om hon inte kan bevisa sina 

misstankar och därför, av rätten, anses sabotera umgänget mellan pappa och barn.   

 

Resultatet i Höjer och Röbäcks (2007, s. 113, 126) studie visar att det huvudsakliga ansvaret 

avseenden barnet tillfaller mamman, oavsett vem som är boende- eller umgängesförälder. Även i 

situationer där det har förekommit våld riktat mot mamman och barnet är det mamman som får 

det huvudsakliga ansvaret för att umgänget mellan barn och pappa ska fungera. I motsats till det 

menar Shiratzki (2008) att det snarare handlar om huruvida man är boende eller 

umgängesförälder framför om man är mamma eller pappa. I hennes studie framgår det att det är 

boendeföräldern som tilldelas det huvudskaliga ansvaret för barnet, oavsett kön. Det kan dock 

relateras till att det procentuellt är fler kvinnor än män som är boendeföräldrar enligt Röbäck 

(2012, s. 20-21). I en internationell studie med utgångspunkt i familjerätten i England och 

Danmark som presenteras av Eriksson (2007, s. 19) är resultatet tydligt. Professionella 

problematiserar sällan relationen mellan barn och den våldsutövande pappan. Om pappan visar 

ett intresse att träffa barnet bedöms det, enligt studien, i de flesta fall som tillräckligt för att han 

ska anses vara en bra förälder. I samtal med familjerättssekreterare i Sverige framkommer ett 

synsätt där pappor som använder våld mot mammor anses kunna vara bra föräldrar i andra 

avseenden (Eriksson, 2007, s. 174). Det överensstämmer med Erikssons (2005, s. 121) studie där 

det framträder ett synsätt på den våldsamma pappan som en tillräckligt bra förälder tills 

motsatsen är bevisad.  

 

Barn som växer upp med våld inom familjen kan förlora förtroende för både den våldsutövade 

föräldern och föräldern som är utsatt för våld (McIntosh, 2011, s. 529). Barn tenderar att 

skuldbelägga mamman för att hon svikit deras förtroende samt varit anledningen till att pappan 

lämnat familjen. Det kombineras med en ambivalens inför pappan, där det finns en längtan efter 

honom samtidigt som barnet är rädd för att han ska återvända hem. Enligt Eriksson och Näsmans 

(2011, s. 31) studie skiljer barn på den biologiska och den ”riktiga” pappan. Den biologiska 

pappan kännetecknas av ett erkännande av faderskapet medan den ”riktiga” pappan symboliseras 

av hans handlingar och förhållningssätt. Sundhall (2008, s. 103) framhåller vikten av att barnets 

röst framgår i utredningstexten, det gäller i synnerhet då det har förekommit våld inom familjen. 

Ett barns röst ska citeras eller refereras till på ett tydligt sätt för att tydliggöra asymmetriska 

benämningar där exempelvis barnet benämner pappan vid hans förnamn och mamma som 

”mamma”. På så sätt förmedlas barnets förhållningssätt till båda föräldrarna på ett tydligt sätt. 

Röbäck (2012, s. 89) har i sin studie fastslagit att användningen av språket i utredningstexten kan 

få allvarlig våldsproblematik att minska eller helt osynliggöras. Det sker genom 

omformuleringar av ord som ”våld” till ”bråk” eller ”konflikter mellan föräldrarna”. Höjer och 

Röbäck (2007, s. 126) belyser vikten av språket betydelse. Det är ofta som begreppet ”våld” görs 

om till ”konflikter” eller ”bråk”. Att utredaren skriver ”djupgående” eller ”långvariga konflikter” 
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om våld leder till att våldet osynliggörs. Då våldet beskrivs utifrån mer neutrala ordalag påverkas 

domstolens ställningstagande. 

 

De barn som har umgänge med en förälder som brukar våld riskerar en oförutsägbar vardag 

(McIntosh, 2011, s. 531-532). Det är problematiskt att den föräldern som är utsatt för våld är den 

person som ska fungera som barnets primära omsorgsgivare, vilket skapar en svårighet för barnet 

att utveckla en trygg anknytning till någon av föräldrarna. En miljö där konflikter präglar 

vardagen kan resultera i att barnet utvecklar ett desorganiserat anknytningsmönster till sina 

föräldrar. Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008, s. 73) skriver att ett barn 

som bevittnar våld i hemmet blir övergivet känslomässigt. Då ingen av föräldrarna kan skydda 

barnet från våldet innebär det att barnet förlorar förtroende för både mamman och pappan i 

rollerna som offer och förövare. Vidare kan bevittnandet av våld inom familjen under barnets 

första levnadsår innebära en ambivalens inför föräldrarna (McIntosh, 2011, s. 530). För att 

analysera ett barns anknytning till sina föräldrar krävs information om hur interaktionen har sett 

ut på ett djupare plan samt en utsaga från föräldrarna där de redogör för sina upplevelser av det 

egna barnet. Att studera exempelvis hur interaktionen mellan pappa och barn ser ut under lek är 

inte behjälpligt, utredare behöver snarare observera hur pappan hanterar frustration och 

konflikter i barnets närvaro. Först vid vardagsliknande situationer, där stress förekommer, kan 

utredaren få en förståelse för anknytningsmönstret mellan barn och föräldrar.  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera följande i relation till föräldraförmåga och 

föräldrabarnrelationen vid förekomsten av våld i anförda studier. Det är en traumatisk upplevelse 

att som förälder utsättas för våld i hemmet, vilket kan leda till en försämrad föräldraförmåga. 

Familjerättssekreteraren tenderar att lyfta fram våldet som problemet, snarare än den 

våldsutövande föräldern. Om mamman är utsatt för våld ifrågasätts kvinnan i sin 

föräldraförmåga och hon tillskrivs ett ansvar att bevisa för familjerätten att hon är en god 

vårdnadshavare och mamma. Pappan däremot tilldelas inget ansvar att bevisa sin 

föräldraförmåga. Det finns en rad studier som belyser barnets förhållningssätt till båda 

föräldrarna där våld förekommit. Barnet förlorar förtroendet för både mamman, trots att hon är 

ett offer, och för pappan som är förövare. För barnet blir det svårt att skapa en trygg anknytning 

till någon av föräldrarna. Studierna visar att barn som växer upp i en miljö med en hög 

konfliktnivå kan utveckla en desorganiserat anknytning till båda sina föräldrar. 

Sammanfattningsvis, utifrån studierna ovan, förlorar barnet, som vistas i en miljö där våld 

förekommer, förtroendet för och tryggheten i båda sina föräldrar.  

 

3.4 Konsekvenser av våldet för barnet  
Alla barn som upplever våld är medvetna om våldet, upplever ångest, känner ambivalens mot 

den förövande föräldern, saknar ofta någon att tala med om våldet samt känner skam för våldet 

och den familjen man tillhör De barn som upplevt våld har vidare en större tendens att uppvisa 

depression, traumasyndrom, hämmande beteenden samt ha problem med temperamentet 

(Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2008, s. 16-17). Röbäck (2012, s. 24) tar upp liknande 

symtom som författarna i förgående resonemang samt adderar PTSD som en konsekvens av 

våldet. I studien görs en åtskillnad mellan våld och extremt våld där det extrema våldet är det 

som innebär att barnet utvecklar PTSD. Symptomen är påträngande minnesbilder, plötsliga 

förnimmelser av rädsla, ett undvikande beteende och en tvångsmässig uppmärksamhet kring hot 

och fara. BO (2005a, s. 15) menar att yngre barn i högre utsträckning tenderar att drabbas av 

somatiska symtom medan de äldre barnen i högre omfattning utvecklar ett specificerat symtom.  

 

Enligt Höjer och Röbäcks (2007, s. 97) studie utvecklar 40-50 % av barnen som vistas i en miljö 

med hög konfliktnivå psykopatologiska beteenden. Överlien och Hydén (2007, s. 10) skriver att 



 
  

13 
 

flertalet studier har påvisat samma resultat, barns uppvisande av symptom så som aggression, 

depression och ångest kan härledas till upplevelser av våld. En slutsats är att det är skadligare för 

barn att bevittna våld i hemmet än i det offentliga rummet. Enligt BRÅ (2007, s. 25) sker en 

överväldigande majoritet av det dödliga våldet riktat mot kvinnor i det egna hemmet. Orsakerna 

till det är att förövaren procentuellt är någon som kvinnan känner sedan tidigare och haft en 

relation med samt att bostaden är fri från insyn. Metells (2001, s. 31-32) studie visar att omkring 

40 till 70 % av barn till kvinnor som misshandlas själva är utsatta för övergrepp och att cirka 30 

% av barnen, främst flickor, är utsatta för övergrepp av sexuell karaktär. I Överlien och Hydéns 

(2007, s. 10) studie framkommer att barn ser och hör våldet, känner det kroppsligen eller 

upplever det genom sin mammas psykiska och fysiska smärta.  

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera följande i relation till konsekvenser av våldet 

för barnet utifrån anförda studier. Barn som upplever våld uppvisar omfattande symptom så som 

depression, traumasyndrom, aggression, ångest samt PTSD.  

 

 

4. TOLKNINGSRAM 

 

Familjerättens verksamhet regleras i huvudsak av SoL, FB och barnkonventionen. Utöver dessa 

finns riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas. I dessa lyfts barnets bästa fram som en i synnerhet 

viktig princip att beakta. Den teoretiska utgångspunkten för familjerättens arbete är 

huvudsakligen anknytningsteori. I följande kapitel kommer olika teoretiska utgångspunkter och 

verktyg för analys att beskrivas mer ingående. I kombination med dessa kommer kritisk-saklig 

utredningsmetodik att användas som analysverktyg i denna studie. Den kommer dock att 

benämnas som kritisk-saklig utredningsteori då den utgör en teori i studien.   

 

4.1 Barnkonventionen 
Barnkonventionen är en universell deklaration över barnets rättigheter. Konventionen har 

folkrättslig kraft och de länder som ratificerat den har en skyldighet att respektera och vidta 

åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänts dock är konventionen inte jämställd med 

svensk lag och lagstiftningen går därför före. Trots det ska barnkonventionen tas hänsyn till alla 

frågor som inkluderar barn (Regeringskansliet, 2003, s. 6, 15). Konventionen om barnets 

rättigheter avser enligt den första paragrafen varje människa under 18 år. Enligt artikel tre i 

barnkonventionen framgår det att ”vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 

eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 

lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet” (Regeringskansliet, 2003, s. 34). 

Den praktiska tolkningen av barnets bästa framhålls som en central aspekt, där barnets intresse i 

kollision med andra intressen, ska väga tungt (Regeringskansliet, 2003, s. 11). Den 12:e artikeln i 

barnkonventionen understryker barnets rätt att, utifrån egen förmåga, göra sin röst hörd i frågor 

som berör barnet, där barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån hänsyn till barnets mognad 

och ålder. Barnet ska ges möjlighet att höras i procedurer som rör barnet. I artikeln framhålls 

barnets rätt till deltagande och inflytande (Regeringskansliet, 2003, s. 13). Samhällets skyldighet 

att ingripa med åtgärder för att skydda barnet från alla former av ”fysiskt eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård eller försummande behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena föräldrarnas, 

vårdnad eller annars persons vård” beskrivs i artikel 19 (Regeringskansliet, 2003, s. 41).  

 

4.2 Socialtjänstlagen 

I Socialtjänstlagen 1 kap 2 § framgår det att särskild hänsyn ska tas till barnets bästa vid alla 

insatser och beslut som berör barn, det vill säga en person under 18 år. I de fall där åtgärder berör 
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ett barn har nämnden en skyldighet att, så långt det är möjligt, undersöka barnets inställning och 

med hänsyn till barnets ålder och mognad beakta barnets vilja (3 kap 5 § SoL). Enligt 11 kap 10 

§ SoL har barn som fyllt 15 år rätt att föra sin talan i mål. Även barn som inte uppnått den åldern 

ska höras om man kan anta att det är till nytta för utredningen och utan att barnet tar skada. I det 

femte kapitlet framhålls socialnämndens särskilda ansvar i frågor som rör barn och unga. Där 

framgår att nämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda 

förhållanden, att särskilt följa utvecklingen hos de barn och unga som visar tecken på ogynnsam 

utveckling samt se till att de barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får skydd och 

stöd (5 kap SoL). 

 

4.3 Föräldrabalken 

I FB:s sjätte kapitel, ”Om vårdnad, boende och umgänge”, framgår att barn står under vårdnaden 

av båda eller en av sina föräldrar, vilket består tills barnet fyllt 18 år. Vårdnadshavaren har en 

skyldighet att tillgodose barnets rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran samt har ansvar för 

barnets personliga förhållanden (6 kap 2 § FB). Om någon av föräldrarna vill få en ändring i 

vårdnadsfrågan kring barnet kan denne ansöka hos rätten och sedan beslutar rätten kring 

huruvida vårdnaden ska anförtros en av föräldrarna eller om den ska vara gemensam. 

Bedömningen sker utifrån föräldrarnas förmåga till samarbete kring barnet. Gemensam vårdnad 

får inte beslutas om då båda föräldrarna motsätter sig det. Rätten kan utdöma enskild vårdnad om 

det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa (6 kap 5 § FB).  

 

Barn har, enligt FB, rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och får inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB). Vidare framgår det att 

barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § FB). I 

bedömning av vad som är barnets bästa ska man dels se till risken att barnet eller någon annan i 

familjen utsätts för övergrepp, att barnet förs bort, hålls kvar eller på annat sätt far illa. Dels 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det bedöms sedan i relation till 

barnets uttalade vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap 2 a § FB). Det är 

utredarens skyldighet att kartlägga barnets inställning, om det inte anses olämpligt, samt redovisa 

den för rätten då förslag till beslut lämnas (6 kap 19 § FB). Om vårdnadshavaren gör sig skyldig 

till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen av barnet på ett sådant sätt som kan innebära 

bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska föräldern förlora rätten till vårdnad. Om det 

gäller en av vårdnadshavarna kan rätten tilldela den andra föräldern ensam vårdnad (6 kap 7 § 

FB). 

 

I 6 kap 15 § FB behandlas frågan om umgänge mellan barn och föräldrar. Där framgår att barnet 

har rätt till umgänge med föräldern som barnet inte bor med, umgänget kan ske genom möten 

eller på annat sätt. Barnets vårdnadshavare har ett ansvar att så långt som möjligt tillgodose 

barnet behov av kontakt med den föräldern som barnet inte bor med samt att främja den 

kontakten. I 15 a § FB framgår det att rätten är den som beslutar om umgänget mellan barn och 

förälder, den föräldern som står som vårdnadshavare men inte bor tillsammans med barnet är den 

som avtalar med rätten om umgänget utformning och omfattning. Vid bedömning av umgänge 

mellan barn och förälder bör hänsyn tas till vad som framgår i 6 kap 2 a § FB. De risker som 

umgänget kan innebära för barnet eller någon annan i familjen ska bedömas i relation till barnets 

behov av en nära och god kontakt till de båda föräldrarna. Rätten kan enligt 6 kap 15 c § FB 

besluta om att ett umgängesstöd utses, om barnet har behov av det, som ska närvara vid 

umgänget mellan barn och förälder. 

 

4.4 Barnets bästa 
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I svensk rätt ska barn betraktas som subjekt, med egna kunskaper och erfarenheter, som gradvis 

ges ökade möjligheter till deltagande i frågor som berör dem själva. Barnets bästa finns återgivet 

i bland annat barnkonventionen, SoL och FB. Barnets bästa kan endast uppnås genom att barnet 

självt får ge uttryck för sin vilja. Utifrån vad barnet uttrycker som sin vilja ska en bedömning 

göras, genom en sammanvägning av andra ståndpunkter, för vad som är barnets bästa (BO, 2012, 

s. 21-23). Det innebär att barnet, oavsett ålder, ska ges möjlighet att uttrycka sin vilja 

(Socialstyrelsen, 2012b, s. 42, 48). Från fyra års ålder anser Socialstyrelsen (2012, s. 44) att barn 

har förmåga att berätta om sina upplevelser, förutsatt att de bemöts med respekt av en utredare 

som har förmåga att öppet lyssna på barnet. 

 

Myndigheter har en skyldighet, att i fall där andra intressen väger tyngre än barnets, redovisa att 

en sammanvägning gjorts av de olika intressena. Vidare har myndigheter en skyldighet att så 

långt som möjligt försäkra sig om att barnets bästa redovisas i beslutsprocessen. Genom att dels 

låta det berörda barnet ge uttryck för vad som är hans/hennes bästa, dels utgå ifrån beprövad 

erfarenhet och forskning kan den professionella avgöra vad som kan anses vara barnets bästa i 

det enskilda fallet (Socialstyrelsen, 2012b, s. 20). Vidare skriver Socialstyrelsen (2012, s. 21, 28) 

att barnets bästa inte alltid är avgörande i beslutsfattandet men att det alltid ska beaktas, utredas 

och redovisas. Utifrån lagtexten kan hänsyn tas till andra intressen men, inga av dessa får 

prioriteras framför vad som är barnets bästa i det enskilda fallet.  

 

Det är viktigt att det i bedömningen i vårdnadstvister görs en framtidsprognos. Vid bedömningen 

i vårdnadstvister där det har förekommit våld ska en riskbedömning göras som relateras till vad 

som anses vara barnets bästa. Risken att barnet eller någon närstående till barnet utsätts för våld 

ska väga tungt i bedömningen (Socialstyrelsen, 2012b, s. 38). Barnets bästa är ett dynamiskt 

begrepp som förändras utifrån värderingar i samhället, ny kunskap om barn samt tidsaspekter. 

Individer, sammanhang och situationer skapar olika tolkningsmöjligheter. Att begreppet är 

flexibelt, det vill säga att det går att anpassa utifrån varje enskilt barn och unik situation, skapar 

förutsättningar för att barnet behandlas som ett subjekt (Socialstyrelsen, 2012b, s. 22). I synen på 

vad som är barnets bästa finns en rad olika barnperspektiv som utredaren behöver vara medveten 

om, exempelvis ett vuxet barnperspektiv, samhällets barnperspektiv och barnets eget perspektiv. 

Den vuxna kan aldrig helt försätta sig i ett barnperspektiv. Utifrån egna erfarenhet, kulturella 

normer, kunskap, värderingar och synsätt på barns rättigheter och behov kan den vuxne ha ett 

vuxet barnperspektiv. Utifrån det perspektivet försöker utredaren försätta sig i och skapa 

förståelse för barnet. Barnet måste alltid ses som expert på den egna situationen (Socialstyrelsen, 

2012b, s. 22-23). 

 

4.5 Kritisk-saklig utredningsteori   

Då utredningar är bristfälliga kan det leda till felaktiga eller olämpliga beslut samt att 

rättsäkerheten riskeras. De som drabbas hårdast av bristfälliga utredningar är barn, trots att det är 

barnen som ska skyddas. De teoretiska utgångspunkterna i en kritisk-saklig utredningsteori är 

bland annat SoL som föreskriver att utredningsarbetet bör kännetecknas av en helhetssyn, 

klientperspektiv och barnperspektiv samt respekt för den enskildes integritet och 

självbestämmande. Teorin beskriver även vilka krav som ställs på en utredning för att den ska 

anses rättsäker. Den ska bland annat innehålla en öppen redovisning, relevanta uppgifter, 

tillförlitlighet, precisering, noggrannhet, källkritik samt överväganden av olika tolkningar. Ett 

annat viktigt begrepp inom den kritisk-sakliga utredningsteorin är barnperspektivet. Begreppet 

innebär att barn ner till tre års ålder kan intervjuas. Ett minimum bör vara att tre barnsamtal hålls 

för att möjliggöra upprättandet av en bärande relation till barnet och på så sätt nå tillförlitlighet 

(Edvardsson, 2003, s. 14). Ett annat begrepp som förekommer inom den kritisk-sakliga 

utredningsteorin är expansivitet, vilket innebär att utredaren alltid ska söka vidare efter kunskap. 
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Analysen ska fördjupas så långt det är möjligt, vilket innebär att nya perspektiv kan komma till. 

Att inte låta barn komma till tals och inte skaffa information om ett barns vilja innebär en 

bristande expansivitet i utredningsarbetet (Edvardsson, 2003, s. 27). Andra begrepp förutom 

ovannämnda som kommer att användas som verktyg i analysen är nertoning, ignorerande, 

tankefel, berördperspektivet och negativitetsfel. Nedtoning och ignorerande innebär att utredaren 

bagatelliserar allvarliga omständigheter eller ignorerar dem helt (Edvardsson, 2003, s. 145). 

Tankefel kan uppkomma genom, bland annat, att starka känslor hos utredaren stör tänkandet. 

Tankefel är socialt smittsamma och kan spridas inom olika verksamheter. Ett annat begrepp är 

berördperspektivet, vilket innebär att alla inblandade personer i en utredning ska få komma till 

tals. Ett sista begrepp som är aktuellt i studien är negativitetsfel. Innebörden av begreppet är att 

en familj eller person tenderar att ensidigt utsättas för negativa tolkningar och bedömningar. Det 

är bevisat att förekomsten av några få negativa uppgifter om en person kan få genomslag och 

påverka en hel utredning.  

 

4.6 Anknytningsteori  
John Bowlby utvecklade anknytningsteorin där det psykologiska bandet mellan barn och dess 

omsorgspersoner är det centrala. I barnets närhet måste det finnas vuxna som ser barnets behov 

samt skyddar barnet. Inre arbetsmodeller är ett centralt begrepp inom teorin. De inre 

arbetsmodellerna formas inom anknytningsmönstret som ett barn har till sina föräldrar. Det 

speglar barnets kontakt med föräldrarna och kommer påverka barnets relationer i framtiden. Ett 

annat centralt begrepp inom teorin är trygg bas som innebär att föräldrarna måste ge barnet 

närhet och skydd. Barnet ska på egen hand utforska världen och föräldrarna ska då utgöra den 

trygga hamn som barnet kan återvända till om något skrämmande skulle inträffa. Beroende på 

hur bra föräldrarna klarar uppgiften kommer anknytningen att utvecklas därefter. Det finns olika 

anknytningsmönster så som trygg anknytning som innebär att barnet om fara uppkommer söker 

sig till föräldrarna. Föräldrarnas ska vara lyhörda och förutsägbara, vilket kännetecknar en god 

omsorgsförmåga. En otrygg anknytning kan delas upp i undvikande och ambivalent anknytning. 

Den första innebär att barnet inte återvänder till föräldern vid uppkomst av fara.  

 

En ambivalent anknytning innebär att samspelet sker på de vuxnas villkor och är oförutsägbart 

för barnet. Barnet kan då inte läsa av förälderns signaler vilket resulterar i att barnet antingen 

undviker föräldern eller blir klängning och uppvisar ett ängsligt beteende. Oförutsedda 

känsloutbrott är kännetecknande för ett ambivalent anknytningsmönster. Det sista 

anknytningsmönstret kallas för ett desorganiserat anknytningsmönster där samspelet bygger på 

barnets rädsla inför föräldern. Ett barn är i stort behov av någon som tröstar och skyddar det, vid 

den desorganiserade anknytningen är det den person som ska vara barnets trygghet som skapar 

rädslan hos barnet. Om misshandel förekommer inom familjen kan ett desorganiserat 

anknytningsmönster utvecklas. Ungefär 80 % av barnen som upplevt psykisk eller fysisk 

misshandel har uppvisat ett desorganiserat anknytningsmönster (Karlsson, 2012, s. 65-71). 

Järnesjö (2011) skriver att barn som upplever våld befinner sig i en desorienterad 

anknytningskontext. Föräldrarnas anknytningsförmåga försvagas om våld förekommer i en 

relation, det gäller både våldutövaren och den utsatte föräldern. Barn som har blivit vittne till 

våldet förlorar förtroendet både för förövaren men även för den som blir utsatt. Vid förekomsten 

av våld skadas barnets skyddsnät vilket kan leda till att barnet inte längre ser föräldrarna som 

personer som kan skydda dem vid uppkomsten av fara. 

 

 

5. UNDERSÖKNINGSDESIGN, FORSKNINGSSTRATEGI SAMT 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNTKER 
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I denna studie har 16 vårdnads-, boende- och umgängesutredningar granskats. Utredningarna är 

gjorda av familjerättssekreterare anställda på familjerätten i Örebro, på uppdrag av Örebro 

tingsrätt. En undersökningsdesign är en struktur som ska vägleda och styra insamling och analys 

av data. Då syftet var att studera ett fall mer ingående och detaljerat är en fallstudiedesign att 

föredra (Bryman, 2002, s. 42). De vårdnads-, boende- och umgängesutredningar som förkunnats 

i Örebro tingsrätt under år 2012 är de fall som detaljerat har undersökts. Samtliga utredningar 

som granskats i studien har används som beslutunderlag i Örebro tingsrätt under år 2012. 

  

Den kvalitativa forskningsstrategin utgår från individers uppfattningar och tolkningar av den 

sociala verklighet i vilken de befinner sig. Det synsättet kan härledas till den ontologiska 

ståndpunkten konstruktionismen, som innebär att sociala företeelser sker beroende av de sociala 

aktörerna. Den interpretativistiska kunskapsinriktningen innebär att tolkningen av den subjektiva 

erfarenheten är det som är det centrala (Bryman, 2002, s. 34-35). Studiens syfte var att granska 

hur familjerättssekreterare presenterar och bedömer våld och barnets bästa i vårdnads-, boende- 

och umgängesutredningar. Utifrån studiens syfte ansåg vi det motiverat att utgå från en kvalitativ 

forskningsstrategi. Hennink, Hutter och Bailey (2011, s. 10) skriver att en kvalitativ 

forskningsstrategi ska användas för att få en djupare förståelse för det som ska undersökas. En 

sådan forskningsstrategi är vidare passande att använda då forskaren vill förklara och förstå ”hur” 

och ”varför” frågor, vilket stämmer överens med studiens syfte. Dokument som är producerade 

utan att forskaren varit med och påverkat dem kan ses som en datakälla. Dokumenten beskrivs 

som någonting som finns ”där ute” och som är tillgängliga för insamling och analys (Bryman, 

2002, s. 355-357). De granskade utredningarna är offentliga handlingar som inhämtas från 

tingsrättens arkiv. Handlingarna har inte genererats i ett forskningssyfte. Fördelarna med att 

granska redan befintliga dokument är enligt, Bryman (2002, s. 355-357) att materialet inte är 

påverkat av forskarens värderingar och uppfattningar. Vidare kommer forskaren i kontakt med 

och kan studera en utsatt grupp som på annat sätt vore omöjligt att undersöka. Nackdelen med att 

granska dokument är att det är en utdragen process, där sökande efter relevant data kan vara 

frustrerande samt att validiteten är begränsad då materialet inte kommit till i något speciellt 

forskningssyfte. Marlow (2005, s. 216-217) menar att forskaren under analysprocessen bör vara 

medveten om den egna påverkan och hur värderingar kan återspeglas i materialet. 

En kvalitativ semistrukturerad intervju har gjorts med sakkunnig inom den kritisk-sakliga 

utredningsmetodiken, Bo Edvardsson. Under intervjun diskuterades specifika teman, vilka utgick 

från de slutsatser som studien genererat. Empirin från intervjun återfinns i den avslutande 

diskussionen, där den används i syftet att fördjupa förståelsen för studiens slutsatser. Bryman 

(2002, s. 301) skriver att en sådan intervju innebär att förutbestämda teman behandlas. Dock har 

intervjupersonen stor frihet och kan formulera sina svar på det sätt som denne önskar.  

 

För att besvara studiens syfte och nå en förståelse för familjerättssekreterarens subjektiva 

bedömning i varje enskild utredning anser vi att studien bör utgöras av en fallstudiedesign med 

utgångspunkt i en kvalitativ forskningsstrategi där dokument utgör det material som ska 

analyseras. Dokumentgranskningen kommer att kompletterades med en semistrukturerad intervju 

för att nå en fördjupad förståelse. 

 

5.1 Litteraturgenomgång 

Vi har inspirerats av Boolsen och Watt (2007, s. 24) som skriver att det är klokt att lägga ner tid 

på att göra en litteraturstudie. Genom att läsa vad andra har gjort får forskaren en mer omfattande 

kunskap om ämnet som ska studeras. Att läsa andras undersökningar kan ge inspiration och 

forskaren kan genom att ta del av andras resultat och erfarenheter undvika att göra upprepningar 

eller begå samma misstag som andra forskare gjort. Innan granskningen påbörjades gjordes en 

inläsning på det ämnesområde som studien ämnar belysa. Litteratur om familjerättens 
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organisation lästes noggrant igenom för att få ge en inblick i hur arbetet utformas och bedrivs. 

Därefter gjordes sökningar på universitetsbibliotekets olika databaser: Summon, Libris och Diva. 

Både internationell och nationell vetenskaplig forskning hittades i form av artiklar och litteratur. 

Referenslistor i redan utvalda artiklar, böcker och avhandlingar har också varit till hjälp för att 

hitta relevant litteratur som berör ämnet. I urvalet av all den forskning som påträffades har en 

källkritisk granskning gjorts för att utvärdera litteraturens trovärdighet och tillförlitlighet. Det har 

bland annat gjorts genom att vi, i samtliga fall där förstahandskällan funnits att tillgå, använt oss 

av ursprungskällan. Efter urvalet av forskning utformades en matris för att möjliggöra en 

tematisering. De teman som genomsyrar studien har sin grund i studiens syfte. Vid 

genomläsningen kunde vi, via matrisen, placera in delar av forskning under valda teman för att 

sedan sammanställa det till en enhetlig text. 

 

 5.1.1 Sökord i studien; Familjerätt /family law, våld/violence, “barnets bästa”/”child´s best”, 

/anknytningsteori/attachment theory, custody-, residence-, and contact investigations 

 

5.2 Datainsamling och urvalsprocess  
För att ta del av offentliga handlingar hos tingsrätten i Örebro använde vi oss av sökmotorn Vera. 

Vera är ett verktyg som allmänheten kan använda för att söka efter mål som arkiverats av 

tingsrätten. Våra urvalskriterier var vårdnads-, boende- och umgängesutredningar där minst en 

av föräldrarna var bosatt i Örebro kommun, ärendet ska ha avslutats under 2012 samt att det ska 

innehålla indikationer på att våld förekommit. Sökningen i sökmotorn Vera utgick från 

begreppet ”vårdnad” under kategorin ”familjemål”. Ett annat kriterium var att målet skulle ha 

avslutats i tingsrätt, hovrätt eller högsta domstol under tidsperioden 2012-01-01 - 2012-12-31. 

Domstolsbeslut ska ha fastställts och vårdnads-, boende- och umgängesutredningen ska finnas 

tillgänglig på Örebro tingsrätt. Örebro tingsrätt avlägger beslut i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar i 12 kommuner i Örebro län. Endast utredningar där minst en av 

föräldrarna är bosatt i Örebro kommun har granskas i studien. 

   

Antalet träffar vid sökningen var 194 mål, var av 87 mål omgående exkluderades då de var 

beslut om ”särskilt förordnad vårdnadshavare”. 107 utredningar kvarstod som rörde vårdnad, 

boende och umgänge, där en, två eller samtliga av dessa kategorier av utredningar behandlades. 

Av de mål som kvarstod kunde 50 mål identifieras där minst en av de berörda föräldrarna var 

bosatt i Örebro kommun. Av de 50 valda utredningarna innehöll 16 någon form av våld inom 

familjen. De 34 utredningar som uteslöts visade inga indikationer på att våld förekommit.  

Urvalsprocessen kan liknas vid det Marlow (2005, s. 144) benämner som kriterieurval. Det 

innebar att vi i vår urvalsprocess hade förutbestämda kriterier som avgjorde vilka fall som 

användes i studien.  

 

5.3 Bortfall 
Efter urvalsprocessen har det skett vissa bortfall. Vissa utredningar fanns inte, vid tid för 

insamling av empirin, tillgängliga på tingsrätten trots att de fanns sökbara i arkivet. Några av 

utredningarna var ofullständiga, av okänd anledning, och har därför inte används i studien. Vissa 

av utredningarna var så kallade ”snabbyttranden”, dessa innehåller varken utredning eller 

bedömning och har därför inte används i studien. Snabbyttranden kunde dock inte urskiljas från 

de fullständiga utredningarna vid sökning efter mål. Bryman (2002, s. 101) beskriver bortfall 

som en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen utan uppstår i samband med insamlingen av 

det redan utvalda materialet. Bortfallet av utredningar kan ha påverkat urvalet då vi inte vet ifall 

indikationer på våld förekommit i de ofullständiga och icke tillgängliga utredningarna.  

 

5.4 Analys och bearbetning av data 
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I granskningen av utredningarna hittades återkommande mönster som var av intresse för studien 

och som kunde besvara syftet och frågeställningarna. Dessa företeelser placerades under de olika 

teman som tidigare identifierats och som på ett eller annat sätt gick att koppla till Barnets vilja, 

Barnets behov av båda föräldrarna, Föräldraförmåga och föräldrabarnrelationen vid 

förekomsten av våld samt Konsekvenser för barnet av våld. Det som eftersöktes var 

återkommande uttryck eller resonemang i utredningstexterna. För att identifiera relevant 

information krävdes flera noggranna genomläsningar av de valda utredningarna. För att på ett 

effektivt sätt strukturera materialet användes färgkodning. Innan granskningen påbörjades 

tilldelades färgerna olika betydelser för att underlätta struktureringen av utredningarna under de 

förutbestämda teman som skapats. Barnen delades in i ålderkategorierna ”0-3”, ”4-8” och ”9-16” 

för att underlätta hanteringen av empirin samt för att kunna identifiera mönster på ett tydligt sätt. 

Åldersuppdelningen motiverades utifrån kunskapen om att barn under tre år sällan får komma till 

tals och att barn över nio år kan tänkas ha uppnått tillräcklig ålder och mognad utifrån vad 

forskning visat. Samtliga utredningar tilldelades ett nummer mellan 1-16, vilket gjorde det lättare 

att strukturera och hantera empirin. De berörda barnen i utredningarna tilldelades fiktiva namn 

för att göra studien mer autentisk. Tillvägagångssättet kan kopplas till grounded theory och en 

öppen kodning. Den öppna kodningen resulterade i ett strukturerat empiriskt underlag som sedan 

integrerades med tolkningsram och tidigare forskning. Grounded theory är ett av de vanligaste 

synsätten för analys av kvalitativ data där kodning utgör en av de mest betydelsefulla 

processerna. Första steget är att läsa igenom materialet och samtidigt leta efter resonemang som 

kan vara av teoretisk vikt. Dessa får sedan ett namn eller etikett. Målet med den öppna 

kodningen är att bryta ner, studera, jämföra, konceptulisera och kategorisera data som sedan ska 

resultera i olika begrepp. Begreppen genererade i och omformulerades sedan till olika teman. 

Kodningen i den här studien kan mestadels liknas vid en öppen kodning men vi har även 

influerats av axial kodning och selektiv kodning som också hör till grounded theory (Bryman, 

2002, s. 377). 

 

5.5 Validitet och reliabilitet 
Bryman (2002, s. 67) skriver att många forskare har diskuterat validitet och reliabilitet och dess 

relevans för kvalitativ forskning. Yin (1984) menar att dessa kriterier är lämpliga inom kvalitativ 

forskning och belyser hur en studies utveckling bör se ut för att kunna uppfylla dessa kriterier. 

Stake (1995) å andra sidan ger inte dessa kriterier något utrymme överhuvudtaget. De forskare 

som har en kvalitativ inriktning tenderar att bagatellisera eller helt bortse från kriteriernas 

betydelse (Bryman, 2002, s. 67). Extern validitet rör frågan om studiens resultat kan 

generaliseras till en liknande social miljö. Den externa validiteten utgör dock ett problem för 

kvalitativa forskare då urvalet i undersökningen är begränsad (Bryman, 2002, s. 258). Denna 

studie kommer inte att ha en hög validitet då är svårt att generalisera resultatet från vår studie till 

en annan familjerätt då arbetsförhållandena kan se olika ut på arbetsplatserna, som exempelvis 

arbetsplatsens traditioner, personalgruppens storlek och arbetsbelastning. Dock kan studien få en 

hög intern validitet som enligt Bryman (2002, s. 257) innebär att det finnas en samstämmighet 

mellan de som har studerats och de teorier som utifrån det har genererats. Den interna validiteten 

ska ses som en styrka i kvalitativa undersökningar. Då det är vi som valt de teorier som utgör 

tolkningsramen för studien kan det komma att påverka studiens interna validitet. Detta då valet 

är subjektivt och präglas av studiens författare.  

 

Extern reliabilitet handlar om att en undersökning ska kunna replikeras, vilket innebär att den 

som gör om studien ska nå samma resultat. Enligt Lecompte och Goetze (1982) som Bryman 

refererar till är det svårt att uppnå hög extern reliabilitet i kvalitativ forskning då de sociala 

miljöer som studerats är i kontinuerlig förändring, vilket försvårar en upprepning av 

undersökningen (Bryman, 2002, s. 257). Avseende denna studie kan samma dokument användas 
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för att göra om undersökningen, dock kommer resultatet sannerligen skilja sig åt då en annan 

forskare förmodligen kommer göra egna tolkningar av dokumenten. Intern reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningen handlar om att forskare kommer överens om hur sociala företeelser ska 

tolkas utifrån de som observeras (Bryman, 2002, s. 257). Denna studie har två författare vilket 

gör att den interna reliabiliteten kommer att vara högre än om det endast hade varit en författare. 

Innan granskningen påbörjades kom vi överens om vad vi letade efter och vilka tolkningar som 

skulle göras. Vi har även diskuterat våra tolkningar för att se om de överensstämmer med 

varandra för att kunna uppnå en hög intern reliabilitet.   

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2013, s. 5-6) skriver att utgångspunkten för forskningsetiska överväganden ska 

vara individens rätt att skyddas från att utsättas för skada, kränkningar eller otillbörlig insyn i sin 

privata sfär. Individskyddskravet väger tungt men det är samtidigt oetiskt att inte bedriva 

forskning som kan leda till förbättrade levnadsvillkor och en utveckling för mänskligheten. Det 

finns fyra huvudkrav på hur forskning ska bedrivas: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet 

(2013, s. 7) att deltagaren ska informeras om att deltagandet i studien är frivilligt samt i vilket 

syfte studien görs. Då vårdnads-, boende- och umgängesutredningarna är inhämtade på 

tingsrättens arkiv och är offentliga handlingar har vi aldrig varit och kommer inte heller att ha 

kontakt med de personer som utredningarna berör. Vetenskapsrådet (2013, s. 9) skriver att 

deltagaren ska ha rätt att själv bestämma över sin medverkan i studien, enligt samtyckeskravet. 

Det är inte något som vi har möjlighet att ta hänsyn till då det empiriska underlaget består av 

offentliga handlingar. Personuppgifter kommer dock att hanteras med försiktighet, enligt 

konfidentialitetskravet. Barnens namn i utredningarna är utbytta mot fiktiva namn och 

föräldrarna benämns genomgående som mamma och pappa. Trots att studien innehåller känsliga 

uppgifter har vi valt att benämnda att samtliga utredningar har producerats av 

familjerättssekreterare på Örebro familjerätt och att minst en av de berörda föräldrarna är bosatt i 

Örebro. Det motiveras utifrån att resultatet endast beskriver arbetet på just familjerätten i Örebro 

och inte kan generaliseras till någon annan familjerätt i Sverige. Beslutet att benämna Örebro har 

föregåtts av en etisk reflektion där överväganden kring risken att personer i Örebro ska känna 

igen eller identifiera de berörda personerna har gjorts. Empirin i studien består av dokument från 

tingsrätten som är offentliga handlingar, vilket innebär att vem som helst har tillgång till dem och 

att de inte omfattas av sekretess. Vi gjorde därför bedömningen att forskningssyftet väger tyngre 

än risken för att någon ska fara illa av studien. En liknande reflektion gjordes kring hanterandet 

av barnens våldsupplevelser som presenteras i studien. Trots att barn ska skyddas ansåg vi det 

motiverat att barnens upplevelser presenteras för att tydliggöra deras utsatthet i relation till 

familjerätten. Om barnens upplevelser utelämnas förminskas och osynliggörs barnets 

våldsupplevelser och röst ännu en gång, vilket strider mot en central slutsats i studien.  

Vetenskapsrådet (2013, s. 14) skriver att insamlat material endast får användas för den 

vetenskapliga studiens bruk. Materialet kommer endast att användas i denna studie och kommer 

efter användning att makuleras, vilket visar att vi följer nyttjandekravet.  

 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Resultatet kommer i följande kapitel att presenteras i form av de fyra teman som genomsyrat 

studiens tidigare forskning. Dessa är 1) Barnets vilja, 2) Barnets behov av båda föräldrarna, 3) 

Föräldraförmåga och föräldrabarnrelationen vid förekomsten av våld samt 4) Konsekvenser av 

våldet för barnet. Resultat, tolkningsram och tidigare forskning kommer tillsammans att utgöra 

analysen som följer varje tema.  
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6.1 Hantering av barnets vilja i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar 

De 16 utredningar som granskats innefattar 23 barn, varav 10 är flickor och 13 är pojkar. Tio av 

de berörda barnen ingår i ålderskategorin 9 till 16 år, 11 av barnen tillhör ålderkategorin 4 till 8 

år och två av barnen tillhör ålderskategorin 0 till 3 år. Barnens ålder presenteras i resultatet i 

anknytning till barnets namn. I relation till denna spridning är det möjligt att fånga olika 

perspektiv på utredarnas synsätt, såväl barnets bästa som barnets rätt att få komma till tals. 

Tingsrätten överlåter till familjerätten att utreda vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Alla 

utredningstyper behöver inte vara aktuella i varje enskild utredning. I fem av utredningarna 

utreds alla tre kategorierna, endast vårdnadsfrågan utreds tre gånger, vårdnads- och boendefrågan 

samt boende- och umgängesfrågan utreds en gång vardera. Resultatgenomgången syftar till att 

framställa hur utredaren presenterar och bedömer barnets vilja i de granskade utredningarna. 

Barnets vilja avser i studien endast det som barnet, som förstahandskälla, ger uttryck för. Det 

barnets föräldrar, referentpersoner, utlåtanden från barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och 

tidigare utredningstexter ger uttryck för avseende barnets vilja kommer inte att behandlas. 

 

Anna och Ibrahim, de två barnen under tre år, får inte göra sin röst hörd. I utredningen diskuteras 

inte barnets vilja, varken i utredningsskede eller i bedömningen. Anledningen till varför barnets 

vilja utelämnas och motivering till varför barnet anses oförmöget att delta i utredningen framgår 

inte. I gruppen barn 4 till 8 år kan tydliga skillnader i bedömningen av barns förmåga till 

deltagande utrönas. Två flickor, som tidigare varit föremål för utredning enligt SoL 11:1, får inte 

sin röst hörd i utredningen. I utredningen rörande Therese (8) framgår:  

 
Utredarna har valt att inte låta Therese komma till tals i denna utredning. Detta på grund av att pappan 

visserligen samtyckt till barnsamtal men samtidigt varit bekymrad hur det eventuellt påverkar Therese, då hon 

vid flera tillfällen pratat med socialtjänsten tidigare i utredningssammanhang. Handläggarnas bedömning är att 

oavsett Therese vilja att ha sitt stadigvarande boende hos mamma eller pappa anser handläggarna att på grund 

av Therese ringa ålder och mognad har hon inte möjlighet att förutse konsekvenserna på lång sikt. 

 

Barnets vilja undersöks inte och tas inte heller hänsyn till i utredning eller bedömning. I 

utredningen rörande Sanna (7) skriver utredaren: 
 

Då Sanna nyligen haft samtal med socialsekreterare i samband med utredning jml. SoL 11:1 och där berättat 

om sin situation samt att Sanna är mycket blyg anser utredaren det obehövligt att ytterligen en gång utsätta 

Sanna för samtal med myndighetsperson. 

 

I och med det utelämnas Sannas vilja i bedömningen. Liknande tendenser kan identifieras i 

hanteringen av Carl (6) och Olle (4). Utredaren skriver att ”på grund av Carl och Olles låga 

ålder har vi inte talat enskilt med dem under utredningen”. Samtliga ovannämnda barn har 

tidigare  

varit föremål för utredning, SoL 11:1, där de uttalat sin vilja. Utredaren lägger inte någon vikt 

vid det som tidigare sagts och utreder inte barnens vilja. 

 

Sex av barnens vilja utreds i liten utsträckning eller inte alls. Barnsamtal som får utrymme i 

utredningstexten görs med Aram (7), dock undersöks inte hans vilja och utredaren kan därför 

inte ta ställning till Arams inställning till umgänge med pappan. Simon (7) väljer att inte delta 

aktivt vid barnsamtalet, vilket resulterar i att hans vilja helt utelämnas i bedömningen. Utredaren 

väljer att inte samtala med Ludvig (6), det sker utan motivering och med resultatet att hans vilja 

utelämnas. I utredningen rörande Johan (5) diskuteras och bedöms inte barnets vilja trots att den 

i utredningstexten tydligt kan urskönjas. Trots att hans vilja framgår genom tidigare SoL 11:1 

utredningar, referentsamtal, umgängesstödjare samt utlåtande från BUP tillfrågas inte Johan om 

sin vilja i den granskade utredningen. Yusuf (7) och Idriss (7) säger under utredningen lite eller 
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inget alls, vilket gör att utredaren inte kan utläsa barnets vilja. Av barnen i åldern 4 till 8 år som 

berörs av utredningarna kan endast ett barn identifieras som får sin vilja beaktad, både i 

utredningstext och i bedömning. Utredaren skriver om Björn (8), ”Björn vill att både mamma 

och pappa ska bestämma över honom” och i bedömningen skriver utredaren att ”barnet träffar 

sin pappa varannan helg, fredag till söndag och ibland på skolloven, barnen tycker detta är bra”. 

Endast vid två tillfällen i ovanstående utredningar används citat för att förmedla barnets vilja. 

Dessa är: ”Pappa är inte nära” och ”Jag gillar mamma jättemycket – mer än min pappa”. Det 

utrymme barnet ges i utredningstexten varierar i omfattning, i de flesta fall har åtminstone ett 

försök till samtal med barnet gjorts. Generellt samtalar barn och utredare i liten omfattning om 

barnets vilja, samtalen handlar snarare om vardagliga företeelser i barnets liv. 

 

Ålderskategorin barn i åldern 9 till 16 år består av tio barn. Maltes (12) vilja framgår i 

utredningstexten och tas hänsyn till i bedömningen. Det står: ”När han tänker på att träffa pappa 

tycker han att det känns läskigt och jobbigt” samt ”därefter ville inte Malte träffa honom mer han 

kan inte förklara varför mer än att det var något som inte kändes bra”. I bedömningen skriver 

utredaren att ”hans känsla av att vara sviken av sin pappa och hans rädsla för att bli som han 

måste tas på allvar” samt ”det är också min bedömning att Malte inte ska tvingas till ett umgänge 

med sin pappa”. I utredningen rörande Zenabu (15) står: ”Förutom den tid hon ska vara hos 

pappa skulle Zenabu vilja kunna åka till pappa när hon vill” och ”parterna har under 

utredningens gång enats om att barnet ska bo hos mamma och träffa pappa varannan helg vilket 

också barnet tycker är bra”. I utredningen rörande Irma (16) står: ”Enligt vår bedömning har 

Irma uppnått sådan ålder och mognad att hon själv måste få bestämma över sitt boende och om 

hennes mamma, hennes pappa eller båda ska vara hennes vårdnadshavare”. Även i bedömningen 

gällande Ida (16) kan ett liknande resonemang utläsas: ”Bedömningen görs att Ida har uppnått 

den ålder då hennes synpunkt i tvistefrågan bör vara starkt avgörande för beslutet”. Om Hektor 

(11) skriver utredaren: ”Hektor vill att hans mamma ska bestämma över honom och han vill 

träffa sin pappa varannan helg” vilket tas hänsyn till i bedömningen: ”Hektor uttrycker att han 

vill ha kontakt med och träffa sin pappa regelbundet”. 

 

I samtal med Stefan (9) framgår att ”Stefan vill att både mamma och pappa ska bestämma över 

honom” och i bedömningen skriver utredaren: ”Stefan uttrycker att han tycker om att vara hos 

pappa och att han ser fram emot att åka dit”. I utredningen rörande Sofia (9) skriver utredaren att 

”trots att Sofia inte är mer än nio år anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till den vilja hon ger 

uttryck för, även om det handlar om lojalitet gentemot båda sina föräldrar”. Det Sofia ger uttryck 

för i utredningen framställs bland annat genom citatet ”Båda är snälla och bryr sig om oss barn”. 

I utredningen rörande Ritva (9) ska två barnsamtal genomföras. Vid första tillfället skriver 

utredaren: ”Tolken har uteblivit på grund av sjukdom och det blir inte så mycket till samtal med 

Ritva”. Inget ersättningssamtal inbokas. Vid andra samtalet säger Ritva att: ”Det är pappa som 

bestämmer över mig och så ska det vara”, vilket ges betydelse i bedömningen. 

    

Emelie (11) uttrycker att ”hon vill inte träffa sin pappa, inte nu och inte sen, hon är rädd att han 

ska ta kontakt med henne” och ”hon vill bo med sin mamma där de bor nu, hon vill aldrig flytta 

därifrån”. Emelies vilja framgår tydligt men ges ett litet utrymme i bedömningen, ”Emelie har 

tydligt uttryck att hon i dagsläget inte vill träffa sin pappa”.  I utredningen rörande Molly (9) 

skriver utredaren: ”Hon vet inte om hon vill träffa pappa, hon vill att mamma ska bestämma över 

henne”. Trots två barnsamtal tillfrågas inte Molly närmare om sin vilja avseende umgänget med 

föräldrarna, hennes vilja får inte heller utrymme i bedömningen. Endast ett citat används för att 

presentera barnens vilja i ålderskategorin 9 till 16 år. Dock kan tydliga språkliga anpassningar 

identifieras då utredaren skriver om det barnen sagt. 
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6.2 Analys av hantering av barnets vilja i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar 
Resultatet visar att barnen tillhörande ålderskategori 0 till 3 år inte får sin röst hörd. Det tycks 

vidare ske utan närmare motivering i utredningarna. I de fall där det förekommer argument för 

utelämnandet av barnets åsikter måste de anses vara bristfälliga och ensidiga. I ålderskategorin, 

barn 4 till 8 år, ges varken Therese, Sanna, Olle och Carl möjligheten att delta i utredningen. Det 

motiveras med att Sanna är blyg, att Therese saknar förmåga att förutse konsekvenser på lång 

sikt och att Olle och Carls låga ålder gör det omöjligt för dem att uttrycka sin vilja. Detta visar i 

relation till vad som är känt om barns utveckling och förmågor en bristfällig kunskap hos 

utredaren. Samtliga av dessa barn har tidigare varit föremål för utredning enligt SoL 11:1, vilket 

används som ytterligare ett argument som talar emot barnens delaktighet och för deras behov av 

skydd. Det är en indikation på att utredaren ser till kvantitet framför kvalitet då det utifrån 

resonemanget tycks finnas ett samband mellan ett ökat antal myndighetssamtal och barns dåliga 

mående. Det blir än mer problematiskt då utredarna, i de granskade utredningarna, väljer att 

frånse de uppgifter som barnen tidigare lämnat i kontakten med sociala myndigheter. Forskning 

visar å ena sidan att, det bland familjerättssekreterare, finns en föreställning om att barn inte ska 

utsättas för den påfrestning som tvisten innebär och att barn ska skyddas från att behöva ta 

ställning (Eriksson & Näsman, 2011, s. 43). Å andra sidan visar andra studier att barns röst inte 

blir hörd då familjerättssekreteraren anser att barn inte ska vara en källa till information samt att 

det finns en rädsla för att ”sätta igång” processer hos barnet som man inte har resurser eller 

kompetens att hantera (Eriksson, 2005, s. 125). Det kan vara en förklaring till varför barn, som 

tidigare varit föremål för utredning enligt SoL 11:1, inte ges möjligheten till delaktighet. 

Utredaren agerar i strävan att skydda barnet och fråntar på så sätt en av de grundläggande 

rättigheter som barnet har – att få göra sin röst hörd.  

 

Internationell forskning visar att barn vill bli tillfrågade om deltagande i utredningsprocesser 

som berör dem. Barn, med erfarenhet av vårdnadstvister, menar att det centrala är att bli lyssna 

på, att deras känslor tas på allvar samt att de inte tvingas ta ställning. Barnens vilja till deltagande 

motiveras, i studien, utifrån att beslutet rör deras framtid och tillvaro (Birnbaum & Bala, 2011, s. 

414). Barnens resonemang får stöd av barnkonventionen där det framgår att barn ska ges 

möjligheten att höras i processer som berör barnet samt att barnet har rätt till inflytande och 

deltagande (Regeringskansliet, 2003, s. 13). En slutsats är att det finns två olika synsätt på vad 

som är barnets bästa. De professionella anser att barnets bästa är förenat med att barnet skyddas 

till skillnad från barnen som anser att barnets bästa innebär en delaktighet i processer som kan 

komma att påverka deras framtid. Det kan kopplas till de olika barnperspektiven 

(barnperspektivet utifrån barnet, den vuxnes samt samhällets barnperspektiv), som 

Socialstyrelsen (2012, s. 22-23) menar att utredaren ska förhålla sig till. En förutsättning för att 

förstå barnets perspektiv är att utredaren försätter sig själv i och försöker förstå barnet situation. 

Barnet ska alltid ses som expert på den egna situationen. Utifrån det är en slutsats att utredare i 

allt för hög utsträckning använder sig av ett vuxet barnperspektiv, där fokus är att skydda barnet, 

istället för att se barnet som ett subjekt som behöver ges möjlighet till deltagande. Agerandet gör 

den professionelle till expert på barnets situation och inte tvärt om. 

 

Simon, Ludvig, Aram, Johan, Yusuf och Idriss vilja framkommer varken i utredning eller 

bedömning. Det förklaras utifrån att barnet uttryck en ovilja till deltagande men skulle kunna 

tolkas som att utredaren accepteras barnets tystnad och inte närmare undersökt barnets vilja. I 

något fall håller utredaren inget barnsamtal, vilket inte motiveras. I utredningen rörande Johan 

framgår hans vilja i utlåtanden från BUP, samtal med umgängesstödjaren, tidigare SoL 11:1 

utredningar och referenssamtal. Trots det väljer utredaren att inte undersöka eller ta hänsyn till 

Johans vilja i bedömningen. Enligt den kritisk-sakliga utredningsteorin har utredaren en 
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skyldighet att söka efter kunskap, expansiviteten. För att skapa en bred och verklighetstrogen 

bild krävs att analys och kartläggning görs utifrån en rad olika perspektiv. Att inte aktivt söka 

efter barnets vilja innebär en bristande expansivitet i utredningsarbetet (Edvardsson, 2003, s. 27). 

Den kritisk-sakliga utredningsteorin kräver vidare att barnperspektivet noga beaktas, vilket 

innebär att barnets vilja undersöks genom samtal med barnet. Det gäller barn så långt ner i 

åldrarna som tre år (Edvardsson, 2003, s. 14). En utredning kan inte ses som fullständig om 

uppgifter från barnet inte förekommer (BO, 2005b, s. 9). Socialstyrelsen menar att barnets bästa 

endast kan uppnås genom att barnet får ge uttryck för sin vilja och att barn, oavsett ålder, ska ges 

möjlighet till deltagande. Små barn har förmågan att berätta om sina upplevelser, förutsatt att 

utredaren lyssnar på barnet och bemöter barnet med respekt (Socialstyrelsen, 2012b, s. 42, 48). 

Utredaren har en lagstadgad skyldighet att kartlägga barnets inställning, om det inte anses 

olämpligt, samt redovisa barnets vilja i bedömningen (6 kap 19 § FB). Barnets bästa ska komma 

i främsta rummet (Regeringskansliet, 2003, s. 34) och hänsyn till barnets vilja ska tas med 

beaktande av barnets ålder och mognad (3 kap 5 § SoL). Mattsson (1998) påpekar att det i 

familjerättens aktuella lagrum inte ges utrymme för utredaren att själv avgöra huruvida barnet 

ska höras eller inte. Först efter att barnet gjort sin röst hörd, som kan vara att inte vilja delta, ska 

man utifrån barnets ålder och mognad bedöma vilken betydelse det får för vad som är barnets 

bästa. Enligt Socialstyrelsen (2012, s. 20) ska utredaren, i bedömningen, presentera vad som är 

barnets bästa utifrån barnets uttalade vilja, beprövad erfarenhet och forskning. Trots att barnets 

bästa inte alltid är avgörande i målet ska de beaktas, utredas och redovisas och inga andra 

intressen får väga tyngre. I barnkonventionen framgår att barnets bästa i kollision med andra 

intressen ska väga tyngst (Regeringskansliet, 2003, s. 11). En slutsats utifrån diskussionen är att 

utredarna, i de granskade utredningarna, inte fullgör sitt uppdrag då barnets röst och vilja 

utelämnas. Det framgår tydligt att alla barn ska ges möjligheten till deltagande och att utredaren 

inte har befogenheten att avgöra barnets lämplighet. De utredningar som inte innehåller barnets 

vilja kan därför inte ses som fullständiga. 

 

Ålderskategorin barn 9 till 16 år innehåller tio barn. Malte, Zenabu, Irma, Hektor och Stefan får 

sin röst hörd i bedömningen. Barnsamtalen skrivs på ett språk som tydligt är ett barns och hänsyn 

tas till barnens viljeyttringar. Det gäller oavsett om barnen önskar att en eller båda föräldrarna 

ska ha vårdnaden över dem. Att Malte blivit sviken av sin pappa och är rädd för att ”bli som 

han” tar utredaren hänsyn till. Irmas och Idas ålder och mognad gör att de bedöms förmögna att 

uttrycka sin vilja och Stefan får själv uttrycka önskemål kring umgängets utformning som sedan 

tas hänsyn till. Några av barnen, får trots sin ålder, ett begränsat utrymme i utredningen. Ett av 

två samtal som hålls med Ritva sker utan tolk. Det enda som i utredningen kan kopplas till 

hennes vilja är att hon vid ett tillfälle sagt att hon vill att pappa ska bestämma över henne. Både 

Emelies och Mollys vilja får ett begränsat utrymme i bedömningen då utredarna undviker att 

samtala kring den aktuella frågan. 

  

I resultatet kan en tydlig skillnad urskönjas mellan ålderskategorierna. Barn i ålderskategorierna 

0-3 och 4-8 år har enligt resultatet en begränsad möjlighet att få sin röst hörd. Barn tillhörande 

den tredje ålderskategorin, 9 till 16 år, har däremot utifrån de granskade utredningarna relativt 

goda möjligheter att få göra sin röst hörd och få sin vilja beaktad i bedömningen, med vissa 

undantag. En slutsats är att utredarna i hög utsträckning beaktar barnets rätt att göra sin röst hörd 

utifrån barnets ålder och inte mognad. Det tycks som att barn under nio år regelmässigt bedöms 

att inte ha uppnått tillräcklig ålder och mognad. Ett undantag i studien är den pojke, under nio år, 

som önskar att båda föräldrarna ska bestämma över honom. Det kan förklaras utifrån att det 

inom familjerätten råder en syn på att gemensam vårdnad är i enlighet med barnets bästa (BO, 

2005a, s. 22, 40, 53).   
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I samtliga granskade utredningar har våld förekommit. Barn får enligt FB inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § FB) och i barnkonventionen 

åläggs samhället ansvaret att ingripa då barnet har behov av skydd (Regeringskansliet, 2003, s. 

41). Barnets bästa måste alltid sättas i relation till risken att barnet eller någon närstående till 

barnet utsätts för övergrepp, att barnet förs bort, hålls kvar eller far illa på annat sätt (6 kap 2 § 

FB). Kunskap om barns våldsupplevelser är en förutsättning för utredningsarbetet, där barnets 

röst och perspektiv ska vara en central del i utredningen. Studier visar att barn sällan ges 

möjligheten att prata om våld, en förklaring kan vara att familjerättssekreteraren tenderar att se 

våldet som något tillhörande det förflutna (Eriksson & Näsman, 2011, s. 129). Det kan kopplas 

till berördperspektivet som innebär att samtliga berörda parter i en utredning, på ett grundligt 

sätt, ska få komma till tals. Berördperspektivet säkerställer att utredningen inte blir partisk, 

osaklig och odemokratisk, vilket om inte är fallet kan äventyra utredningens rättsäkerhet 

(Edvardsson, 2003, s. 76). Boqvist (2002, s. 23-24) skriver i studien att vårdnadsutredningar där 

det har förekommit våld i många avseenden är bristfälliga, i synnerhet tillvaratagandet av barnets 

vilja och bedömningar kring vad som är barnets bästa. Det barn som upplevt våld inom familjen 

är den grupp barn som har svårast att få sin röst hörd. En slutsats som kan dras utifrån resultatet 

är att samtliga barn, oberoende ålder, i begränsad utsträckning ges möjligheten att samtala med 

utredaren om de uppgifter om våld som finns. Barnets perspektiv och upplevelser är inget som 

tillvaratas. 

 

I resultatet förekommer det vid tre tillfällen att barnets vilja citeras. I flertalet utredningar finns 

dock ett anpassat språk som tydligt förmedlar det barnet sagt. Forskning visar att utredare, med 

syftet att skydda barn från ansvar, undviker att citera barn i utredningar. Agerandet skyddar 

barnet från ansvar men osynliggör barnets vilja för tingsrätten (Röbäck, 2009, s. 124). Utifrån 

det granskade materialet och vad forskning visar är en slutsats att språket har en avgörande 

betydelse för hur barnets vilja förmedlas och kan komma att få en avgörande roll i tingsrätten. 

 

En av de överordnade slutsatser som framkommit i analysen av barnets vilja är att professionella 

i hög grad använder ett vuxet barnperspektiv, med fokus på att skydda barnet, i motsats till att ta 

barnets perspektiv i utredningsprocessen. Vidare framgår att utredaren inte fullgör sitt uppdrag 

då barnets vilja utelämnas. Det är problematiskt då utredaren inte har befogenhet att bedöma 

barnets lämplighet att uttala sig. Generellt utelämnas barnets perspektiv och upplevelser, i de 

granskade utredningarna, och barnet ges en begränsad möjlighet att prata om det våld de upplevt. 

 

6.3 Hantering av barnets behov av båda föräldrarna i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar 
I 15 av utredningarna utreds vårdnadsfrågan som en del i stämningsansökan. I en av 

utredningarna innehåller stämningsansökan endast uppdraget för familjerätten att undersöka 

boende- och umgängesfrågan. Familjerätten uttalar sig trots det om vårdnadsfrågan. Resultatet 

avseende hur familjerättssekreterare bedömer och presenterar vårdnadsfrågan kommer därför att 

inkludera samtliga 16 utredningar. Resultatet utgår ifrån utredarens bedömning. I samtliga 

utredningar finns ett avsnitt, ”bedömning” eller ”sammanfattning”, varifrån empirin är inhämtad.  

 

I fem av utredningarna används nedanstående citat som utgångspunkt för resonemanget som 

leder fram till en bedömning:  
 

När det gäller vårdnaden antas gemensam vårdnad vara den vårdnadsform som bäst främjar och skapar 

förutsättningar för goda förhållanden till samhörighet med båda föräldrarna. Undantag från denna huvudregel 

kan göras om någon av föräldrarna visat sig olämplig att ta vård om/eller fatta beslut kring sitt barn eller om 

det föreligger en djupgående konflikt mellan föräldrarna som innebär stora svårigheter att samarbeta i frågor 

som rör barnen, alternativt att det förekommit våld mellan föräldrarna.  
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I utredning 9 lyfter utredaren fram föräldrarnas djupgående samarbetsproblem som något som 

talar emot gemensam vårdnad. Samma argument används i utredning 10 där även uppgifter om 

fysiskt våld används som argument, vilket talar emot gemensam vårdnad. I utredning 16 görs 

bedömningen att gemensam vårdnad ska övergå i ensam vårdnad då föräldrarna helt saknar 

samarbetsförmåga och då det genom åren förekommit våld mot mamman som barnen bevittnat. 

Bedömningen som utredaren gör i dessa utredningar är att mamman i samtliga fall ska få ensam 

vårdnad. Ovanstående citat används även i bedömningen i utredning 12 och 13. Utfallet i dessa 

skiljer sig dock från ovanstående utredningar. I utredning 12 bedöms barnens kontakt med båda 

föräldrarna som viktig och föräldrarna tycks ha en viss samarbetsförmåga, trots långvariga 

konflikter och uppgifter om våld. I utredning 12 motiveras gemensam vårdnad med att den kan 

komma att motivera pappan till fortsatt kontakt med sina barn. Utredaren skriver, ”En farhåga 

som vi har, är att pappan eventuellt skulle försvinna allt mer ur barnens liv om han inte ges 

möjlighet till delaktighet och insyn kring dem”. I utredning 13 bedöms samarbetssvårigheterna 

inte vara av tillräckligt allvarlig karaktär för att upplösa gemensam vårdnad. Något som finns 

med i bedömningen är pappans oro över att mamman ska flytta till en annan stad med barnen, 

vilket skulle försvåra hans föräldraskap. I dessa två utredningar bedömer utredaren att 

föräldrarna ska ha fortsatt gemensam vårdnad. 

 

Trots att det i följande utredningar inte med samma tydlighet framgår vilka lagrum och riktlinjer 

som utredaren utgår från i sin bedömning kan man i samtliga bedömningar se vissa motiveringar 

utifrån lagtext. I utredning 15 gör utredaren bedömningen att det inte finns några skäl för ett 

upplösande av den gemensamma vårdnaden. Konfliktnivån mellan föräldrarna anses inte 

tillräcklig hög för att ett samarbete ska vara omöjligt. I utredning 1 och 4 föreslår utredaren att 

pappan ska erhålla ensam vårdnad. I båda fallen brister mamman i sin omsorgsförmåga och 

konflikten mellan föräldrarna gör det omöjligt för dem att samarbeta. I utredning 6 görs 

bedömningen att mamman ska tilldelas ensam vårdnad, detta med hänvisning till den djupgående 

konflikt som finns mellan föräldrarna som gör det omöjligt för dem att samverka kring barnet. 

Ett undantag där våld får en central del i bedömningen men utredaren trots det föreslår 

gemensam vårdnad är i utredning 3. Utredaren kan inte påvisa någon av föräldrarna som 

olämplig vårdnadshavare trots att en försvårande omständighet är det våld och de kränkningar 

som pappa utsatt och fortfarande utsätter mamman för. Dock är de försvårande omständigheterna 

inte tillräckliga för att utredaren ska föreslå ensam vårdnad. I åtta av de återstående 

utredningarna gör utredarna bedömningen att mamman ska tilldelas ensam vårdnad om 

barnet/barnen. I utredning 7, 8, 14 och 16 motiverar utredaren bedömningen med att mamman 

ska ges ensam vårdnad utifrån barnets rätt till skydd mot våld. I utredning 16 har mamman 

genom åren utsatts för våld, vilket barnen bevittnat. I utredning 7 menar utredaren att normen om 

gemensam vårdnad i fallet bör frånses då våld förekommit. I utredning 14 framgår det att det har 

förekommit grovt våld och att barnet är traumatiserat. I utredning 8 skriver utredaren, ”Om en 

förälder utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för våld, trakasserier eller annan 

kränkande behandling är det i princip bäst för barnet att den föräldern inte får ta del av 

vårdnaden”. I utredning 2, 5 och 11 är det inte våldet som får den avgörande betydelsen utan 

barnets egen vilja, att barnet inte ska slitas upp ur sin vardag samt att pappan tidigare varit 

frånvarande under längre perioder. Bedömningen är att mamman ska tilldelas ensam vårdnad i 

även de fallen.  

 

I fem av utredningarna framgår lagrum tydligt beskrivet som utgångspunkt för 

bedömningsinnehåll. I resterande elva utredningar framgår inte lagrummet med samma tydlighet 

eller i samma omfattning. I tio av utredningarna föreslår utredaren att mamman ska tilldelas 
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ensam vårdnad, i två av utredningarna föreslås pappan som ensam vårdnadshavare och i fyra 

bedömningar föreslås att gemensam vårdnad ska bestå.  

 

Vid bedömning av vårdnadsfrågan utreds även umgängesfrågan av familjerätten. Vid gemensam 

vårdnad är umgänget något som föräldrarna generellt beslutar kring själva. Då familjerätten 

bedömer att vårdnaden ska tilldelas en av föräldrarna görs även en bedömning kring umgängets 

utformning med den föräldern som inte föreslås som vårdnadshavare. Följande avsnitt kommer 

endast behandla de ärenden där utredaren föreslagit att en av föräldrarna ska tilldelas ensam 

vårdnad. 

 

I tre av utredningarna (2, 4 och 11) finns inte förutsättningar för att reglera umgänget då 

utredaren ser till en flickas självbestämmande, en mamma bor utomlands och 

samarbetsförmågan i ett av fallen gör det omöjligt. I utredning 5 skriver utredaren att pojken inte 

ska tvingas till umgänge med sin pappa, då pojken uttalat en rädsla inför att bli som pappan och 

känner sig sviken. Trots det anser utredaren att det inte är förenat med barnets bästa att helt tappa 

kontakten med föräldern. Att pappan ger pojken paket till jul och vid födelsedagar är därför 

något bra. Ett liknande resonemang återfinns i utredning 10, rörande en flicka som är rädd för sin 

pappa. Flickan, som i dagsläget mår psykiskt dåligt, ska inte tvingas till umgänge. Utredaren 

skriver att ju längre tid som går mellan att flickan träffar sin pappa, desto lättare blir det för 

flickan att skapa en negativ bild av pappan. Någon form av kontakt vore därför, enligt utredaren, 

att föredra. Förslaget är att pappan ska skicka brev eller mail med bland annat bilder på sig själv, 

så att flickan ska kunna se hur pappa ser ut idag. 

 

En utredning (14) utmärker sig från de andra, där utredaren förmedlar en osäkerhet i 

bedömningen av umgänget. Utredaren menar att det är upp till tingsrätten att bestämma huruvida 

pojken ska ha umgänge med sin pappa eller ej. Utredaren har svårt att förhålla sig till alla de 

uppgifter som framkommit under utredningen. Utredaren har bland annat svårt att fastställa 

anledningen till pojkens psykiska ohälsa. Dels kan den ses som en konsekvens av mammans 

projicerande av sina egna känslor på pojken, dels kan måendet relateras till uppgifter kring 

sexuella övergrepp samt fysisk och psykisk misshandel som pojken ska ha varit utsatt för. I fem 

av utredningarna (1, 6, 7, 8, 9) föreslår utredaren vissa specifika regleringar för umgänget. 

 

6.4 Analys av hantering av barnets behov av båda föräldrarna i vårdnads-, boende- 

och umgängesutredningar 

I samtliga utredningarna används, om än i olika omfattning, hänvisningar till det uppdrag 

utredaren förhåller sig till i bedömningen av vad som anses vara barnets bästa i vårdnadsfrågan. 

Det framgår att gemensam vårdnad är den vårdnadsform som skapar bäst förutsättningar för en 

god relation mellan barn och föräldrar. Undantag från denna huvudregel ska dock göras då det är 

uppenbart att någon av föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga eller då det föreligger en 

djupgående konflikt mellan föräldrarna som gör det omöjligt för dem att samarbeta i frågor som 

rör barnet. Exempel på det, som lyfts fram, är då det har förekommit våld i familjen. Citatet är en 

omskrivning av den lagtext som är grunden för på vilket arbetet ska utföras som återfinns i 6 kap 

i FB. BO (2005a, s. 22, 40, 53) skriver att utredaren ska frångå huvudregeln om gemensam 

vårdnad i de fall där det har förekommit våld inom familjen. Trots det visar granskningen att 

utredaren bedömer att föräldrarna, trots att det har förekommit våld, ska ha gemensam vårdnad i 

fyra av de 16 fallen. I utredning 12 motiveras fortsatt gemensam vårdnad med att barnen har ett 

behov av kontakt med båda föräldrarna och att föräldrarna, trots djupgående konflikter och 

uppgifter om våld, tycks ha en viss samarbetsförmåga. Det framgår vidare att utredaren har en 

farhåga om att pappan, om vårdnaden tilldelas mamman, kommer att försvinna allt mer ur 

barnens liv. Även i utredningen 13 och 15 bedöms samarbetssvårigheterna inte vara av 
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tillräckligt allvarlig karaktär för att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Även i utredning 

3 kommer utredaren fram till, i bedömningen, att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam mellan 

föräldrarna. Trots att uppgifter om det våld som pågått och fortfarande pågår får en central del i 

bedömningen kan ingen av föräldrarna påvisas som olämplig vårdnadshavare. 

 

Resultatet kan kopplas till begreppet ”den separerade kärnfamiljen” som beskriver hur utredaren 

applicerar kärnfamiljsmodellen på även den separerade familjen. Det sker utan att hänsyn tas till 

de förändrade förutsättningar som separationen innebär (Eriksson, 2003, s. 64). Höjer och 

Röbäck (2007, s. 22) skriver att de familjer som är föremål för utredning hos familjerätten ofta 

befinner sig i en svår social situation vilket även Socialstyrelsens lägesrapport från år 2005 visar. 

I rapporten framgår det att familjerättens utredningar har ökat i komplexitet innehållandes ofta 

höga konfliktnivåer, familjevåld, sociala problem och psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2006, s. 

31). Att applicera kärnfamiljsmodellen på dessa familjer innebär att utredaren använder sig av en 

social norm på familjer som redan innan separationen levt i social marginalisering och utsatthet. 

BO (2005a, s. 36-37) har i sin studie nått resultatet att våld inte alltid tas hänsyn till i 

vårdnadstvister då huvudregeln om gemensam vårdnad blivit alltför starkt förknippad med vad 

som är barnets bästa. BO menar i motsats till det att ensam vårdnad istället borde anses vara 

huvudregeln i de fall där våld har förekommit. Det är viktigt för att dels skydda barnet, dels för 

att stärka förälderns möjlighet till att skydda barnet. BO får stöd för sitt resonemang från en 

internationell studie som resulterat i rekommendationen att det inte är förenligt med barnets bästa 

att ha umgänge med en pappa som tidigare använt våld mot barnets mamma (Nordborg, 2005, s. 

115). Principen om barnets rätt till en god och nära relation med båda föräldrarna beskrivs i kap 

6 i FB. Denna princip stärktes genom reformen av FB år 1998, där båda föräldrarnas skyldighet 

till gemensamt ansvar för barnet tydliggjordes. Barnets rätt till båda sina föräldrar, även efter 

separation, stärktes (Höjer & Röbäck, 2007, s. 19). Förändringen, barnets rätt till båda sina 

föräldrar, har fått för stora proportioner och har lett till att barnets rätt till skydd regelmässigt 

frånses (BO, 2005a, s. 35). Slutsatsen utifrån det resonemanget är att en generalisering inte är 

möjlig då alla familjer är olika. Det gäller i synnerhet de familjer som är aktuella hos 

familjerätten, där det i många fall förekommer omfattade social problematik, exempelvis det 

våld som präglar samtliga de 16 granskade utredningar. Intentionen att barn ska ha båda sina 

föräldrar är god men måste tydligt relateras till den enskilda familjens situation och 

förutsättningar.  

 

Barnets anknytningsmönster utvecklas genom en närhet till vuxna som har förmåga att se barnets 

behov och skyddar barnet. Beroende på hur väl den vuxna, generellt barnets föräldrar, lyckas 

med det kommer barnets anknytningsmönster att formas. Den desorganiserade anknytningen kan 

bli en konsekvens av att barnet upplevt fysiskt och psykisk våld i hemmet och att barnets relation 

till föräldern regleras genom rädsla och misstro (Karlsson, 2012, s. 65-71). Upplevelsen av våld i 

hemmet innebär att barnet förlorar förtroende för båda sina föräldrar, både förövaren och den 

som utsätts för våldet. Det blir en konsekvens av att barnet upplever att ingen av föräldrarna kan 

skydda det (Järnesjö, 2011). Barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrar ska 

bedömas i relation till barnets rätt till skydd mot våld och övergrepp. Boqvist (2002, s. 25) studie 

visar att våld tenderar att fortskrida i de fall där det tidigare har förekommit våld mellan 

föräldrarna, trots separationen. Den kontrollförlust som separationen innebär för den 

våldsutövande föräldern kan innebära att våldet trappas upp. I några av de granskade 

utredningarna framgår att utredaren trots uppgifter om våld och höga konfliktnivåer bedömer att 

gemensam vårdnad är att föredra. Det kan relateras till att det enligt studier råder ett synsätt 

bland familjerättssekreterare att våldet uppstår som en konsekvens av separationen och att våldet, 

efter avslutad separation, kommer att upphöra (Höjer & Röbäck, 2006, s. 156, 217). Två 

oberoende studier visar på motsatsen. Det framgår att ytterst få män börjar bruka våld i samband 
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med separationen och att våldet i hög omfattning tenderar att trappas upp och fortsätta även efter 

separationen (Ekbrand, 2006, s. 156, 217; Eriksson & Näsman, 2011, s. 14). Slutsatsen utifrån 

det resonemanget är att kunskapen rörande våld i nära relationer tycks vara bristfällig hos 

utredarna. Det skulle kunna förklara varför de så lång som möjligt vill undvika att fördjupa sig i 

och tala om våldsproblematiken. En annan slutsats är att synen på barnets behov av båda 

föräldrarna tycks överdrivas. Utifrån kunskapen om vilka konsekvenser våldet kan få för barnets 

anknytningsmönster kan umgänget med en våldsutövande förälder göra mer skada än nytta. 

 

Att utredare förespråkar upprätthållandet av en relation mellan barn och föräldrar, trots uppgifter 

om våld och trots samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna, kan relateras till ett synsätt om 

vilka konsekvenserna kan bli på lång sikt. Eriksson (2005, s. 124) har identifierat ett synsätt 

bland familjerättssekreterare där avsaknaden av kontakt med pappan anses mer skadligt för 

barnet än kontakten med en våldsutövande pappa. Även i Eriksson och Dahlkild-Öhmans (2008, 

s. 148, 249) studie framgår samma resonemang där det värsta som kan hända ett barn anses vara 

att barnet förlorar kontakten med någon av sina föräldrar. Risken att utsättas för våld blir 

sekundärt och pappans våldsutövande innebär inte automatiskt att han är en dålig förälder. Det 

synsättet kan anses vara ett svar på varför utredaren i utredning 12 föreslår gemensam vårdnad 

utifrån farhågorna om pappans eventuella försvinnande om han inte ges möjlighet till inflytande i 

barnens liv, trots förekomsten av djupgående konflikter och uppgifter om våld. Enligt 19:e 

artikeln i barnkonventionen åligger ansvaret på samhället att skydda barn från att utsättas för 

övergrepp, vanvård eller våld (Regeringskansliet, 2003, s. 41). Utredaren har ett ansvar att göra 

en framtidsprognos och en riskbedömning för att kunna utröna vad som är barnets bästa i det 

enskilda fallet (Socialstyrelsen, 2012b, s. 38). Risken att barnet eller en närstående till barnet 

utsätts för våld ska väga tungt i bedömningen. En anledning till varför en riskbedömning ska 

göras, menar Eriksson och Näsman (2011, s. 130), är att utredaren ska säkerställa att barnet inte 

utsätts för nya övergrepp samt att barnet ska ges möjlighet att bearbeta det redan upplevda 

våldet. Trots att det i majoriteten av utredningarna bedöms vara i enlighet med barnets bästa att 

en av föräldrarna tilldelas ensam vårdnad är det problematiskt att utredarna i fyra av 

utredningarna föreslår gemensam vårdnad. Detta utifrån kunskapen om att våld har förekommit 

och då det finns djupgående konflikter mellan föräldrarna. Det blir i synnerhet problematiskt då 

barnet riskerar att inte ges möjlighet att bearbeta tidigare upplevelser då konfliktnivå och våldet, 

enligt forskning, högst sannolikt kommer att bestå. Slutsatsen blir att utredarnas föreställning om 

att det värsta som kan hända ett barn är att kontakten med någon av föräldrarna bryts får 

konsekvensen att framtidsprognos och riskbedömning inte fullgörs och den lagstadgade 

skyldigheten att skydda barnet blir sekundär.   

 

I tio av utredningarna bedömer utredaren att mamman ska tilldelas ensam vårdnad. I två av 

utredningarna är bedömningen att pappan ska få ensam vårdnad. Föräldrarnas svåra 

samarbetsproblem, uppgifter om förekomsten av våld som barnen i vissa fall bevittnat, att barnen 

traumatiserats av upplevelser i familjer, pappans höga frånvaro och barnets egen vilja är de 

argument som används i de utredningar där mamman bedöms ha rätt till ensam vårdnad. I de två 

utredningarna där pappan förslagsvis ska tilldelas ensam vårdnad är det mammans bristande 

omsorgsförmåga och konfliktnivån mellan föräldrarna som används som argument.   

 

Utifrån resultatet i studien tycks våld, trots att det inte i särskilt hög omfattning omnämns i 

utredningen, få en avgörande betydelse i bedömningen. Trots att det är positivt är det 

problematiskt att utredaren inte nämner vilken typ av våldsproblematik som hänsyn tas till. I 

bedömningen skriver utredaren genomgående om ”djupgående konflikter” och ”omfattande 

samarbetssvårigheter” vilket, utifrån utredningstexten kan användas som beskrivning av 

uppgifter om våldtäkt, misshandel, förföljelse, upprepade kränkningar, misshandel av barn och 
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sexuella övergrepp på barn. Enligt Röbäck (2012, s. 89) påverkar språket utredningen, där 

allvarlig våldsproblematik kan reduceras eller osynliggöras genom omformuleringar av ord som 

”våld” till ”bråk” eller ”konflikter mellan föräldrarna”. Även Höjer och Röbäck (2007, s. 126) 

menar att våld tenderar att göras om till ”djupgående” eller ”långvariga konflikter”. Våld 

beskrivs på så sätt i neutrala ord vilket kan påverka domstolens beslut, som utgår från 

utredningstexten. Enligt den kritisk-sakliga utredningsteorin innebär begreppen nedtoning och 

ignorerande att omständigheter förmildras och att uppgifter inte undersöks, snarare ignoreras, 

vilket leder till en bristfällig utredning (Edvardsson, 2003, s. 145). Familjerättens språkhantering 

skulle kunna ses som en förklaring till BO:s (2005, s. 35) slutsats som visar att tingsrätten 

regelmässigt dömer till gemensam vårdnad, trots att våld har förekommit. En slutsats är att 

utredaren bär ett stort ansvar för att, genom den språkliga hanteringen, förmedla en 

verklighetstrogen bild som gör det möjligt för tingsrätten att fatta ett rättsäkert beslut.  

 

I de fall där utredaren gjort bedömningen att en av föräldrarna ska tilldelas ensam vårdnad, görs 

även en bedömning om hur och i vilken omfattning umgänget mellan barnet och den andra 

föräldern ska regleras. Endast i fyra fall bedömer utredaren det möjligt att reglera umgänget 

mellan barn och förälder. Två studier visar att barnets ovilja att träffa pappan tenderar att 

ifrågasättas. Barnets viljeyttring ses som en konsekvens av mammans påverkan av barnet eller 

som ett uttryck för något som inte är barnets ”egentliga vilja” (Höjer & Röbäck, 2007 s. 97-98; 

Eriksson, 2005, s. 127). Enligt FN:s barnkommitté får ingen hänsyn tas till vilken påverkan 

andra kan ha haft på barnets viljeyttringar. Trots det tycks det vara svårt för utredare att 

acceptera barnets vilja som något trovärdigt, då vilja avviker från normen som säger att barn vill 

ha kontakt med sina föräldrar. Det leder till att mamman skuldbeläggs för barnets vilja. Synsättet 

är problematiskt då utredaren frånser den påverkan våldsupplevelser har på 

föräldrabarnrelationen. Enligt Eriksson och Näsman (2011, s. 14) innebär upplevelsen av att den 

primära anknytningspersonen utsätts för våld som ett direkt hot mot barnets egen existens. 

Järnesjö (2011) skriver att våldet kan innebära att barnet förlorar förtroende för både förövaren 

och den utsatta föräldern. Det skyddsnät som normalt finns hos barnet kan skadas, vilket kan 

resultera i att barnet förlorar förtroendet till föräldrarnas förmåga att skydda det från skada. En 

slutsats utifrån föregående resonemang är att utredaren har ett synsätt på kärnfamiljen som norm. 

Det blir problematiskt då normerna appliceras på de familjer som både separerat och där våld har 

förekommit. Det skulle kunna ses som en förklaring till varför utredaren har så svårt att förstå 

barnets ovilja att inte träffa en av föräldrarna då normen visar på motsatsen. Tankefelet kan 

resultera i att barnets vilja ifrågasätt och mamman skuldbeläggs.  

 

I de utredningarna där ensam vårdnad föreslagits som den bästa lösningen diskuterar utredaren 

hur umgänget mellan förälder och barn bör se ut. Trots att utredaren inte alltid kan reglera 

umgänget förespråkas en fortsatt kontakt mellan barn och förälder. BO (2012, s. 17) menar att 

barn på längre sikt kan vara förtjänta av att ha kontakt med den våldsutövande föräldern. 

Kontakten kan hjälpa barnet att få en realistisk bild av föräldern samt reducera den rädsla som 

barnet tidigare känt. BO understryker dock att det inte gäller i de fall där grova våldsbrott eller 

sexuella övergrepp begåtts. Det kan kopplas till utredning 10, där det framgår att umgänge idag 

inte anses vara aktuellt med hänvisning till flickans psykiska ohälsa. Utredaren hävdar, trots det, 

att det inte är bra om för lång tid förlöper mellan umgängestillfällena. Förslaget är därför att 

pappan ska skicka brev med bilder på sig själv, så att flickan ska veta hur pappa ser ut. Även i 

utredning 5 är umgänge idag inte aktuellt då pojken är rädd för sin pappa. Dock belyser 

utredaren vikten av att kontakten mellan pappa och son inte helt går förlorad och tycker därför 

att pappans intention att ge pojken paket vid högtider är god. Att utredaren i de flesta av 

utredningarna väljer att inte förespråka umgänge mellan barn och den föräldern som inte är 

vårdnadshavare kan förstås, då våld förekommit i samtliga fall. Om umgänge med en 
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våldsutövande förälder förespråkas riskerar våldet att fortsätta mot både den separerade föräldern 

och barnet. Utifrån det är det tydligt att ett fortsatt umgänge med en våldsutövande förälder 

innebär en risk för att barnet kommer att utsättas för våld samt att barnet inte ges möjligheten att 

bearbeta sina traumatiska upplevelser (Boqvist, 2002, s. 25-26). Slutsatsen är att utredarna i de 

granskade utredningarna tillgodoser barnets behov av skydd framför barnets behov av båda sina 

föräldrar. Att utredarna trots det belyser möjligheten till att barnet och förälder, i framtiden, har 

en sporadisk kontakt måste ses som ett relevant resonemang. En framtida kontakt kan antas vara 

behjälplig för barnets bearbetning av sina upplevelser samt för att skapa en mer realistisk bild av 

föräldern. Något som tydligare borde genomsyra resonemanget i samtliga utredningar är barnets 

rätt till sina föräldrar. Boqvist (2002, s. 10) menar att umgängesrätten i första hans representerar 

barnets rätt till umgänge med sina föräldrar och att föräldrar aldrig har absolut rätt till sitt barn. 

Genomgående tenderar bedömning och utredning snarare att argumentera kring förälderns rätt 

till sitt barn. 

 

En av de överordnade slutsatserna i analysen av barnets behov av båda sina föräldrar är att 

applicerandet av kärnfamiljsnormen och huvudregeln om barnets behov av en god relation till 

båda sina föräldrar leder till en rad tankefel hos utredaren. Vidare framgår att en bristande 

kunskap kring våldsproblematik och språkets betydelse i utredningstexten får en central 

betydelse för tingsrättens beslutsfattande. Omformuleringar och nedtoning av våldet i 

bedömningen får konsekvensen att våldet osynliggörs. Att utredaren saknar kunskap kring våld 

innebär att våldet inte närmare utreds och att barnet inte tillfrågas om sina upplevelser. Trots 

svårigheterna tycks utredarna i de granskade utredningarna prioritera barnets behov av skydd 

framför barnets behov av båda sina föräldrar. 

 

6.5 Hantering av föräldraförmåga och föräldrabarnrelation vid våld i vårdnads-, 

boende- och umgängesutredningar 
Utredaren har till uppgift att i utredningen belysa hur relationen mellan barn och föräldrar ser ut. 

I 12 utredningar bedömer utredaren kontakten mellan barn och förälder som god. Den bedömda 

relationen till barnet omfattar en eller båda föräldrarna. I utredning 1 framgår att det ”i kontakten 

mellan Therese och hennes pappa inte finns något som utredarna uppfattar om anmärkningsvärt i 

ordets negativa bemärkelse”. I utredning 3 uppfattar utredaren ”barn som tycker om sina 

föräldrar och föräldrar som värnar om sina barn”. I utredning 6 bedöms mamman och Aram ha 

”ett fungerande samspel och relationen ser normal ut”. I utredning 7 står det: ”kontakten mellan 

mor och dotter framstår som mycket varm och kärleksfull”. På samma sätt beskrivs relationen 

mellan mamma och barn i utredning 9. I utredning 8 är uppfattningen att ”Anna har en trygg 

relation till både mamma och pappa” och att ”Anna får en trygg anknytning till sin pappa om de 

träffas en och en halv dag i veckan”. I utredning 10, 11, 12, 13, 15 och 16 finns, enligt utredaren, 

inget anmärkningsvärt i ordets negativa bemärkelse i kontakten mellan barn och förälder. I 

utredning 2 och 4 bedöms inte relationen mellan barn och föräldrar. 

 

I utredning 5 skriver utredaren: ”Mamman säger att hon har svårt att få ihop Maltes känslor, han 

blir ledsen när pappa åker men tycker därefter att det är skönt att inte behöva träffa honom” 

samt ”när Malte fick veta att pappa skulle in i fängelse blev han först ledsen men tyckte sen att 

det var ganska skönt att han var borta”. Utredaren gör under hembesöket hos mamman 

bedömningen att ”det rådet ett gott förhållande mellan Malte och hans mamma och också mellan 

Malte och mammans nya sambo”. I utredning 14 skriver utredaren att Johan under hembesöket 

säger att ”han ska visa var mamma och pappa (mammans sambo) sover”. Mammans sambo 

uppger i referenssamtal att ”Johan tidigt frågade om han fick kalla honom för pappa”.  

 

I samtliga utredningar ska utredaren göra en bedömning av föräldraförmågan. Det framgår i 
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utredningstexten genom hembesök, referentsamtal samt genom att föräldern själv under 

rubriken ”Förälderns syn på sitt föräldraskap” får redogöra för sig själv som förälder. Följande 

resultat utgår endast från utredarens observationer och bedömning vid hembesök. I tre av 

utredningar (10, 12 och 16) förekommer följande citat:  

 
För att kunna tillgodose barns behov och stödja deras utveckling behövs föräldrar som utövar ett tillräckligt 

gott föräldraskap, det vill säga att de har en förmåga att skapa en stabil vardag med en viss förutsägbarhet 

struktur och att de sätter barnens fysiska och psykiska behov främst.  

 

I utredning 16 kan mammans föräldraförmåga inte ifrågasättas, däremot anses inte pappans 

föräldraförmåga vara tillräcklig då han har ett pågående missbruk och ett våldsamt beteende. 

Föräldrarna i utredning 10 och 12 bedöms som engagerade och måna om sina barn och utredaren 

menar att barnen tycks ha en trygghet i dem båda. I fyra utredningar (3, 4, 13 och 15) beskrivs 

båda föräldrarna som lämpliga då dem har en förmåga att se barnens behov, då inga allvarliga 

brister framkommit samt då barnen bedöms ha en trygghet i dem båda. I utredning 1 beskrivs 

att ”för Therese som för alla barn är det viktigt med regler och rutiner, samt positiva förebilder 

med vuxenansvar. Samt att hon får den omsorg och tillsyn som hon har rätt till”. Mamman 

bedöms inte leva upp till vad som anses vara ett tillräckligt ”gott föräldraskap”. I likhet med det 

bedöms pappan i utredning 5 inte leva upp till den förväntade föräldraförmågan, vilket motiveras 

med att han ”har under en lång tid praktiskt inte kunnat ta hand om honom (barnet), dels på 

grund av en självvald utomlandsvistelse och dels på grund av avtjänande av fängelsestraff”. 

Under hembesöken i utredning 6 gör utredaren observationer av föräldrarnas förmåga att 

samspela med Aram. Utredaren skriver ”när Aram pratar går fadern inte in och stödjer Aram eller 

uppmuntrar honom i samtalet” samt ”när Aram pratar deltar modern i samtalet och hon hjälper 

honom och förtydligar när det behövs”. Utredaren skriver i bedömningen i utredning 8 att båda 

föräldrarna, under hembesöken, uppvisat en god föräldraförmåga. Utredaren ställer sig dock 

frågande, ”om det är möjligt att begå flertalet brott av integritetskränkande karaktär och 

samtidigt vara en god förälder”. Vikten av föräldrars omsorgsförmåga, förmågan att prioritera 

barnets behov framför de egna samt upprättandet av kontinuitet i tillvaron lyfts fram som viktiga 

i bedömningen av föräldraförmågan. I bedömningen av pappans föräldraförmåga i utredning 9 

kan utläsas att vissa krav förenas med huruvida han är en god eller dålig förälder. ”Det är svårt 

att anse att pappan i nuläget skulle vara olämplig som vårdnadshavare, då han genom urinprov 

styrkt drogfrihet under en längre tid.” 

 

Utredaren har svårigheter med att identifiera och bedöma vilken av föräldrarna som brister i 

omsorgen i utredning 14. Utredaren skriver: ”kan det vara så att modern via sina upplevelser 

överfört sin egen rädsla och dåliga mående och på så sätt präglar Johans uppfattning av sin pappa, 

att hon förstärkt hans dåliga mående”. Om pappan skriver utredaren att han: ”ger ett gott intryck 

och lever ett socialt välordnat liv”. I tre utredningar (2, 7, 11) omnämns och diskuteras inte 

föräldraförmågan i någon högre omfattning. 

 

6.6 Analys av hantering av föräldraförmåga och föräldrabarnrelation vid våld i 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar 

Utredaren ska efter två hembesök, ett hos vardera förälder, skriva en bedömning kring 

anknytningsmönstret mellan barn och förälder samt vilken föräldraförmåga utredaren bedömer 

att föräldern besitter. I 13 av utredningarna, där hembesök gjorts med antingen en eller båda 

föräldrarna, bedöms kontakten mellan barn och föräldrar som god. Återkommande resonemang i 

beskrivningen är av typen ”i kontakten mellan barn och pappa/mamma finns inte något som 

utredarna uppfattar anmärkningsvärt i ordets negativa bemärkelse”. Trots att det i samtliga fall 

har förekommit våld inom familjen väljer utredarna att inte diskutera kring hur våldet kan 
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påverka föräldrabarnrelationen. I de 13 utredningar där utredarna inte kan observera något 

negativt i anknytningen blir bedömningen att anknytningen är trygg. Våld inom familjen innebär 

enligt Järnesjö (2011) att barnets anknytning till båda föräldrarna, förövare och offer, påverkas 

negativt och att barnet förlorar förtroendet för dem båda. Utifrån det och med tanke på att det i 

samtliga granskade utredningar har förekommit våld är det förvånande att relationerna mellan 

barn och föräldrar trots det beskrivs i huvudsak i positiva ordalag. En studie visar att relationen 

mellan barn och den våldsutövande pappan sällan problematiseras (Eriksson, 2007, s. 19). Det 

kan ses som ett regelmässigt ignorerande av våldsaspekten som innebär att allvarliga 

omständigheter frånses i utredningen. Ett tankefel är att utredarna bedömer att relationen är trygg 

grundat på att utredaren inte kunnat identifiera negativa tendenser i relationerna (Edvardsson, 

2003, s. 145).  

 

Båda föräldrarna bedöms i sex av utredningarna besitta föräldraförmågor tillräckliga för att 

kunna utöva ett ”gott föräldraskap”. I fyra utredningar gör inte utredaren någon bedömning kring 

föräldraförmågan. I utredning 8 ifrågasätts pappans föräldraförmåga i relation till de brott han 

begått. Det kan utläsas från följande citat: ”Frågan som utredarna ställer sig är om det är möjligt 

att begå flertalet brott av integritetskränkande karaktär och samtidigt vara en god förälder”. 

Forskning visar att en förälders utövande av våld är en påverkande faktor i dennes förmåga att 

fungera som förälder (Eriksson & Pringle, 2005, s. 6). Utredarnas reflektion har därför en hög 

relevans och bör undersökas vidare. Det är dock oroväckande att dessa tankegångar inte återfinns 

i någon annan utredning trots uppgifter om våld. Forskning visar att det finns en tendens bland 

utredare att båda föräldrarna ges ett likvärdigt ansvar för den psykiska misshandel som 

bevittnandet av våld i hemmet innebär för ett barn (Eriksson, 2007, s. 92). Den traumatiserade 

kvinnan antas ha en bristande förmåga att möta barnets behov och att skydda barnet vilket gör att 

hennes föräldraförmåga ifrågasätts och hon reduceras till ett offer (Keskinen, 2005, s. 37-39). 

Erikssons (2005, s. 128-129) studie visar att pappors våldsutövande tillskrivs mindre betydelse 

för hans föräldraförmåga än vad kvinnors utsatthet för våld tillskrivs för deras betydelse som 

fungerande mamma. Det kan kopplas till fallet Malte, där utredaren ifrågasätter mammans 

trovärdighet och föräldraförmåga, ”kan det vara så att modern via sin upplevelse överför sin egen 

rädsla och dåliga mående och på så sätt präglar Johans uppfattning av sin pappa, att hon förstärkt 

hans dåliga mående.”  

 

I två av utredningar, 5 och 14, beskrivs relationens karaktär. I utredning 5 framgår följande 

citat: ”när Malte fick veta att pappa skulle in i fängelse blev han först ledsen men tyckte sen att 

det var ganska skönt att han var borta” samt ”mamman säger att hon har svårt att få ihop Maltes 

känslor, han blir ledsen när pappa åker men tycker därefter att det är skönt att inte behöva träffa 

honom”. Maltes ambivalens inför kontakten med pappan kan relateras till resultatet i McIntoshs 

(2011, s. 529-532) studie som visar att barn med en våldsutövande förälder tenderar att vara rädd 

för föräldern samtidigt som det finns en längtan efter kontakten. Ambivalensen är typisk för barn 

som upplevelser våld inom familjen, där våldet skapar en oförutsägbar vardag. Det kan kopplas 

till anknytningsteorin och det ambivalenta anknytningsmönstret som innebär att samspelet 

mellan barn och förälder sker på den vuxnes villkor och är oförutsägbart för barnet (Karlsson, 

2012, s. 65-71). Ungefär 80 % av barnen som upplevt misshandel i hemmet uppvisar ett 

desorganiserat anknytningsmönster. Våldet innebär att barnet befinner sig i en desorienterad 

anknytningskontext i förhållande till båda föräldrarna på grund av deras försämrade 

föräldraförmåga (Järnesjö, 2011). En slutsats utifrån resonemanget kring olika 

anknytningsmönster är att utredarna som arbetar utifrån anknytningsteori inte i någon större 

utsträckning för diskussioner kring hur relationen mellan barn och våldsutövande förälder 

påverkas av våldet. I endast ett av fallen förs en öppen diskussion kring sambandet mellan det 

brott som begåtts och föräldraförmåga. Det är av stor vikt att en diskussion förs då barn som 
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upplever våld tenderar att utveckla ett desorganiserat eller ambivalent anknytningsmönster till 

sina föräldrar.  

 

I utredning 14 skriver utredaren att Johan frågat mammas sambo om han fick kalla honom för 

pappa. Relationen mellan Johan och mammas nya sambo presenteras som viktig för pojken. 

Eriksson och Näsman (2011, s. 31) skriver att barn kan göra skillnad på den biologiska pappan 

och den ”riktiga” pappan. Den ”riktiga” pappan kännetecknas av hans handlingar och 

förhållningssätt och inte det biologiska bandet till barnet. Enligt anknytningsteorin måste det 

finnas vuxna som ser till barnets behov samt skyddar barnet, den vuxna kan på så sätt fungera 

som en trygg bas för barnet och skapar förutsättningar för att en trygg anknytning ska utvecklas 

(Karlsson, 2012, s. 65-71). Barnets förmåga att identifiera den ”riktiga” pappan kan kopplas till 

teorin om anknytning, där biologi är sekundärt och relationen är det som är betydelsefullt. 

Utifrån det är de i utredningen viktigt att familjerättssekreteraren presenterar barnets egna 

benämningar på relationen till föräldrarna. I synnerhet i de fall där har förekommit våld är det 

viktigt att barnets asymmetriska benämningar på familjerelationerna citeras menar Sundhall 

(2008, s. 103). Att mamma benämns som mamma och pappa benämns med förnamn visar på ett 

konkret sätt hur barnet förhåller sig till föräldrarna. Det är därför viktigt att den som tar del av 

utredningen ska kunna utläsa förhållningssättet. För att det ska vara möjligt krävs att utredaren 

återger barnets egna ord (Sundhall, 2008, s. 103). 

 

I samtliga utredningar är målet att två hembesök, ett med vardera förälder, ska genomföras. 

Hembesöket sker i förälderns bostad tillsammans med barnet. Genom att läsa utredningstexten är 

det svårt att avgöra vad som är det egentliga syftet med dessa besök. I samtliga utredningstexter 

under rubrik ”hembesök” beskrivs bostadsförhållanden, barnets fritidsaktivitet, närhet till skolan 

och vänskapsrelationer till barnet. Utöver det beskrivs utredaren egna observationer av relationen 

mellan barn och förälder, i generellt en mening. Exempel på bedömningen är: ”kontakten mellan 

mamman och flickan framstår som mycket varmt och kärleksfull”, ”barnets har en trygg relation 

till både mamma och pappa” och ”ett fungerande samspel och relationen ser normalt ut”. 

McIntosh (2011, s. 513) skriver att utredaren inte, genom att studera barns och föräldrars 

interaktion, kan göra en bedömning endast grundad på observationer i vardagliga situationer. För 

att kunna göra en bedömning av ett barns anknytning till sin förälder krävs en djupare 

observation där stress förekommer. Endast då kan utredaren få en förståelse för 

anknytningsmönstret.  

  

Hembesöken är alltid inplanerade sedan en tid tillbaka och situationen är inte representativ för 

vardagen i familjen. Föräldrarna har haft tid att förbereda besöket och den stress ett 

myndighetsbesök i hemmet kan innebära för föräldern påverkar troligtvis dennes förmåga att 

bemöta sitt barn på ett naturligt sätt (Edvardsson, 2013). Exempel på en bedömning som ges 

stark betydelse för hur pappan framställs är: ”Pappan ger ett gott intryck. Han lever ett socialt 

välordnat liv. Han har en välorganiserad bostad anpassad att ha sin son på umgänge”. I denna 

utredning finns uppgifter om att pappan har utsatt barnet och barnets mamma för sexuella 

övergrepp och grov misshandel, vilket både mamman och barnet ger uttryck för. Barnet har 

uppvisat tecken på PTSD och vägrar att träffa sin pappa. Trots det är de bedömningen av hur 

pappans bostad är organiserad och inte relationen till sonen som får betydelse för hans 

lämplighet som pappa. Ett annat exempel på där observationen av kontakten mellan barn och 

förälder får en central betydelse i bedömningen av föräldraförmåga är i utredning 6. Under 

hembesöket hos pappa framkommer följande: ”när Aram pratar går fadern inte in och stödjer 

Aram eller uppmuntrar honom i samtalet”. Mammans interaktion med Aram beskrivs istället på 

följande sätt: ”under hembesöket hos modern kan utredarna se att när Aram pratar deltar modern 

i samtalet och hon hjälper honom och förtydligar när det behövs”. Observationen visar hur 
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utredaren lägger stor betydelse i hur föräldrarna bemöter Aram när han pratar. Att dra slutsatsen, 

utifrån det, att man är en bra eller dålig förälder utan att ta hänsyn till den situation föräldern 

befinner sig i under observationen är ett negativitetsfel. Edvardsson (2003, s. 149) skriver att 

negativitetsfel innebär att utredaren söker fel och gör negativa tolkningar och bedömningar av en 

persons agerande. En negativ observation kan slå igenom och påverka hela bedömningen. 

Utredarens observation av pappans bemötande kan få långtgående konsekvenser i bedömningen 

av hans föräldraförmåga.  

 

De familjer som aktualiseras hos familjerätten är ofta socialt marginaliserade med en komplex 

problematik innehållandes ofta hög konfliktnivå, familjevåld, sociala problem och psykiska 

sjukdomar (Socialstyrelsen, 2006, s. 31). De granskade utredningarna är valda utifrån kriteriet att 

det har förekommit våld inom familjen. Utöver våld kan, i de flesta fall, identifieras även andra 

sociala problem så som missbruk, psykisk sjukdom och arbetslöshet. Trots det gör utredaren i 12 

av 16 utredningar bedömningen att relationen mellan barn och föräldrar inte innehåller några 

uppgifter som är ”anmärkningsvärda i negativ bemärkelse”. Det strider mot forskning där det 

tydligt framgår att relationen och anknytningsmönstret mellan våldsutövande och våldsutsatt 

förälder samt barn påverkas negativt. En slutsats är att två hembesök inte ger en 

verklighetstrogen bild av hur relationen mellan föräldrar och barn ser ut utan att den snarare ger 

en bild av förälderns förmåga att hantera ett myndighetsbesök.   

 

Granskningen av hur utredaren bedömer och presenterar föräldraförmågan visar att det finns 

skillnader i hur mamman och pappan framställs. Det överensstämmer med forskning som visar 

att mamman tilldelas det huvudsakliga ansvaret för barnets välmående och skydd och samtidigt 

har ansvaret att värna om kontakten mellan barn och pappan, hennes förövare (Eriksson, 2003, s. 

273, 201). På pappan ställs kravet att han ska visa ett intresse av att vilja träffa barnet och i de 

flesta fall så räcker det för att hans föräldraförmåga ska anses vara tillräcklig (Eriksson, 2007, s. 

19). Enligt Allmänna barnhuset (2011, s. 13) beror pappors framgång i vårdnadstvister på 

mammans förmåga att leva upp till de normer och krav kring mammarollen som ställs på henne. 

Om mamman misslyckas med att leva upp till normerna når pappan större framgång i tvisten. 

Resonemanget kan kopplas till utredningen rörande Malte där utredaren anser det vara positivt 

att pappan vill ge presenter vid högtider. Att större krav inte ställs på pappan visar på de låga 

förväntningar som finns på ett tillräckligt föräldraskap. Schiratzki (2008) skriver i motsats till det 

att det största ansvaret tilldelas den som är boendeförälder och att ansvarsfördelningen inte utgår 

ifrån könstillhörighet. Röbäck (2012, s. 20-21) skriver dock att det är procentuellt fler kvinnor än 

män som är boendeförälder, vilket även är fallet i föreliggande studie. Vidare framgår det i 

forskning att utredare tenderar att ifrågasätta föräldraförmågan hos mammor som utsätts för våld. 

Pappors våldsutövande behöver dock inte direkt relateras till deras föräldraförmåga då de kan 

vara bra pappor i andra avseenden menar utredarna i studien (Eriksson, 2007, s. 144). Trots att de 

i samtliga utredningar finns uppgifter på mer eller mindre grovt våld och övergrepp tycks det 

som att den aspekten helt utelämnas i bedömningen av föräldraförmågan. Detaljer i 

föräldraskapet, så som hur pappan svarar barnet vid ett tillfälle, kan få en avgörande betydelse i 

hur utredaren ser på honom som förälder. Denna bedömning sätts sedan inte i relation till de 

uppgifter som finns om det våld och de övergrepp som föräldern anklagats för.  

 

En av de överordnade slutsatser som framkommit i analysen av föräldraförmåga och 

föräldrabarnrelationen vid förekomsten av våld är att det genomgående saknas ett resonemang 

kring våldets generella påverkan på barnet och specifikt hur det påverkar barnets 

anknytningsmönster. Att utredarna i de granskade utredningarna gör sin bedömning av 

föräldraförmåga och relationen mellan barn och föräldrar grundat på endast ett hembesök 

ifrågasätts då hembesöket inte är jämförbart med familjens vardag och inte ger en 
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verklighetstrogen bild av varken föräldrabarnrelationen eller förälderns förmåga att sörja för sitt 

barn. 

 

6.7 Hantering av barnets påverkan av våld inom familjen i vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar 
I följande kapitel beskrivs dels det våld som förekommit, dels de uppvisade symptomen man 

kunnat identifiera hos barnen som en eventuell konsekvens av våldet. I samtliga granskade 

utredningar förekommer uppgifter om våld. I många fall är uppgifterna ospecificerade, det vill 

säga att det saknas uppgifter om tid, plats och rum samt anmälan till polismyndigheten. I ungefär 

hälften av utredningarna har polisanmälan samt orosanmälan till socialtjänsten gjorts. I några få 

av utredningarna har anmälan hos polismyndigheten lett till åtal. De uppgifter om våld som 

förekommer i de granskade utredningarna är: vanvård, allvarliga omsorgsbrister och 

försummelse, fysisk och psykisk misshandel, kränkningar, hot, förföljelse, sexuella övergrepp, 

våldtäkt samt egenmäktighet mot barn. Dessa förekommer i olika allvarlighetsgrad och beläggen 

för uppgifterna varierar i hög omfattning där det i vissa fall lett till åtal/dom och där det i andra 

fall står ord mot ord. I samtliga utredningar finns ett utdrag från socialregistret och belastnings- 

och misstankeregistret. Resultatet kommer att framställa hur utredaren presenterar och bedömer 

våldets påverkan på barnet i bedömningen. 

 

I tre utredningar (2, 9, 13) är det enda som nämns om våldet i bedömningen att det mellan 

föräldrarna finns: ”djupgående samarbetsproblem”, ”samarbetssvårigheter” och en ”stark 

mångårig konflikt”. Vad som i bedömningen sammanfattas som ”djupgående samarbetsproblem” 

i utredning 9 skrivs i utredningstexten som ”hon är rädd för pappan och vad han kan ta sig till när 

han berusad eller påtänd, då han har stora problem med sin aggressivitet” samt ”mamman 

berättar att pappan i den tidigare bostaden varit där påtänd, bultat på dörren, hotat henne och gett 

henne tillmälen”. På samma sätt finns en skillnad i utredning 2 och 13 där våld beskrivs i 

utredningen men endast konflikter omnämns i bedömningen. I dessa utredningar framgår att 

barnen är oroliga, rädda för att gå hem samt regredierar då barnet träffar pappa. I utredning 1 

framkommer i bedömningen att mamman allvarligt brister i omsorgsförmågan och att man i 

tidigare SoL 11:1 utredning funnit att ”Therese situation är allvarlig och bekymmersam men inte 

tillräcklig för ett omhändertagande”. I bedömningen skriver utredaren att Therese mår dåligt på 

grund av föräldrarnas bristande kommunikation och deras konflikt. Exempel på det våld som 

Therese själv berättat om är:  
 

När pappa kom för att hämta Therese hade hon rivsår på händerna, en bula i huvudet och märken på 

handlederna. Efter en stund i bilen hade Therese berättat för pappa att mamma hade varit lite arg på henne. 

Familjens hund hade bajsat inne. Och mamma ansåg att det var Therese fel. Mamma hade då tryckt ner 

Therese huvud i avföringen så hon fick bajs i munnen och sen duschat henne med kläderna på. Bestraffningen 

hade varat längre säger pappa eftersom Therese inte hade fått sova inne hos sin mamma på natten som hon 

annars brukade få. 

 

I utredning 5 skriver utredaren: ”Ett minne Malte har berättar om var när han var mindre och 

byggde ett klosstorn som rasade och pappa blev arg på honom, då pappa blev störd när han 

tittade på tv. Pappa hade då tagit stryptag på honom”. Vidare framgår att Malte har ett sexuellt 

utåtagerande beteende som inte är normalt för hans ålder, hans känslor inför pappan är 

ambivalenta och han är rädd. Pappan är dömd för bland annat våldtäkt mot barn vilket även 

framgår i bedömningen. I bedömningen tas hänsyn till Maltes rädsla inför att bli som sin pappa. I 

utredning 6 står ”Han berättar att det var så dumt och de bråkade om en enda liten snigel, då tog 

pappa stryptag på honom. Aram fick ont och grät ganska länge”. Pappan är tidigare dömd för 

grov våldtäkt och det finns uppgifter om att pappan brukar våld mot Aram. Enligt referentsamtal 

är ”Aram är orolig till sitt sätt att vara”, ”personalen känner en viss oro inför Aram då han kan få 
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ångest för sådant som för personalen verkar som småsaker”. I bedömningen finns citatet om 

referentpersonens oro inför Arams uppvisade ångest med. I utredning 10 framgår: ”Emelie får 

idag ångestdämpande medicin vid behov och lider av PTSD utifrån tidigare upplevelser. Emelie 

skäms över att hon har ”gått på” det pappa sagt. Hon vet att det pappa berättat inte finns”. Emelie 

mår psykiskt dåligt och är rädd för sin pappa. I bedömningen beskrivs Emelies mående men det 

framgår inte tydligt att det är pappan som utsatt henne för övergrepp. 

 

Följande uppgifter om våld framkommer i utredning 14: våldtäkt inom familjen, sexuella 

övergrepp mot pojken, fysisk och psykisk misshandel och hot om att försöka döda barnet. 

Mamman berättar att ”pappan har vid flera tillfällen lagt Johan på ett bord. När mamma försökte 

ta sig till Johan slog han bort henne. Mamman uppger att syftet med detta var att Johan skulle 

ramla ner och dö”. Pojken uppvisar psykiska och fysiska symptom som kan härledas till trauma 

enligt BUP:s utlåtande. Han blir ibland okontaktbar, extremt arg samt har uttalat en önskan om 

att en bil ska köra över honom. I bedömningen diskuterar utredaren om ”det finns något stöd för 

mammans uppgifter om våld och övergrepp mot både henne och sonen” och utredaren skriver 

”kan det vara så att mamman via sin upplevelse av äktenskapet med pappan överför sin rädsla 

och dåliga mående och på så sätt präglar Johans dåliga mående och uppfattning av pappan, att 

hon förstärkt sonens dåliga mående”. Vidare står att ”pappan har visat en mycket lugnt och 

stillsam attityd till dessa grova anklagelser”. 

 

I övriga utredningar (3, 7, 8, 11, 12, 15 och 16) finns uppgifter om att barnen uttryck rädsla inför 

pappan, gråter hysteriskt när pappa kommer, har bevittnat våld i hemmet och har svårt att prata 

om pappa. I dessa utredningar utelämnas barnets mående helt i bedömningen med undantag för 

utredning 7:  

 
Det är besvärande om det ligger någon sanning i det som framförs av Sanna om hon av sin pappa matas med 

nedsättande omdömen om sin mamma och sina syskon. Det har medfört att Sanna är arg på sin mamma och 

sina syskon när hon återvänder efter umgänge med sin pappa. 

 

6.8 Analys av hantering av barnets påverkan av våld inom familjen i vårdnads-, 

boende- och umgängesutredningar 

I hälften av de granskade utredningarna får barnets uppvisade mående, som kan härledas till 

våldet, utrymme i bedömningen. I tre utredningar beskrivs våldet som ”djupgående konflikter” 

eller ”samarbetsproblem mellan föräldrarna” och fokus läggs inte på barnet. I övriga utredningar 

diskuterar utredarna inte våldets konsekvenser för barnet och hur barnen kan påverkas. 

Familjerätten har en lagstadgad skyldighet enligt 5 kap SoL att erbjuda stöd och skydd till barn 

och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Vidare beskrivs det i FB att professionella enligt 

6 kap § 2a FB ska bedöma risken att barnet eller någon annan i familjen utsätt för övergrep, att 

barnet förs bort, hålls kvar eller på annat sätt far illa. Näsman, m.fl. (2008, s. 16-17) menar att de 

flesta barn som upplever våld är medvetna om våldet, upplever ångest, känner ambivalens mot 

förövaren och saknar någon att tala om våldet med. Dessa barn uppvisar tecken på depression, 

traumasyndrom samt har problem med sitt temperament. Barnen i de granskade utredningarna 

har upplevt våld där förövaren är någon av barnets föräldrar. Utifrån resultatet saknas ett 

resonemang och diskussion kring våldets påverkan på barnets mående. Det är problematiskt i 

synnerhet då forskning tydligt visar att barn som upplever våld påverkas negativt och mår sämre 

än barn generellt. Edvardsson (2003, s. 7-9) skriver att varje utredning ska ha innehålla en öppen 

redovisning samt att relevanta uppgifter ska framgå. Det som blir problematisk är att tingsrätten 

till största del baserar sitt beslut på den bedömning som familjerättssekreteraren gjort. Om 

relevanta uppgifter inte öppet redovisas i bedömningen kan inte tingsrätten göra en adekvat 

bedömning. I några av utredningarna beskrivs våldet i termer som ”djupgående konflikter”. Det 
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kan relateras till begreppen nedtoning och ignorering (Edvardsson, 2003, s. 27). Att beskriva 

misshandel som konflikter är en nedtoning av de faktiska omständigheterna och att helt utesluta 

hur barnet påverkas av våldet innebär att utredaren ignorerar det forskning visar om barns 

mående vid förekomsten av våld.  

 

Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld kan enligt Metell (2001, s. 18-19) upplevas som ett hot mot 

det egna livet, även då det riktas mot en förälder, och är en traumatisk upplevelse. Röbäck (2012, 

s. 24) skriver att barn som upplever extremt våld riskerar att utveckla PTSD där symptomen kan 

vara påträngande minnebilder, plötsliga förnimmelser av rädsla, ångest, ett undvikande beteende 

och en tvångsmässig uppmärksamhet kring eventuella hot. Det skadligaste våldet ett barn kan 

bevittna är enligt Överlien och Hydén (2007, s. 10) det våld som sker i hemmet. Det kan 

appliceras på Johan, Malte, Aram och Emelie som alla visar tecken på att våldet påverkat dem 

negativt. Johan ger uttryck för en rad symptom som enligt hans kontakt på BUP kan härledas till 

hans trauma. Han skiftar mellan att vara okontaktbar och extremt ilsken samt har uttalat en 

önskan om att en bil ska köra över honom. Även Emelie har en kontakt på BUP och är ordinerad 

ångestdämpande medicin samt lider av PTSD på grund av de övergrepp som hennes pappa utsatt 

henne för. Emelie är begränsad i sin vardag och har under en period inte kunnat gå i skolan. Hon 

har även utvecklat en rädsla utifrån de historier hennes pappa berättat för henne, exempelvis att 

det finns andar på vinden. Malte har ett sexuellt utåtagerande beteende som är avvikande i 

relation till hans ålder. Han är rädd för sin pappa men ger också uttryck för en ambivalens. 

Maltes pappa är dömd för sexuella övergrepp mot barn och Malte har sagt att han inte vill bli 

som sin pappa. Arams lärare på förskolan anser att han är orolig och uppvisar ångest . Han har 

tidigare berättat att pappa har tagit stryptag på honom. Barnens uppvisade symptom kan härledas 

till det forskning har kommit fram till angående barn som upplevt våld inom familjen. Även i de 

fall där det finns uppgifter om grovt våld och där barnen mår psykisk dåligt ges det lite utrymme 

då bedömningarna tenderar att snarare handla om ett resonemang huruvida föräldrarna är kapabla 

att samarbeta eller inte. Exempelvis i Emelies fall beskrivs hennes dåliga mående men det 

framgår inte i bedömningen att det är pappan som är orsaken till det. Johans dåliga mående 

kopplas samman med mamman och huruvida hon har överfört sitt dåliga mående på sonen.  

 

Det tycks finnas en svårighet för utredaren att förhålla sig till uppgifter som inte är bevisade, det 

i synnerhet där ord står mot ord. Oberoende om uppgifterna är sanna eller inte kan det antas att 

utredningarna skulle gynnas av att barnets mående tydligare lyftes fram och blev en central del i 

bedömningen. Enligt Socialstyrelsen (2012, s. 22-23) är det viktigt att barnet ses som expert på 

den egna situationen. Om ett barn på ett tydligt sätt ger uttryck för att inte må bra måste det tas 

på större allvar och utredas närmare. I utredningen gällande Therese framkommer grovt 

kränkande handlingar som hennes mamma utsatt henne för. I Therese utredning, i likhet med sju 

andra, saknas diskussion kring barnets mående i bedömningen. Trots att det framgår att barnet 

mår dåligt och att de förekommit våld får det lite utrymme i den slutgiltiga bedömningen, trots 

att skyldigheten att göra en riskbedömning och en framtidsprognos är en del av utredningen 

(Socialstyrelsen, 2012b, s. 38). Barnets mående tycks hamna i skuggan av föräldrarnas förmåga 

att kunna samarbeta. Att bevittna våld kan få omfattande konsekvenser för barnets 

personlighetsutveckling och anknytningsmönster till föräldrarna. Det är därför av stor vikt att 

barnets mående uppmärksammas så att barnet ges tid till att bearbeta traumat, utan att utsättas för 

nya övergrepp som gör ännu mer skada. En förklaring till varför problemområdet lämnas 

okommenterat kan vara resultatet i Erikssons studie (2003, s. 291) där det framgår att 

familjerättssekreterare inte vill sätta igång känslomässiga processer och därför inte frågar om 

våldet.  
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En av de överordnade slutsatser som framkommit i analysen av våldets konsekvenser för barnet 

är att det genomgående, i utredningstexterna, saknas ett resonemang kring sambandet mellan 

våld inom familjen och barns dåliga mående. Vidare framgår att våldsuppgifter utesluts eller 

tonas ned samt att utredaren tenderar att undvika att undersöka indikationer på våld. 

 

 

7. DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att utifrån en kritisk-saklig utredningsmetodik granska hur 

familjerättssekreterare presenterar och bedömer barnets bästa och våld i nära relationer i 16 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Studiens syfte mynnade ut i två frågeställningar. 

Den första frågeställningen ämnade undersöka hur familjerättssekreterare presenterar och 

bedömer barnets bästa i 16 vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. De slutsatser som 

granskningen genererat i har diskuterats med Bo Edvardsson, sakkunnig inom den kritiskt-

sakliga utredningsmetodiken. En slutsats i studien är att barn under nio år regelmässigt fråntas 

rätten att göra sin röst hörd. Edvardsson (2013) och BO:s (2005b, s. 9) studie förtydligar att en 

utredning där barnets röst inte framkommer ska ses som ofullständig, då den centrala aktören 

inte är hörd. En annan slutsats är att det råder delade meningar mellan familjerättssekreterare och 

de berörda barnen angående vad som är barnets bästa. De professionella vill skydda barnen 

genom att frånta dem rätten att göra sin röst hörd, medan barnen vill komma till tals i frågor som 

handlar om deras framtid. Enligt Edvardsson (2013) råder en missuppfattning bland utredare, att 

barn under en viss ålder inte ska höras och han menar att det så kallade skyddsfenomenet strider 

mot artikel 12 i FN:s barnkonvention. Att det råder en delad mening mellan de professionella 

och barnen är problematiskt. Än mer problematiskt är att det rådande synsättet bland de 

professionella strider mot den lagstiftning som reglerar deras uppdrag samt vad aktuell forskning 

säger om barns förmåga och ställningstagande till deltagande i familjerättsliga processer.   

 

Det framgår i studien att familjerättssekreterare eftersträvar att barnet ska ha kontakt med båda 

sina föräldrar, då det är lämpligt. Det här resonemanget genomsyrar samtliga utredningar. Det 

kan kopplas till forskning som visar att det, bland familjerättssekreterare, råder en syn att det 

värsta som kan hända ett barn är att det förlorar kontakten med en förälder (Eriksson, 2005, s. 

124; Eriksson & Dahlkild-Öhman, 2008, s. 124). Det synsättet är enligt Edvardsson (2013) inte 

sant och det handlar snarare om utredarens personliga föreställning och oro. Barn ska ses som 

subjekt som, utifrån sina upplevelser och tolkningar, kan avgöra vad som är det värsta som kan 

hända. Det finns barn som inte vill ha umgänge med sina föräldrar, något som tydligt framgår i 

studien. I studien har familjerättssekreterarna, trots den rådande föreställningen, i de flesta 

utredningarna gjort bedömningen att barnet inte ska tvingas till umgänge med en våldsutövande 

förälder. Trots det förespråkar de att någon form av kontakt ska upprätthållas, även om det 

endast sker via brev eller mail. Utifrån föregående slutsatser framgår det hur 

familjerättssekreteraren presenterar och bedömer barnets bästa utifrån barnets rätt att göra sin 

röst hörd och barnets behov av båda sina föräldrar. 

 

Studiens andra frågeställning ämnade granska hur familjerättssekreterare presenterar och 

bedömer våld i nära relationer i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. För att vidga 

perspektivet på våld i nära relationer presenterades i resultatet hur våldet påverkar 

föräldraförmågan och föräldrabarnrelationen samt vilka konsekvenser våldet får för barnet. En 

slutsats i studien är att föräldrabarnrelationen tenderar att endast beskrivas i positiva ordalag. 

Ingen eller liten hänsyn tas till våldets påverkan på föräldraförmågan och föräldrabarnrelationen. 

Utifrån studiens resultat är det problematiskt att endast ett hembesök, som är föranmält, görs hos 

vardera förälder. Enligt forskning är inte ett hembesök tillräckligt för att göra en bedömning, då 
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det inte sker i en stressfull och verklighetstrogen miljö som avspeglar vardagen (McIntosh, 2011, 

s. 529-532). Edvardsson (2013) menar att det inte går att bedöma anknytningsmönster utifrån ett 

hembesök. Hembesöken innebär en uppmärksamhetskonkurrens för föräldern, där föräldern dels 

ska samtala med utredarna dels bli bedömd utifrån interaktionen med barnet. Då föräldern 

känner till att den är under bevakning är tillförlitligheten i hembesöken låg. Det resonemanget 

kan härledas till en av studiens slutsatser som säger att hembesöken snarare ger en bild av 

förälderns förmåga att hantera myndighetsbesöket än att visa hur interaktionen ser ut mellan barn 

och förälder. 

 

Vad som anses vara ett ”gott föräldraskap” är någonting som skiljer sig åt mellan könen, vilket är 

en slutsats som studien genererat. För att mamman ska ses som en adekvat förälder krävs att hon 

tar det huvudsakliga ansvaret för barnet, skyddar barnet samt främjar kontakten mellan barn och 

pappa. För att vara en tillräckligt bra pappa krävs en ansträngning som visar på ett intresse av 

umgänge med barnet, exempelvis genom att ge paket till barnet eller visa förståelse för att barnet 

motsätter sig umgänge. Edvardsson (2013) menar att det finns återkommande 

könsdiskriminerande resonemang i utredningstexter. Även våldsproblematiken tillskrivs olika 

betydelse för könen. Pappans våldsutövande innebär inte att han är en dålig förälder, då han trots 

våldsutövandet generellt ses som tillräcklig i sitt föräldraskap. Mammans utsatthet för våld 

innebär att hennes föräldraförmåga ifrågasätts då hon mår dåligt, inte kan skydda barnet och inte 

heller visar förståelse för barnets behov av umgänge med pappan. Ett återkommande argument 

som används emot mamman är mammans trovärdighet och hennes benägenhet att överföra sina 

negativa känslor och dåliga mående på barnet. Resultatet visar att uppgifterna om våld helt 

utelämnas i bedömningen av föräldraförmågan. Edvardsson (2013) känner igen resonemanget 

kring att mamman lättare anklagas för att överföra sitt mående och sina känslor på barnet. Det 

kan förklaras utifrån att bevisbördan på pappans omsorgsförmåga är lägre och tas för givet. Att 

relationen mellan barn och föräldrar samt föräldraförmågan i de flesta fall bedöms som god kan 

ifrågasättas utifrån anknytningsteorin. I synnerhet då våld har förekommit i samtliga utredningar. 

Utifrån forskning borde det statistiskt set finnas brister i relationen mellan båda föräldrarna och 

barnet samt båda föräldrarnas föräldraförmåga. Att generalisera en relation som pågått under 

hela barnets liv baserat på endast en observation måste anses vara omöjligt. 

 

En slutsats är att barnets mående inte framkommer i bedömningen, trots att det tydligt framgår 

under utredningen. Barnen i studien uppvisar ett brett spektra av symptom i mer eller mindre 

allvarlig grad. Trots det tycks utredaren ha svårt att förhålla sig till uppgifter om våldet och de 

undviker att dra slutsatsen att barnets mående är en konsekvens av våldet. Barnets mående 

hamnar i skuggan av föräldrarnas förmåga att samarbeta. Enligt Edvardsson (2013) har utredaren 

en skyldighet att genom en problemanalys utreda symptomutvecklingen för att identifiera vad 

symptomen står för och hur de uppkommit. Vi anser att det är av vikt att finna orsaker till varför 

symptomen uppkommit, det ska dock inte innebära att utredaren förlorar fokus från barnets 

mående här och nu. En enkel förklaring som utredare tenderar att använda sig av är att mamman 

överför sitt dåliga mående på barnet. För mycket fokus läggs på att bortförklara barnets mående 

istället för att fokusera på att barnet ska utvecklas gynnsamt och må bra. Det är oundvikligt att 

reflektera kring hur barnens situation hade hanteras om familjen varit föremål för utredning 

enligt 11:1 SoL istället för hos familjerätten. Edvardsson (2013) menar att en del beslut utifrån 

LVU baseras på tunna kriterier medan det inom vissa familjerättsliga tvister förekommer mer 

omfattande och allvarlig problematik som frånses. Det kan tänkas bero på att familjerättens 

fokus, helt felaktigt, tenderar att hamnar på föräldrarnas rätt till sitt barn och inte tvärtom. Vi vill 

med studien belysa skillnaden mellan ett barnperspektiv och barnets perspektiv där den senare 

måste få större utrymme i utredningarna.  
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Ett genomgående resonemang i studien är språkets betydelse för utredningstexten. Nedtoning 

och ignorerande är en vanligt förekommande hantering av barnets vilja, förekomsten av våld och 

barnets mående. Trots att det är utredarens ansvar att genom den språkliga hanteringen förmedla 

en verklighetstrogen och icke nyanserad bild av den aktuella situationen. De språkliga 

omformuleringarna och avsaknaden av relevant information får en avgörande betydelse i 

huruvida tingsrätten kan fatta ett rättssäkert beslut. Om det beror på bristande kompetens eller 

uppdragets utformning är inget vi vill spekulera i. Utifrån ovanstående resonemang kan studiens 

andra frågeställning anses vara besvarad. 

 

Studien har haft till avsikt att granska det juridiska dilemmat som familjerättssekreterare ställs 

inför, där barnet ska skyddas från övergrepp och våld samtidigt som barnet har rätt till båda sina 

föräldrar. Dilemmat ska hanteras utifrån att uppgifter om att våld har förekommit inom familjen i 

samtliga av de granskade utredningarna. Tidigare forskning och det som framkommit i denna 

studie visar på en komplexitet i hanteringen av dilemmat. Då dilemmat är lagstadgat och 

utgångspunkten för familjerättens uppdrag är det svårt att få till en förändring kring dilemmat. 

Det som kan förändras är istället den enskilde utredarens förutsättningar och kompetens för att 

på ett bättre och mer rättssäkert sätt kunna hantera dilemmat. Vi kan se behovet av en ökad 

kunskap och förståelse kring språkets betydelse och vad våld i nära relationer innebär för 

familjestrukturer, relationer och mående för familjemedlemmarna.  

 

Trots att familjerättssekreterare eftersträvar att vara neutral och saklig i utredningstexten, bör 

hänsyn tas till att ingen text är helt objektiv. Texten måste därför bedömas som något som 

samtliga berörda parter, som ingår i en utredning, har påverkat och format. Förmågan att 

strukturera och beskriva innehållet skiljer sig också åt mellan utredare. Då det är en kvalitativ 

studie i form av en dokumentgranskning har vi tolkat något som redan är tolkat av någon annan. 

Utredaren har tolkat samtal med föräldrar och barn vilket vi tagit del av genom utredningstexten, 

vilken vi sedan tolkat. Vi är medvetna om att det här endast är vår tolkning av dessa 

utredningstexter, vilket kan ses som en svaghet med studien. Om studien haft andra författare 

hade den förmodligen sett annorlunda ut. Med hänsyn till en av studiens slutsatser, att våld tonas 

ner eller ignoreras kan vi efterhand reflektera kring vilken påverkan vår analysmetod haft i 

identifieringen av utredningar som innehöll indikationer på våld. Resultatet av det kan ha 

inneburit att vi under urvalsprocessen gick miste om utredningar innehållande våld. En annan 

analysmetod med mer fokus på själva språket hade kanske varit mer behjälplig i urvalsprocessen. 

Det skulle kunna sammanfattas som att utredarnas hantering av språket och våld påverkar vår 

studies reliabilitet. Trots det anser vi att vårt metodval, dokumentgranskning är den metod som 

är bäst lämpad i den här studien.  

 

Resultaten i studien är inte generaliserbara till hela Sverige, men då vi granskat utredningar där 

samtliga använts i samma syfte under samma år ger studien en övergripande bild av hur 

familjerätten i Örebro bedriver sitt arbete. Styrkorna med denna studie är den validitet som måste 

anses vara hög, då det finns en samstämmighet mellan de texter som studerats och de teorier som 

genererats. Även den interna reliabiliteten anses vara hög, då studien haft två författare vilket 

gjort att inte endast en person tolkat utredningarna. Tanken var från början att intervjuer med 

berörda familjerättssekreterare skulle genomföras. På grund av tidsbrist fick det prioriteras bort. 

Syftet var att genom dessa intervjuer få en djupare förståelse för det arbete som bedrivs samt en 

mer personlig bild av familjerätten i Örebro. Utredarna hade på så sätt fått möjligheten att 

förklara, reflektera kring och förtydliga sina texter samt motivera bedömningarna utifrån 

studiens resultat. Ett förslag på vidare forskning är att dessa intervjuer genomförs. 
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Utifrån vår fördjupade förståelse för familjerättssekreterarens uppdrag vill vi betona att det finns 

många svårigheter som ska övervinnas innan en rättsäker bedömning kan göras. Intentionen med 

denna studie var att, på något sätt, bidra till reflektion, inspiration samt upplysning gällande 

barnets bästa och våld i nära relationer i vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Vi anser 

att studien uppfyller sitt syfte och kan bidra till en kunskapsutveckling kring Örebro familjerätts 

arbete. 
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