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1 INLEDNING 
 

1.1 PROBLEMPRESENTATION 

När oro för barnets hälsa och välmående föreligger med anledning av föräldrar-

nas relation och detta kommer till socialtjänstens kännedom resulterar det många 

gånger i en barnavårdsutredning. De befogenheter socialtjänsten har för att 

skydda barnet och de befogenheter som krävs för att skydda barnet bör äga före-

träde framför föräldrarnas behov. En intressekonflikt föreligger när det som krävs 

för att skydda barnet inte överensstämmer med den våldsbrukande förälderns 

rättigheter. Dennes självbestämmanderätt står då i strid med barnets bästa. Frå-

gan är hur barnets skyddsbehov kan fullgöras utan att inskränka den våldsbe-

nägna förälderns rättigheter1. I en debatt artikel i expressen skriver Claudia Gar-

cia-Moreno att våld mot kvinnor och barn är en samhällsstrukturell global pan-

demi2. Detta innebär att våld är en påtaglig källa för folkhälsans påverkan. Kvin-

nor och barn är överrepresenterat utsatta för våld i nära relationer.  Det är först 

under de senaste 30 åren som våld i nära relationer har uppmärksammats veten-

skapligt och politiskt3. Först på 1990-talet togs våld mot kvinnor i nära relationer 

på allvar och uppmärksammades i samhällsdebatten genom regeringsinitiativ4. 

Jag började arbeta med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer 2013 och 

fick därigenom insikt om det strukturella våldet som kvinnor och barn utsätts för 

våld. Genom mitt arbete upptäckte jag det bristande skyddet som finns för kvin-

nor och barn när våld i hemmet förekommer. Det visade sig att varken jag i mitt 

arbete eller socialtjänsten kunde uppfylla skyddsbehovet för kvinnorna och bar-

nen. Därmed insåg jag att det fanns luckor i lagstiftningen som borde fyllas5.  

Våldets konsekvenser på barn har endast uppmärksammats de senaste tio åren.  

Det har i och med vetenskapliga studier upptäckts att barn påverkas oerhört mer 

                                                             
1 Socialstyrelsen, Barn som far illa eller riskerar att fara illa, s 63-67. 
2 http://www.expressen.se/gt/ledare/det-patriarkala-valdet-ar-en-global-pandemi/, Johansson-Latham, G, Patrialkalt våld som hot 

mot mänsklig säkerhet, s 8-9. 
3 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 12. 
4 SOU 2001:18 s 17-29. 
5 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 7-10, Amnesty, Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, s 5-12. 

http://www.expressen.se/gt/ledare/det-patriarkala-valdet-ar-en-global-pandemi/


 
 

9 
 

av våld än vad man tidigare trott6. Studierna har visat att våld påverkar barns 

hälsa.   

 

1.2 BAKGRUND 

 Trots att mycket har hänt de senaste årtiondena ligger lagstiftningen fortfarande 

inte i takt med barnets skyddsbehov. För att kunna motverka våldet krävs ytterli-

gare metoder och tillvägagångsätt.  

 

1.2.1 OMFATTNING AV VÅLDET 
 

Under senare år har flera undersökningar gjorts som visar på att många barn upp-

lever våld i familjen. En av dessa utredningar har gjorts av kommittén för barn-

misshandel och Rädda Barnen7.  WHO menar att våldet är ett folkhälsoproblem 

världen över, folkhälsofrågan bör därför prioriteras. WHO definierar vilka former 

av våld som betraktas som våld8. Det rör sig om fysiskt, sexuellt och psykiskt 

våld. Våldet är en betydande börda för individ, familj, samhälle samt hälso-och 

sjukvårdsystemet världen över9. Våldets konsekvenser är även en kostnadsmässig 

relevant faktor i samhället10. Slagen dam, är en forskningsstudie om mäns våld 

mot kvinnor i Sverige som visade att nästan hälften av alla svenska kvinnor nå-

gon gång i sitt liv utsatts för våld av en man, var tjugonde person hade under de 

senaste åren utsatts för fysiskt våld och mer än en tredjedel hade någon gång ef-

ter 25 års ålder upplevt sexuellt våld från en man11. Enligt Rädda barnen som 

med utgångspunkt i siffror från socialstyrelsen från 2005, bevittnade mellan 

100 000 och 190 000 barn våld detta år.12. För personer under 18 år är det vanlig-

                                                             
6 Överlien, C, Hydén, M, Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pappas våld mot mamma, s 9-10. 
7 SOU 2001:72 s 89-115. 
8 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 9-10. 
9 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 9-10, Grip, K, Broberg, A, Al-

mqvist, K, Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner, s 10-20. 
10 SKR 2007:08/39, s 12.  
11 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 13-14. 
12 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 9, Överlien, C, Hydén, M, Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pap-

pas våld mot mamma, s 238-245. 



 
 

10 
 

ast att utsättas för våld av sin partner, sexuella övergrepp, påtryckningar om sex, 

fysiskt våld, hot om fysiskt våld, fasthållning med tvångskyssar, tafsat på mm. 

Kvinnor som är våldsutsatta utsätts oftast av vuxna jämnåriga män för fysiskt 

våld och hot om våld. Studien indikerar att utsattheten för våld som vuxen har en 

koppling till utsatthet för våld i barndomen. Av de kvinnor som medverkade i 

studien och hälften av männen hade varit utsatta för våld under sin barndom. Av 

de som utsatts för våld under barndomen har nästan en fjärdedel utsatts för våld 

av sin pappa. Upprepad utsatthet för våld har drabbat 468 000 kvinnor och 

581 000 män i ålder 18-74 år som varit våldsutsatta under sin barndom13.  Enligt 

Rädda barnen upplever var tionde barn våld i hemmet14. Mäns våld mot kvinnor 

och barn är ett globalt och klasslöst problem. Den uppfattningen att kvinnan är 

underordnad mannen har haft lagstöd i Sverige vilket har berett mannen ”rätten” 

att bruka våld är förklaringen till den patriarkala strukturen som samhället lever 

efter15. 

 

• Fram till 1800-talet hade män i Västeuropa en juridisk och socialt accepte-

rad rätt att aga sin hustru. 

• 1861 avskaffas mannens rätt att aga sin hustru i Sverige. 

• 1944 får åklagare möjlighet att väcka åtal för hustrumisshandel i hemmet 

– tidigare kunde åtal endast väckas om våldet var grovt. 

• 1965 kriminaliseras våldtäkt i äktenskapet. 

• 1979 förbjuds barnaga. 

• 1982 misshandel i nära relation faller under allmänt åtal, det vill säga att 

åklagare väcker åtal oaktat brottsoffrets intentioner. 

 

 

 

 

                                                             
13 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 3. 
14 Socialstyrelsen, När mamma blir slagen – att hjälpa barn som levt med våld i familjen, s 1. 
15 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 3, Eriksson, M, Biller, H, Balkmar, D, Mäns våldsutövande – Barns 

upplevelser, s 17-18, Lundgren, E, Heimer, G, Westerstrand, J, Kalliokoski, A-M, Slagen Dam, s 68-72, SOU 2001:72, s 117-119, 

http://feministisktperspektiv.se/2012/11/30/domstolar-lagger-fortfarande-skulden-for-vald-pa-kvinnan/, Holmberg, C, Det kallas 

kärlek, s 28-37. 

http://feministisktperspektiv.se/2012/11/30/domstolar-lagger-fortfarande-skulden-for-vald-pa-kvinnan/
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1.2.2  SOCIALTJÄNSTENS FÖRUTTSÄTTNINGAR 
 

Flera oberoende utredningar visar att det föreligger brister i socialtjänstens arbete 

med våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen menar att det krävs en ambitions-

höjning och förståelse av vad innebörden av våld innebär för att kunna förbättra 

och kvalitetsutveckla socialtjänstens kunskaper och ge stöd till våldsutsatta kvin-

nor och barn16. Ett flertal utredningar visar dessutom att det krävs en ökad kun-

skap inom socialtjänsten då barnen är offer i våldsrelationer17. Av utredningarna 

framgår att mindre kommuner upplever att de saknar personal med specialist-

kompetens på våldsproblematiken18. Detta problem finns dessvärre även i de 

stora kommunerna där personalen lider av stor kunskapsbrist i ämnet19. Utred-

ningarna har dessutom visat att ett antal kommuner vill lägga resurser på att mot-

verka våldet men är inte beredda att satsa på de redan våldsutsatta barnen20.  

För att stödja kommunernas arbete med våld har socialstyrelsen gett ut en vålds-

handbok om ska fungera som vägledning för kommunerna när de handlägger 

våldsärenden21. Av handledningen framgår att socialtjänsten ska erbjuda våldsut-

satta kvinnor och barn råd, stöd och behandlingsalternativ samt förmedla andra 

kontakter vid behov. Genom utredningarna har det konstaterats att kommunerna 

har svårt att erbjuda detta då det saknas ett nödvändigt samarbete med andra or-

gan/myndigheter22. Som en förklaring till det bristande samarbetet har social-

tjänsten anfört att det råder en brist på resurser samt brist på kunskap i fråga om 

andra verksamheter och deras regelverk23. Detta har att göra med den ekono-

miska prioriteringen inom kommunen, frånvaro av tillräckligt statliga medel och 

en brist på samverkan. Dessutom saknas möjlighet till fortbildning. Förslag till 

                                                             
16 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 34, Socialstyrelsen, Att uppfylla samhällsansvaret, s 9-10, Eriksson, M, 

Näsman, E, När barn som upplevt våld möter socialtjänsten, s 37-55, 73-96 och 121-132, SOU 2014:49, Sammanfattning, s 1-12. 
17 Socialstyrelsen, Att uppfylla samhällsansvaret, s 10-16, Olsson, M, De osynliga barnen – En studie om barn som bevittnar våld i 

hemmet, s 9-21. 
18 Socialstyrelsen, Att uppfylla samhällsansvaret, s 17-33, Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan 

vuxna förekommer, s 4-7. 
19 IVO, Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, s 3-16. 
20 Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 7. 
21 Socialstyrelsen, Socialnämndens ansvar för god kvalitet oavsett utförare av insatser, s 2. 
22 Socialnämnden, BIFF 3, s 1-3, Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 20-26, Socialstyrelsen, Kunskap om våld 

mot barn – en nationell samordning, s 34-41, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna, Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – 

Alla kommuners ansvar, s 13-35, Socialstyrelsen, Barn som far illa eller riskerar att fara illa, s 67-76. 
23 Socialstyrelsen, Att uppfylla samhällsansvaret, s 31-32, Eriksson, M, Näsman, E, Utsatta barn i familjeprocesser: utredares bemö-

tanden och barns strategier, s 34-35, http://www.jmg.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//konferens---nya-vardnadslagen-ger-barnen-

samre-skydd-.cid917785  

http://www.jmg.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/konferens---nya-vardnadslagen-ger-barnen-samre-skydd-.cid917785
http://www.jmg.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/konferens---nya-vardnadslagen-ger-barnen-samre-skydd-.cid917785
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förbättring av arbetet med barn som bevittnat våld finns i flera kommuner ef-

tersom det föreligger en ökad risk för psykisk ohälsa24. Det ställs idag större krav 

genom lagstiftning på att samhället tar ansvar genom att myndigheterna agerar 

och vidtar nödvändiga och effektiva åtgärder. Socialtjänsten ska ge stöd till alla 

våldsutsatta kvinnor och barn25. 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 VÅLDETS EFFEKTER 

Tidigare forskning bekräftar till stor del genomförda utredningars resultat. Ex-

empelvis visar forskningen också att såväl kvinnor som män som utsatts för våld 

i barndomen löper högre risk att drabbas av våld, en andra viktimisering som 

vuxna jämfört med de män och kvinnor som inte var våldsutsatta i barndomen26. 

En kvinna som är våldsutsatt som barn löper exempelvis tre gånger högre risk att 

drabbas av våld i vuxenlivet, män löper sex gånger högre risk. Nästan var tionde 

kvinna har under barndomen sett eller hört våld mellan föräldrarna, och var fem-

tonde man har sett eller hört våld mellan föräldrarna som barn. En fjärdedel av de 

våldsutsatta kvinnor och män har upplevt psykisk misshandel av vuxna som 

barn27.  Forskning visar att våld leder till fysiska, psykiska och sociala problem. 

Våldet leder till både omedelbara och latenta konsekvenser som kan bestå under 

lång tid efter händelsen28. Våld mot mödrar utgör ett av de största hoten mot 

barns hälsa och utveckling29. Våldet påverkar barnet och mamman trots att för-

äldrarna inte längre samlever. Ett barn vars pappa vid upprepade tillfällen skrämt 

                                                             
24 IVO, Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, s 18-36, http://aspbladet.wordpress.com/2010/11/24/vald-i-nara-

relationer/ 
25 Socialstyrelsen, Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld, s 3-7, Länsstyrelsen Örebro, Barn 

som faller mellan stolarna, s 7-9, Socialstyrelsen, Stärkt skydd för våldsutsatta barn, s 3-16.  
26 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 32-33. 
27 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 49-51. 
28 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 9-10, Grip, K, Broberg, A, 

Almqvist, K, Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner, s 10-20. 
29 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 9, Överlien, C, Hydén, M, Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pappas 

våld mot mamma, s 238-245. 

http://aspbladet.wordpress.com/2010/11/24/vald-i-nara-relationer/
http://aspbladet.wordpress.com/2010/11/24/vald-i-nara-relationer/
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barnet genom att utsätta barnets mamma för våld kommer alltid att bära en svår 

psykologisk last30.  

Det psykiska våldet definieras som kränkning, förnedring och förtryck enligt 

forskningen samt myndigheternas definiering. Mer än hälften av kvinnorna och 

männen har bevittnat upprepat psykiskt våld av sin partner. Detta är den vanlig-

aste typen av våld. En femte del av männen och nästan en fjärde del av kvinnor 

som utsatts för våld i barndomen har i vuxenlivet utsatts av våld och hot av sin 

partner31.  Definitionen utsatthet på livstid är en förklaring på vilka oanade kon-

sekvenser våldet kan leda till. Det finns en tydlig koppling mellan utsattheten för 

psykiskt våld i barndomen och samma utsatthet i vuxenlivet. Undersökningen 

visar att nästan hälften av kvinnorna och mer än en tredje del av männen blivit 

utsatta för en allvarlige sorts våld under barndomen. Förövarna av våldet är ute-

slutande män32. Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för allvarligt psy-

kiskt våld33. Våldet leder till, depression, posttraumatisk syndrom disorder 

(PTSD) missbruk, psykosomatiska symptom och hjärtinfarkt34. Även barnom-

budsmannen menar att barn som upplever våld lider av en markant större risk att 

drabbas av psykisk ohälsa35. Att bevittna våld är att uppleva psykisk misshandel 

enligt kommittén mot barnmisshandel36. En fjärdedel av kvinnorna som utsatts 

för våld lider av PTSD, har sämre immunförsvar, hjärt- och skäl sjukdomar, can-

cer, övervikt, fibromyalgi och var femte kvinna lider av depression. I vissa fall 

leder det till självmord. Våldet är ett folkhälsoproblem och orsakar också bety-

dande ekonomiska konsekvenser för samhället37. Barn upplever våldet och våld 

                                                             
30Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 27-34. 
31 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 31-46, BRÅ, Grov kvinno-

fridskränkning en kartläggning, s 7-43. 
32 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 25-90. 
33 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 25-90. 
34 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 73, Proposition 1997/98:55 s 74-

89, NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 74-85, Corneliussen, T, Barn 

som upplever våld – konsekvenser för välmående och hälsa, s 3-11, Grip, K, Broberg, A, Almqvist, K, Psykisk hälsa hos mammor 

som utsatts för våld av sin partner, s 28-30. 
35 Barnombudsmannen, Signaler, s 30-40. 
36 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 9, Socialstyrelsen, Barn som far illa eller riskerar att fara illa, s 12-16 

och 33-40. 
37 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 86-90, 

http://www.roks.se/M%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor/Fakta/statistik/jourstatistik-2010, 

http://www.roks.se/M%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor/Fakta/statistik/valdsbrott, http://www.bra.se/bra/brott-och-

statistik/vald-och-misshandel.html, http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/kvinnomisshandel.html, Uddeman, L, Roman, S, Barn i 

familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 3-7, Proposition 2011/12:53, s 20-23, Proposition 1998/99:133, s 18-

35. 

http://www.roks.se/M%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor/Fakta/statistik/jourstatistik-2010
http://www.roks.se/M%C3%A4ns%20v%C3%A5ld%20mot%20kvinnor/Fakta/statistik/valdsbrott
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html
http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/kvinnomisshandel.html


 
 

14 
 

mot barnets anknytningsperson är alltid förknippat med negativa känslor. För 

ansågs våldet mot mamman och våldet mot barnet som två skilda fenomen. Där-

med var det olika enheter som arbetade med våldet. Även inom forskningen de-

lades områdena upp38.  

I Föräldrabalken (FB) år 1966 avskaffades rätten att aga barn på allmän plats så 

som skolor. År 1979 försvann även rätten att aga i hemmet. Två tredjedelar av 

våldet mot barnet begås av pappor (BRÅ 2000:15). I mer än hälften av fallen där 

barn vars mamma utsatts för våld, är förövaren den biologiska pappan. En tredje-

del av kvinnorna ur ett internationellt perspektiv d.v.s. inom Europa har någon 

gång varit utsatt för våld. En tiondel av barn i ålder 13-17 år har bevittnat en 

mans våld mot mamman39. Barn som upplever våld lider av traumatiska upple-

velser40. Detta yttrar sig då få berättar om våldet och ännu färre anmäler våldet  

vilket leder till obearbetade traumatiska upplevelser41. 

Barn är den kommande generationen vuxna vars trygghet och hälsa sätts på spel 

utav våld och en risk föreligger för utveckling av framtida missbruk och psykisk 

ohälsa42.  

 

2.2 BARN SOM BEVITTNAT VÅLD 

Ett stort antal utredningar har visat brist på kunskap och samverkan inom social-

tjänsten exempelvis mellan socialtjänsten och andra myndigheter avseende hand-

läggningen av ärenden av barn som bevittnat våld. Det framgår även av forskning 

                                                             
38 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 10-17, SOU 2001:18 s 

17-29. 
39 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 13-14, 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Barn_som_upplever_vald/Barn_som_upplever_vald_-

_Kunskapsbankens_amnesguide/ 

, Heimer, G, Berglund, A, Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen, s 3-197, Marklund, F, Barnets bästa? Domstolarnas 

bedömning i ärenden där föräldrar riskerar utvisning, s 13-51. 
40 Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 5. 
41 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 25-90. 
42 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 3, Eriksson, M, Biller, H, Balkmar, D, Mäns våldsutövande – Barns 

upplevelser, s 17-18, Lundgren, E, Heimer, G, Westerstrand, J, Kalliokoski, A-M, Slagen Dam, s 68-72, SOU 2001:72, s 117-119, 

http://feministisktperspektiv.se/2012/11/30/domstolar-lagger-fortfarande-skulden-for-vald-pa-kvinnan/, Holmberg, C, Det kallas 

kärlek, s 28-37. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Barn_som_upplever_vald/Barn_som_upplever_vald_-_Kunskapsbankens_amnesguide/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Barn_som_upplever_vald/Barn_som_upplever_vald_-_Kunskapsbankens_amnesguide/
http://feministisktperspektiv.se/2012/11/30/domstolar-lagger-fortfarande-skulden-for-vald-pa-kvinnan/
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att samverkan mellan myndigheter skulle vara till fördel för barnets bästa43. Pro-

blematiken kring begreppet barn som ”bevittnat” våld har även lyfts fram då fak-

tum är att barn ser och hör våldet och därigenom upplever förälderns våld44. Barn 

upplever sig som dubbelt övergivna då föräldrar ska vara barnets trygga punkt. 

Barnen blir skräckslagna och ingen förälder finns tillgänglig för barnet då pappa 

skadar mamma kan mamma inte vara en tillgång för barnet utan väcker istället 

känslor av intensiv skräck. En utsatt mamma kan inte heller trösta barnet utan 

ökar istället barnets skräckkänslor på grund av sin egen rädsla. Den närhet till en 

förälder som barnet biologiskt disponerar att söka sig till när fara hotar blir istäl-

let en riskfaktor. Forskning om barns utveckling har allt tydligare kunnat visa hur 

viktigt det nära samspelet mellan barnet och dess primära omsorgspersoner är för 

barnets framtida hälsa och utveckling (anknytningsteorin)45. En negativ utveckl-

ing kan uppstå om barnets anknytning störs av hot och våld mellan föräldrarna46. 

Om barnet inte kan använda närheten till sin omsorgsperson för att lugna ner sig 

ökar risken för att han eller hon kommer att få svårigheter att reglera ångest och 

andra affekter samt utveckling av psykopatologi senare i barndomen. De finns de 

som till och med menar att barn som upplever misshandel av mamman kan jäm-

ställas med vanvård eller psykisk misshandel av barnet självt. Det är också vanli-

gare att det förekommer andra belastande missförhållanden i familjen som på-

verkar barnet negativt till exempel missbruk och psykiska störningar hos föräld-

rarna47.  

 

 

                                                             
43 Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 4, Rejmer, A, Åström, K, Det blir 

nog bättre för barnen, s 81-87, Barnombudsmannen, Boqvist, A-K, Olämplig vårdnadshavare? – en studie av överrättsdomar angå-

ende våld och vårdnad, s 22-33, Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 4, 

Jansson, S, Barn som lever med våld i hemmet, s 5-9. 
44 Överlien, C, Hydén, M, Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pappas våld mot mamma, s 10-22, Jansson, S, Barn som lever med 

våld i hemmet, s 3-9. 
45  Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 13-14. 
46 Barnombudsmannen, Signaler, s 28-40, NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till 

hälsa, s 74-81. 
47 Barnombudsmannen, Boqvist, A-K, Olämplig vårdnadshavare? – en studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad, s 22-

33, Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 4, Jansson, S, Barn som lever med 

våld i hemmet, s 5-9. 
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2.2.1 RÄTTSLIGT PERSPEKTIV 
 

Det förekommer idag en lagkonflikt mellan skyddet för barn och vårdnadshava-

rens rätt till vårdnad och umgänge. Det är av stor vikt att den våldsbenägne föräl-

dern inte tilldelas vårdnaden och att denne inte heller efter relationens upphö-

rande med den andre föräldern trots våldets kontinuitet och frånvaro av behand-

lingsinsatser för motverkande av våldet inte får umgänge med barnet. Barnet 

måste skyddas och komma bort från all sorts våld48. Detta innebär att även 

mamman måste komma bort från våldet då barnets hälsa påverkas av mammans 

psykiska välmående49. Nuvarande praxis och lagstiftning, gör barnen skyddslösa 

genom att de tvingas att vara tillsammans med pappa när det föreligger gemen-

sam vårdnad och umgängesrätt. FB sjätte kapitlet 15 §. Barnen har en osamman-

hängande bild av pappa i den undersökning som gjorts. Denna bild är motsägel-

sefull. Barn har en rädsla för att berätta och uttrycka sig om våldet. Barn innehar 

även en rädsla att inte bli trodda och för att pappa ska få kännedom om vad de 

har berättat50. Åtta av tio av de barn som är föremål för vårdnadstvister före-

kommer även i en barnavårdsutredning hos socialtjänsten51. Barn känner en oer-

hörd lojalitetsplikt mot båda föräldrarna oavsett våldet. Därför bör fokus ligga på 

barnets upplevelser52. En förälder som använder våld mot den andra föräldern 

använder även våld mot barnet och bör därmed inte att anses som en lämplig för-

älder. Moderns rädsla och oro överförs naturligen på barnet53. Umgängesrätten 

bör inte företräda barnets skyddsintresse54. Det finns ingen absolut umgängesrätt 

enligt lagstiftningen55. Barn som har bevittnat våld anses vara våldsoffer, trots 

detta har de inte rätt till en ställföreträdare i en vårdnadstvist. Detta är inget unikt 

problem för Sverige men i några andra europeiska länder har man försökt komma 

                                                             
48 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 11-12, källa 112, Azad, 

A, Christianson, Å, S, Barn och ungdomar minns och berättar detaljerat efter att ha bevittnat dödligt våld, SvJT, 
s 746-759, Sjösten, M, Vårdnad boende och umgänge, s 34-47. 
49 Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 5. 
50 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 33-36, Eriksson, M, 

Näsman, E, När barn som upplevt våld möter socialtjänsten, s 30-35. 
51 Socialnämnden, BIFF 3, s 1-3. 
52Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 35-36, Barnombuds-

mannen, När trygghet står på spel, s 7-16, Socialstyrelsen, Att kvalitetsutveckla arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld och våldsutövare, s 13-30, Barnombudsmannen, När trygghet står på spel, s 34-61. 
53 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 12. 
54 Barnombudsmannen, Boqvist, A-K, Olämplig vårdnadshavare? – en studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad, s 30-

32. 
55 Proposition 2005/06:99 s 38-40. 
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till rätta med problematiken genom att reglera om barns rätt till ställföreträdare 

även i vårdnadstvister och inte endast i brottmål56. Barn som upplever indirekt 

våld erhåller oftast inte heller rätt till brottsskadeersättning. Barn som bevittnat 

våld definieras som brottsoffer i lagens mening och bör därmed ha rätt till en sär-

skild ställföreträdare även i vårdnadsmål enligt en forskning gjord av Uddeman 

och Roman57. 

 

2.2.2 FOKUS 

Barn och kvinnors säkerhet ska ligga i fokus vid insatser för att minska mäns 

våld mot kvinnor och barn. Våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem 

och har allt mer kommit att betraktas som samhällets ansvar och inte, som tidi-

gare, en privat angelägenhet58. 

 

2.2.3 INSATSER 

Forskning visar att barn som upplevt våld i nära relationer mått bättre efter terapi. 

Barnets berättelser om pappas våld mot mamma och relationen till pappa är en 

viktig del av bearbetningen av våldet. Behov av stöd finns för mammor och bar-

nen59. Det är viktigt att skydda barn som upplever våld eftersom det leder till 

konsekvenser för deras hälsa och utveckling60.  Våldet är både svåråtkomligt och 

svårligen bevisat, det krävs sakkunniga för att utreda det förekommande våldet 

och skydda barnet61. Det är viktigt att barnet får skydd och hjälp för att inte själv 

behöva hantera relationen till pappa. Mamma och andra vuxna bör tala med bar-

                                                             
56 Rydstedt, E, Tvistelösning mellan separerade föräldrar – för barnets bästa, SvJT, s 398-414. 
57 Uddeman, L, Roman, S, Barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer, s 3-7, Proposition 2011/12:53, s 20-

23, Proposition 1998/99:133, s 18-35. 
58 Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 9, Lundgren, E, Heimer, G, Westerstrand, J, Kalliokoski, A-M, Slagen 

Dam, s 23-39, s 53-60, Överlien, C, Hydén, M, Att tvingas lyssna – hur barn bevittnar pappas våld mot mamma, s 10-11 och 21-22, 

NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 3. 
59 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 25-36,Förenade liv, 

Bryt – om vikten av att bryta onda mönster, s 3-14. 
60 Barnombudsmannen, Signaler, s 28-40, SOU 2001:72, s 147-151, Linge, E, Josefsson, D, Den mörka hemligheten, s 23-106. 
61 Socialstyrelsen, Att kvalitetsutveckla arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och våldsutövare, s 13-30, 

Barnombudsmannen, När trygghet står på spel, s 34-61. 
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net så att det inte känner sig övergivet. Det underlättar inte för barnet att tvingas 

reparera sin relation till pappan.  

 

2.3 METODER FÖR ATT MOTVERKA VÅLDET 

I Sverige har det exempelvis lagts fram förslag om att inrätta familjedomstolar 

med specialkunskap, detta förslag har dock inte genomförts. Fördelarna med fa-

miljedomstolar är att specialkunskaperna leder till en kvalitetssäkring av besluten 

om barn. Barnet får därmed kompetenta resurser till sin förmån vid beslutsta-

gande i vårdnadstvister. Förslaget om att införa familjedomstolar är återkom-

mande men har ännu inte realiserats62. Det är även av stor vikt att män behandlas 

för sitt våldsmissbruk för att samhället bättre ska kunna skydda barnen ifrån vål-

det63. Ytterligare metoder som används idag är vissa samarbeten som finns i 

några län mellan olika myndigheter64. 

 

3 SYFTE OCH FRÅGETÄLLNING 
 

Denna uppsats övergripande syfte är att utreda förutsättningarna för att arbeta 

preventivt för att motverka våld i nära relation och föreslå reformer som kan för-

bättra myndigheternas möjlighet att skydda barn som riskerar att utsättas för våld 

i nära relation. Mer specifikt kommer följande frågor att besvaras:  

                                                             
62 Barnombudsmannen, Boqvist, A-K, Olämplig vårdnadshavare? – en studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad, s 31-

32, Rydstedt, E, Tvistelösning mellan separerade föräldrar – för barnets bästa, SvJT, s 398-414. 
62 Rejmer A, Sonander, A, Agevall, C, Våldsutsatta kvinnor berättar – En utvärdering av projekt Karin, s 13-29, BRÅ, Utvärdering 

av projekt Karin, s 33-87, Kaldal, A, Diesen, C, Beije, J, Diesen, E, Barnahusutredning, s 98-123, 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2009/Nr-7-2009-Argang-75/Hur-lange-ska-barnets-basta-bara-vara-

tomma-ord/  
 http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Nya-rutiner-for-patienter-som-upplever-vald-i-nara-

relationer/ 
 
63 Eriksson, M, Wycichowska, M, s 33-35, Eriksson, M, Biller, H, Balkmar, D, Mäns våldsutövande – Barns upplevelser, s 33-47 

och 50-55, Ask, B, Götblad, C, RFSL, SKL, Rädda barnen, Jackson, K, Våld i nära relationer, s 3-15, Cato, M, Advokaten, s 28-42, 

Proposition 2006/07:38, Eriksson, M, I skuggan av pappa, s 61-101, Länsstyrelsen i Värmlands län, Kvinnofrid i Värmland, s 9, 

Socialstyrelsen, Barn som far illa eller riskerar att fara illa, s 12-16 och 33-40. 
64 Rejmer A, Sonander, A, Agevall, C, Våldsutsatta kvinnor berättar – En utvärdering av projekt Karin, s 13-29, BRÅ, Utvärdering 

av projekt Karin, s 33-87, Kaldal, A, Diesen, C, Beije, J, Diesen, E, Barnahusutredning, s 98-123, 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2009/Nr-7-2009-Argang-75/Hur-lange-ska-barnets-basta-bara-vara-

tomma-ord/  
 http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Nya-rutiner-for-patienter-som-upplever-vald-i-nara-

relationer/ 

http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2009/Nr-7-2009-Argang-75/Hur-lange-ska-barnets-basta-bara-vara-tomma-ord/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2009/Nr-7-2009-Argang-75/Hur-lange-ska-barnets-basta-bara-vara-tomma-ord/
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Nya-rutiner-for-patienter-som-upplever-vald-i-nara-relationer/
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Nya-rutiner-for-patienter-som-upplever-vald-i-nara-relationer/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2009/Nr-7-2009-Argang-75/Hur-lange-ska-barnets-basta-bara-vara-tomma-ord/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2009/Nr-7-2009-Argang-75/Hur-lange-ska-barnets-basta-bara-vara-tomma-ord/
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Nya-rutiner-for-patienter-som-upplever-vald-i-nara-relationer/
http://www.nusjukvarden.se/sv/NU-sjukvarden/Aktuellt-fran-NU-sjukvarden/Nya-rutiner-for-patienter-som-upplever-vald-i-nara-relationer/
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A. Vilket skydd kan socialtjänstlagen ge våldsutsatta barn idag? 

B. Behöver socialtjänstlagen reformeras för att ytterligare stärka barnskyddet i 

samband med våld i nära relation? 

C. Finns det andra insatser som kan göras för att öka skyddet av barn i samband 

med våld i nära relation? 

Jag ska främst utreda hur barnet kan skyddas i praktiken. Därmed kommer en 

viss granskning av domstolens förfarande även att göras. Det som ska klargöras 

är var skyddet för barnet har bäst verkan och de åtgärder som krävs för att upp-

fylla skyddsbehovet. 

 

 

3.1 AVGRÄNSNING 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete till att inte behandla barns talerätt då det inte 

hör till det huvudsakliga syftet och detsamma gäller barns rätt till särskild ställfö-

reträdare som endast kommer att nämnas som en skyddsaspekt. Detta är inte hel-

ler en komparativ studie men kommer att innehåll mindre inslag av utländsk rätt. 

 

 

3.2  DISPOSITION 

Jag kommer inledningsvis att redogöra för ämnet för att därpå upplysa om den 

tidigare forskningen som finns på området. Sedan kommer jag att redogöra för 

den utvalda metoden som består av traditionell juridisk och intervju studier. 

Därpå kommer utländsk rätt att belysas för att sedan gå över till den analytiska 

delen som består av; våldets påverkan, barnets bästa, lagens funktion och upp-

byggnad, domstolens uppdrag, socialtjänstens ansvar och befogenhet, generat-

ions problematik, samhällsekonomiska aspekter, faktorer till våldet och slutligen 

möjligheten att bryta våldsmönstret och motverka våldet med insatser och medel. 
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4 TEORI 

4.1 BEGREPPSBESTÄMNING 

När jag i denna uppsats hänvisar till tidigare forskning där definitionen ”att be-

vittna våld” har brukats kommer jag att använda samma begrepp trots att min 

uppfattning är att våld upplevs även vid bevittnande. 

 

4.1.1 DEFINITIONEN AV VÅLD 
 

Våld är en brottslig gärning som är förbjuden. I denna studie definieras våld som 

en fysisk eller psykisk gärning som skadar individen och dess självkänsla. Defi-

nitionen inbegriper också varje handling av tvång och förtryck65. Våldet kommer 

att kategoriseras som fysiskt, sexuellt, psykiskt, passivt och ekonomiskt våld66. I 

samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning definieras våld som 

fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt och latent67. Med fysiskt våld innebär slag 

och sparkar. Med psykiskt våld innebär kränkning av den egna integriteten och 

livsutrymmet. Ekonomiskt våld innebär att mannen styr kvinnan genom att kon-

trollera ekonomin på ett sådant sätt så att hon blir beroende av honom. Med sex-

uellt våld innebär våldtäkt eller andra sexuella kränkande handlingar. Med pas-

sivt våld menas att ett kroppsspråk tyder på aggressivitet och ilska som skapar 

rädsla. 

 

 

 

 

                                                             
65 Almqvist, K, Georgsson, A, Grip, K, Broberg, A, Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld, s 10, Larsson, M, Kon-

ventionen om barns rättigheter – med strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige, s 5-17. 
66 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 9-10, 

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition 
67 Rejmer A, Sonander, A, Agevall, C, Våldsutsatta kvinnor berättar – En utvärdering av projekt Karin, s 6-12. 

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition
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4.1.2 DEFINITION AV BARNETS SKYDDSBEHOV 
 

Barnets skyddsbehov är en definition i denna uppsats som avser att inte utsätta 

barnet för våld i något sammanhang. Därmed ska barnet varken se, höra, uppleva 

eller befinna sig i ett hem där våld förekommer68. 

 

4.2 METOD OCH MATERIAL 

4.2.1 TRADITIONELL JURIDISK METOD 
 

Den traditionella juridiska metoden ger en vägledning i hur det juridiska hantver-

ket bör utföras på bästa sätt. Den introducerar även olika processrättsliga metoder 

samt juristens roll i praktiken. Jag har använt den juridiska metoden som en väg-

ledning för att lösa rättsfrågorna i denna uppsats. Mera specifikt för att identifiera 

relevanta rättskällor enligt rättskällehierarkin69. Jag har använt mig av förarbeten 

till aktuella lagstiftningar, prejudikat samt doktrin, artiklar, forskning på området 

och befintliga utredningar. 

 

 

4.2.2 KVALITATIVA INTERVJUER 
 

Utöver den juridiska metoden har jag använt mig av empirisk forskning för att 

kunna besvara frågeställningarna i enlighet med syftet för uppsatsen. 

Jag anser således att det inte är tillräckligt att endast utgå från de teoretiska studi-

erna på området för att klargöra den rådande praktiska problematiken och dess 

möjliga lösning. För att kunna utföra kvalitativa intervjuer som ett delmoment av 

den empiriska forskningen krävs förberedelser. Exempelvis att intervjuaren har 

                                                             
68 https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-5-2014-Argang-80/Intressekonflikter-mellan-olika-

skyddsbehov/, FNs barnkonvention artikel 19. 
69 Lehrberg, B, Praktisk juridisk metod, s 17-239. 

https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-5-2014-Argang-80/Intressekonflikter-mellan-olika-skyddsbehov/
https://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2014/Nr-5-2014-Argang-80/Intressekonflikter-mellan-olika-skyddsbehov/
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förkunskap om tillvägagångssätt för en kvalitativ intervju är därför viktig. Av 

betydelse är också intervjuarens bemötande och agerande under intervjun. 

Det är av relevant betydelse i vilket sammanhang intervjun sker, hur vi formule-

rar oss och interagerar med den intervjuade personen. Därutöver är intervjuns 

upplägg och att den genomförs utifrån vetenskapliga etiska regler. Jag har gjort 

mitt urval av intervjupersoner utifrån de olika yrkesroller personerna har. Detta 

har resulterat i en bredare intervju underlag. Jag har valt att ställa så enkla frågor 

som möjligt inom ramen för vad som är relevant. Detta för att få en så informativ 

och gynnsam intervju som möjligt. Samt har jag varit noggrann med att varje 

frågeställning endast innehållit en fråga och inte flera då de kan leda till ett miss-

visande svar. Jag har introducera ämnet och anledningen till mitt val av ämne 

samt ombett den intervjuade personen att fritt berätta om sin bakgrund och yrkes-

roll. Alldeles i början av intervjun har jag informerat den intervjuade personen 

om att själv meddela när den anser sig vara färdig med att besvara en fråga. Detta 

för att ett svar är en tankeprocess och att jag ville undvika att avbryta den inter-

vjuade personen. Jag har dock fortfarande styrt intervjun genom att hålla en viss 

kontroll då det är mitt ansvar att sätta ramarna så att intervjun inte svävar ut för 

mycket. Det finns olika exempel på tillvägagångsätt för att få den intervjuade 

personen att se en struktur med intervjun eller att känna sig någorlunda förbered. 

Även detta resulterar till en bättre intervju. Jag har valt att i förväg skicka frå-

gorna till de personer som skulle intervjuas för att ge dem en chans att vara väl 

förbereda inför frågorna och kunna ge mer djupgående svar på frågorna. Det vik-

tigast med en intervju anser jag är att den är förbered, genomtänkt och relevant 

för syftet och frågeställningen i uppsatsen Jag har valt att använda mig av en me-

tod där jag ombett den intervjuade att skriva ner tre viktiga punkter som denne 

anser är av vikt inom ramen för ämnet. Dessa punkter har används som utgångs-

punkt både för mig och den intervjuade personen under intervjun. Det bör dock 

inte fästas för stor vikt på endast dessa punkter då jag utgått från mina frågor. 

Detta har resulterat i en ännu bättre intervju. Jag har låtit den intervjuade ta god 

tid på sig att svara samt informerat denne innan intervjuns påbörjats att jag inte 

kommer att avbryta och att jag är tyst inte betyder ett ointresse utan bara absolut 
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koncentration, det har jag ansett har gynnat intervjun på så viss att de intervjuade 

har varit lugna och eftersom kunnat utreda och förklara sina argument. Jag har 

innan varje intervjus påbörjan informerat om tidsram, och andra etiska regler för 

den intervjuade personen bland annat om intervjuns frivillighet. Tidsåtgången för 

intervjuerna har varit ca 60-90 minuter vardera detta för att inte trötta ut den in-

tervjuade personen men ändå få så pass med tid för samla in relevant informat-

ion. Intervjuerna har skett vid direkt kontakt samt via telefon. Med anledning av 

praktiska skäl hade inte alla intervjupersoner möjlighet att delta för en fysisk in-

tervju. Att låta den intervjuade få vetskap om möjlighet att ta del av det färdiga 

resultatet kan även vara ett incitament till en bättre intervju då det får personen 

att känna sig delaktig och betydelsefull och detta kan resultera i en ännu bättre 

intervju. Dessutom är konstruktionen av intervjufrågor av stor betydelse. Dessa 

faktorer resulterade till ett bättre intervjuunderlag. 

Slutligen är det bra att känna in den intervjuade personen försöka få den att 

känna sig bekväm och trivas samt inte stressa fram svaret till frågorna.70.  

 

5 RÄTTSLIG UTREDNING 

5.1 UTLÄNDSK RÄTT 

I Nya Zeelands lagstiftning finns fem rekvisit där den våldsbenägne föräldern 

åläggs krav som denne måste uppfylla för att äga rätt till vårdnad och umgänge 

med barnet71.  Den Nya zeeländska lagstiftningen påminner till stor del om 

svensk lagstiftning avseende barnets bästa. Domstolen skall i en vårdnadstvist 

där det framkommit uppgifter om at den ena föräldern brukat våld göra en risk-

bedömning utifrån de fem kriterierna.  Detta kallas den Nya zeeländska mo-

dellen. För det första måste domstolen skapa sig en bild av det våld som barnet 

levt med, hur ofta, hur mycket, när, var och hur troligt det är att föräldern blir 

våldsam igen. För det andra måste domstolen bedöma vilka konsekvenser våldet 

                                                             
70 Trost, J, Kvalitativa intervjuer, s 25-130. 
71 Barnombudsmannen, Boqvist, A-K, Olämplig vårdnadshavare? – en studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad, s 29-

30. 
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fått för barnet, fysiskt och känslomässigt. För det tredje skall hänsyn tas till den 

utsatta förälderns syn på vårdnadsfrågan och umgänget mellan barnet och den 

andra föräldern. För det fjärde måste domstolen beakta barnets åsikter, och för 

det femte skall domstolen beakta vad den våldsbenägna föräldern gjort för att 

ändra sitt beteende. Bevisbördan för att våld eller andra övergrepp förekommit 

föreligger det den förälder som gjort våldsanklagelsen72. Det har förekommit ett 

flertal rättsfall som hade kunnat ge annorlunda utslag om den Nya zeeländska 

modellen hade beaktats av domstolen73. I England, Australien och Norge ska det 

ges ett större skydd för barn genom att i vårdnadstvister utse ett särskilt biträde 

för barnet. I England och Australien finns speciella familjedomstolar vars leda-

möter besitter specialkompetens avseende relationen mellan barnet och föräld-

rarna74. Även norsk, dansk och finsk rätt har utvecklat ett skyddsnät mot våld 

genom bland annat civilkurage75. 

 

5.1.1 BARNKONVENTIONEN 

FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor ratificerades år 1993, 

barns rätt till en uppväxt utan våld fastslogs genom konventionen om barns rät-

tigheter år 198976. Enligt Förenta nationernas (FN) barnkonvention är samhällets 

roll i första hand att stödja och komplettera föräldrarna i deras föräldraskap för 

att därigenom förebygga mer ingripande åtgärder77. Det fastslås i förarbeten att 

FNs barnkonvention utgör vår tids samhällsenliga barnperspektiv eftersom den 

uttrycker världssamfundets syn på barn och ungdomar. Vidare framgår att allt 

socialt arbete med barn måste utgå från ett barn perspektiv78. Barns rätt till att 

inte utsättas för våld framgår av exempelvis Barnkonventionen. I barnkonvent-

ionens 19 artikel föreskrivs att:  

                                                             
72 Barnombudsmannen, Boqvist, A-K, Olämplig vårdnadshavare? – en studie av överrättsdomar angående våld och vårdnad, s 29-

30. 
73 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter i Nya Zeeland, s 8-10, NJA 2000 s 345, Wickström, A, Nyare rättspraxis om vårdnad 

av barn, SvJT, s 667-675. 
74 Rydstedt, E, Tvistelösning mellan separerade föräldrar – för barnets bästa, SvJT, s 398-414, Utrikesdepartementet, Mänskliga 

rättigheter i Nya Zeeland, s 8-10, NJA 2000 s 345, Wickström, A, Nyare rättspraxis om vårdnad av barn, SvJT, s 667-675. 
75 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3207272/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16452335 
76 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 10. 
77 Proposition 2012/13:10 s 1-2. 
78 Proposition 1996/97:124 s 98-100. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3207272/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16452335
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1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa 

och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot 

alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella över-

grepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 

eller annan persons vård.  2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan 

vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för såväl upprättandet av sociala 

program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet nödvän-

digt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapporte-

ring, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan be-

skrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rätts-

ligt ingripande.  

Artikel 19 ska i en svensk kontext tolkas som att samhället har påtagit sig ansvar 

för att skydda barnet mot alla sorters övergrepp i alla situationer79. Av BRB, som 

anses harmonisera med barnkonventionen, definieras våld i tredje kapitel 5 § som 

varje gärning som skadar en annan person psykiskt eller fysiskt. 

 

5.2 SVENSK RÄTT 

5.2.1 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN OM VÅLD MOT BARN 

När det har förekommit våld mot barn eller i nära relation där barnet varit närva-

rande finns det tre olika processer som blir aktualiseras Det ena är det förvalt-

ningsrättsliga enligt SOL och eventuellt LVU. För att socialtjänsten ska inleda en 

utredning enligt SOL krävs det att någon gör en orosanmälan till socialtjänsten 

den kan göras av vem som helst, vissa har en skyldighet att anmäla. 

socialtjänsten. Det andra är det civilrättsliga som rör vårdnadstvisten i domstol. 

För att en vårdnadstvist ska inledas krävs det att en stämningsansökan lämnas in 

till tingsrätten av föräldrarna. Ansökan om ensam vårdnad sker vanligen vid våld 

                                                             
79Unicef, Handbok om barnkonventionen, s 188-202, Socialstyrelsen, Att kvalitetsutveckla arbete med våldsutsatta kvinnor och 

barn som bevittnat våld och våldsutövare, s 13-30, Barnombudsmannen, När trygghet står på spel, s 34-61. 
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i nära relation då man vill skydda barnet från våldsutövaren. Den tredje proces-

sen är den brottsliga delen som behandlas som ett brottmål i domstol. För att den 

ska bli aktuell krävs det en polisanmälan Som vissa har en skyldighet att över-

väga bland annat socialtjänsten. 

Om händelseförloppet påbörjas med en polisanmälan där det framkommer att 

barn har varit närvarande vid våldet har polisen en skyldighet att meddela social-

tjänsten om detta. I sådana situationer kommer orosanmälningen in till social-

tjänsten direkt från polisen. Här finns det således ett reglerat samarbete mellan 

socialtjänst och polis80. 

 

5.3 FÖRÄLDRABALKEN 

5.3.1 BARNETS BÄSTA 
 

Enligt föräldrabalkens förarbeten till sjätte kapitlet 2a § ska barnets bästa komma 

i främsta rummet. I bedömningen av barnets bästa ska alltid rekvisiten risk och 

barns rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar beaktas. Detta innebär att 

barnet inte ska riskeras att utsättas för våld eller behöva uppleva våld i hemmet. I 

det fallet kan det inte vara till barnets bästa att ha kontakt med båda föräldrarna81.  

 

 

5.3.2 VÅRDNADSTVISTER  
 

 I FB sjätte kapitel 2 § andra stycke har risken för att barnet ska far illa lyfts fram 

som ett förhållande av särskilt viktigt slag. Exempelvis ska domstolen samt soci-

altjänstens göra en riskbedömning82. 

Domstolen och socialnämnden ska vid bedömningen av vad som är bäst för bar-

net fästa vikt avseende den särskilda risken för att barnet utsätts för våld eller 

bortförande. Kan en risk förutses, skall den väga tungt i bedömningen av vad 

                                                             
80 Proposition 2012/13:10 s 93-98 och 131. 
81 Proposition 2005/06:99 s 38-44. 
82 SOU 2001:72 s 89-115. 
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som är till barnets bästa. Ett tillägg har även gjorts avseende risken för att någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp83. Syftet är att markera att inte bara över-

grepp riktade direkt mot barnet utan även övergrepp mot den andra föräldern el-

ler något syskon i familjen kan leda till att barnet far illa. Det ska därmed alltså 

även fästas särskilt vikt vid risken för våld inom familjen.  

FB sjätte kapitlet 2 a § föreskriver att: 

 

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

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

– risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och  

– barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

 

Vårdnadskommittén och Rädda barnen har undersökt hur domstolarna dömer i 

mål om vårdnad, boende och umgänge när det föreligger påståenden om våld. 

Resultatet visar att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som 

kan gå före barnets bästa, inte ens en förälders behov av en god och nära kontakt 

med barnet. Det gäller såväl för domstolens avgöranden som för socialnämndens 

beslut 

I kommitténs utredning framkommer även att påståenden om övergrep är vanligt 

förekommande i vårdnadsmål. Men trots detta låter domstolen många gånger den 

gemensamma vårdnaden gå före risken för att barnet utsätts för våld. Socialsty-

relsen och barnombudsmannen har kommit fram till samma slutsats som kom-

mittén 84. 

Kommittén menar att det finns en tendens hos domstolarna att förminska den 

våldsbenägne partens agerande inom familjen. Vidare menar de med medhåll 

från ett flertal instanser att barnets bästa inte alltid bör vara en god och nära kon-

takt till båda föräldrarna. Trots detta råder en generell uppfattning av att barnets 

bästa innebär en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Detta innebär inte 

att barnet ska riskera att utsättas för våld och här räknas även indirekt våld som 

                                                             
83 Proposition 2005/06:99 s 38-44 och 85-86. 
84 Proposition 2005/06:99 s 43-44. 
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riktar sig mot den andre föräldern. Det är i sådana lägen berättigat att påpeka att 

barnets psykiska hälsa riskeras när det tvingas att leva med våld i familjen. Där-

med kan våldet upplevas lika allvarligt för barnet som den som våldet direkt rik-

tas emot. Även mindre allvarligt våld kan komma att uppfattas som mycket all-

varligt av barnet85. När en förälder utsätter en annan än barnet i familjen för våld 

är det bättre att inte låta denne ta del i vårdnaden av barnet eftersom att det då 

kan finnas en risk för att barnet far illa. Det bör därvid fästas särskilt stor vikt i 

lagstiftningen avseende denna bedömning.  

 

Domstolar och socialnämnder skall vara uppmärksamma på risken för våld och 

andra övergrepp och risken ska väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst 

för barnet. Det bör uttryckligen anges att även risken för övergrepp mot andra i 

familjen måste få särskild betydelse. Om det har rört sig om systematiskt över-

grepp under en längre period som varit allvarligt eller riktat sig till flera inom 

familjen så finns det ofta anledning att utgå från att barnet skulle fara illa med att 

ha den föräldern som vårdnadshavare. Detsamma gäller om det framgår att över-

greppen är ett behov för förövarens att utöva makt och kontroll över sitt offer. Ett 

sådant beteende kan vara svårt för den våldsbenägne att förändra och det innebär 

ur en allmän synvinkel en större risk för att barnet far illa. Om övergreppen nyli-

gen har ägt rum och om förhållandet mellan barnet och föräldern är ostadigt, kan 

risken vara större att barnet far illa. Har den våldsbenägne föräldern genomgått 

behandling för att undvika en upprepning av sitt beteende, är även det en om-

ständighet som måste beaktas vid vårdnadsbedömningen.  

 

5.3.3 RISKBEDÖMNING 

Det är alltså inte bara domstolen utan alla inblandade parter som utreder frågan 

om vårdnad som måste göra en riskbedömning. Det bör även av domstolen ske 

en prövning av vårdnadsfrågan då en förälder har brustit i vårdnaden genom att 

bruka våld, missbruka eller annan försummelse. Socialnämnden kan då föra talan 

                                                             
85 Proposition 2005/06:99 s 38-44 och 85-86. 
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om detta i domstol efter att de utrett omständigheterna avseende barnets behov av 

skydd. Om socialnämnden får information om att en åtgärd behöver vidtas i en 

fråga avseende vårdnad har de en skyldighet att upprätta en stämningsansökan till 

domstolen. Ett annat förslag har varit att domstolen automatisk ska ta upp vård-

nadsfrågan till prövning när socialnämnden får kännedom om familjevåld. Det 

blir då alltså upptill domstolen att avgöra vårdnadsfrågan86.  

 

 

5.4 SOCIALTJÄNSTLAGEN 

5.4.1 SKYDDSBEHOVET 

 

Enligt förarbete till socialtjänstlagen föreslår regeringen en omedelbar skyddsbe-

dömning när en orosanmälan inkommer till socialnämnden. En bedömning avse-

ende utredningsbehovet ska göras inom maximalt 14 dagar87. Socialtjänsten har 

ansvar att skydda barnet i utsatta situationer på ett säkert sätt med god kvalitet. 

Ett föräldrastöd i ett tidigt stadium kan förebygga framtida problem för barnet, 

både hälsorelaterade och sociala88. Det bör därmed vara socialstyrelsens uppgift 

att sammanställa kunskaper om den riskbedömningsmetod som socialnämnden 

följer när de utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge89.  

 

 

5.4.2 SAMVERKAN 

 

Det har genom ett flertal utredningar framkommit brister i samverkan mellan so-

cialtjänsten och andra myndigheter så som polisen, hälso- och sjukvården och 

kriminalvården. Ett typexempel på detta är att barn varit närvarande vid mäns 

våld mot kvinnor eller annat våld mot eller av närstående. Detta har visat sig ge-

nom studier. Enligt Rädda barnens uppgifter från år 2003 har endast 173 av de 

                                                             
86 Proposition 2005/06:99 s 43-44. 
87 Proposition 2012/13:10 s 1-2. 
88 Proposition 2005/06:99 s 38-44 och 85-86. 
89 Proposition 2005/06:99 s 38-44. 
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fallen där barn varit närvarande vid familjevåld kommit till socialtjänstens kän-

nedom. Där menar man att det finns en brist på samverkan mellan socialtjänsten 

och polisen. Eftersom att dessa barn inte fått det stöd och den hjälp de behöver. 

Det krävs samverkan mellan olika verksamheter så som förskolan, skolan, hälso- 

och sjukvården, polisen samt frivilliga organisationer.  LVU ges som en tving-

ande insats när det finns en påtaglig risk som ger ett behov av att skydda barnets 

hälsa och utveckling90. Kommunen ska även vid separation mellan föräldrarna 

kunna erbjuda samarbetssamtal då socialtjänsten har en central roll inom det fa-

miljerättsliga området.  

 

 

 

5.4.3 LUCKOR I LAGSTIFTNINGEN 
 

All lagstiftning som rör barn utformas i överensstämmelse med barnkonvention-

en. Avseende uppgiftsutlämning gällande barnet så kan det finnas skäl som tyder 

på att en uppgift om ett barn kan komma att missbrukas av vårdnadshavaren. Ett 

exempel är när modern och barnet placerats på kvinnojour. I en sådan situation 

finns det en risk för att uppgifter om moderns och barnets boendeplacering röjs 

på grund utav den gemensamma vårdnaden som innebär att fadern har rätt att ta 

del av uppgifter om barnet. Detta gäller alla uppgifter om barnet även inom soci-

altjänsten. Det kan därmed motverka behovet av att skydda barnet att lämna ut 

uppgifter om barnet till den ena vårdnadshavaren fram till ett domstolsbeslut som 

reglerar vårdnadsfrågan.  

 

 

5.4.4 SOCIALTJÄNSTENS BEFOGENHET OCH ANSVAR 

 

Ytterligare ett sätt att uppmärksamma barn som far illa är genom socialtjänstens 

iakttagelser som kan ske i samband med ärenden om våld i hemmet, missbruk 

eller ekonomiskt bistånd. Det visar sig även finnas en del grundläggande problem 
                                                             
90 Proposition 2011/12:53 s 16-23, SOU 2001:72 s 135-192.  
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inom den kommunala verksamheten gällande skyddet av barn. Där ibland organi-

sering, rutiner och prioritering. Vidare bör kommunerna ta inkomna anmälningar 

på större allvar då det i kommitténs utredning framkommit att en stor andel an-

mälningar inte leder till någon utredning. Frågan om socialtjänstens möjlighet att 

inleda en barnavårdutredning utan att meddela vårdnadshavarna har tagits upp 

både av socialstyrelsen, barnrättsorganisationer samt kvinno- och tjejjourer. Det 

problematiska gäller främst unga flickor som kontaktar socialtjänsten då de söker 

stöd och skydd för situationer där de riskeras att utsättas för våld. Det finns i 

vissa fall en risk för att vårdnadshavarna för barnen med sig utomlands och 

tvingar de att ingå äktenskap. Därmed har regeringen gett utrymme för att social-

tjänsten vid särskilda skäl ska kunna avvakta med att informera vårdnadshavarna 

om att utredning inletts. En uppföljning av en barnavårdsutredning sker mesta-

dels i frivilliga former om det inte är så pass allvarligt att LVU kan tillämpas91. 

Det är därmed med gällande rätt omöjligt för socialtjänsten vid föräldrarnas mot-

sättningar att inhämta uppgifter om barnets levnadssituation. I de fall vårdnads-

havarna motsätter sig frivilliga insatser kan det vara svårt att omsätta lagens in-

tentioner i praktiken92.  

 

Från den 1 maj 2012 räcker det däremot att den ena föräldern ger sitt samtycke 

till uppföljningssamtal om socialtjänsten bedömer att det är till barnets bästa. 

Detta är dock ett begränsat undantag. Socialtjänsten utbud av resurser och för-

måga är i många fall begränsade och detta kan avgöra om vårdnadshavarna god-

tar de erbjudna insatserna. SOL baseras i huvudregel på frivillighet så länge det 

är till barnets bästa. Socialtjänsten kan därmed inget vidare göra då vårdnadsha-

vare motsätter sig erbjudna insatser. Enligt en ytterligare utredningar i förarbetet 

till Socialtjänstlagen framkommer att regeringen har haft syfte att förstärka skyd-

det för barn som bevittnat brott av och mot närstående. De menar att barn som 

bevittnar brott har samma behov av stöd som barn som direkt själva utsätts för 

brott.  

                                                             
91 Proposition 2002/03:53 s 1-2. 
92 Proposition 2012/13:10 s 24-33, 40, 45-46 och 57-62. 
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5.4.5 TYDLIGHET 
 

Regeringen uttryckte att krav på stöd åt barn som bevittnat våld redan fanns re-

glerat men att de ytterligare kunde klargöras då det som motiverade införandet av 

proposition 1997/98:55 grundades på bland annat kvinnovåldskommissionen på-

talande om stora brister i socialtjänstens arbete med frågor som rörde våld mot 

kvinnor och barn. Regeringen anser även att socialtjänsten är ytterst ansvarig för 

kommunmedborgarna som utsätts för brott93. Det bedömdes som nödvändigt att 

klargöra socialtjänstens ansvar i lagen av den anledningen. När det rör frågor om 

barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten ett huvudansvar att se 

till att samverkan med olika samhällsorgan och andra organisationer samt andra 

som berörs kommer till stånd.  

 

 

5.4.6 BEHOVET AV STÖD 

 

Regeringen förtydligar att barn som bevittnar våld sällan berättar om händelserna 

spontant och att de symptom som de uppvisar kan vara lätta att missförstå. Där-

för är det av betydlig vikt att uppmärksamma dessa barn och deras behov. Bland 

de behoven förekommer bland annat att skydda barnet mot den familjemedlem 

som har utövat våldet så barnet kan bearbeta sina våldserfarenheter94. Med barn 

som bevittnat våld avses här att barnet har sett eller hört den brottsliga gärningen 

begås samt andra situationer där barnet upplevt våld.  

 

 

5.4.7 BARNPERSPEKTIV 
 

Regeringen anser att det finns ett starkt behov av ett tydligare skydd för barn som 

bevittnar mäns våld mot kvinnor i lagstiftningen för att tydliggöra socialtjänstens 

ansvar för dessa barn.  Regeringen anser här att barn som bevittnat våld är att 

                                                             
93 Proposition 2012/13:10 s 24-33, 40, 45-46 och 57-62. 
94 Proposition 2012/13:10 s 63-65. 
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anse som brottsoffer och är bered att göra en ändring i socialtjänstlagen trots att 

barn som bevittnat våld rent skadeståndsrättsligt i vissa fall inte betraktas som 

brottsoffer eftersom att de i sådana fall skulle vara berättigade till brottsskadeer-

sättning95.  

Socialstyrelsen har även upptäckt vid granskning av barnavårdsärenden att det 

funnits betydande svagheter i utredning och dokumentationen. Vidare har det 

uppmärksammats att påbörjade utredningar legat öppna under lång tid, ibland fler 

år utan att bli ordentligt avslutade. Genom socialstyrelsens arbete barn i föräld-

rars fokus (BIFF)96 ska en utvecklingsprocess uppstått på många håll i landet97.  

 

 

5.5 LAG MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA 

5.5.1 LAGENS SYFTE 
 

Enligt förarbete till LVU framkommer det att barn omhändertas antingen med 

anledning av hemmiljön eller med anledning av barnets beteende98. Förarbetet 

visar inga indikation på en lösning när det endast är den ena föräldern som inte är 

bra för barnet99.  

 

5.5.2 INSATSER OCH MEDEL 
 

Regeringen uttrycker att det är kommunens ansvar att socialtjänsten får de resur-

ser de behöver för att kunna ge rätt insatser i den enskilda situationen. Hallands 

kommun har kommit med förslag på riktade insatser. Det har inte fungerat att 

använda LVU i en sådan utsträckning att man kan skydda barnet från mäns våld 

                                                             
95 Proposition 2005/06:166 s 1, 14-18 och 37-39. 
96 Socialnämnden, BIFF 3, s 1-3. 
97 Proposition 1996/97:124 s 98-120. 
98 Proposition 1989/90:28 s 1-3. 
99 Proposition 1989/90:28 s 1-3. 
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mot kvinnor och barn. LVU verkar inte heller vara ett relevant medel vid sådant 

indirekt våld som barnet upplever när pappa skadar mamma100. 

 

6 INTERJUSTUDIER 
 

6.1 BAKGRUND OCH YRKESROLL 

För att kunna få en rättvisande bild av den praktiska verkligheten på området 

kring domstolarnas arbete samt socialtjänstens arbete och uppfattningen hos 

större organisationer som arbetar med frågor kring våld i nära relationer har jag 

intervjuat en rådman, en socionom och vicedirektör för riksorganisationens för-

bund för kvinnors rättigheter i Sverige (ROKS). Då våldet i nära relationer 

många gånger leder till vårdnadstvister har jag valt att intervjua rådmannen Eric 

Leijonram vid Linköpings Tingsrätt, Meys Sabah socialsekreterare vid banden-

hetens mottagningsgrupp i Sigtuna kommun och Beatrice Unander-Scharin som 

är verksam som vice ordförande på ROKS. De frågor som ställdes i och med in-

tervjuerna var frågeställningar som avser skyddet för barn vid våld i nära relat-

ioner med beaktande av den intervjuade partens yrkesroll. Det var därmed rele-

vanta frågor för att kunna utreda barnets skyddsbehov i denna uppsats. 

 

6.2  STUDIENS RESULTAT 

Resultatet av genomförda intervjuer visar att det föreligger en skyddsbrist för 

barnet. Det brister framförallt efter att orosanmälan inkommit till socialtjänsten 

d.v.s. innan vårdnadstvistens början. Det saknas resurser för ett förbättrat arbete 

och de rätta insatserna anser socialsekreteraren. Skyddet för barnet vid våld i nära 

relationer är precis som ROKS företrädare anger och rådmannen uttrycker; skyd-

det är fullständigt i den mån att det framgår att socialtjänsten har ansvar att 

skydda barnet, men tillämpningen stämmer inte överens med förarbetet. ROKS 

                                                             
100 Proposition 2002/03:53 s 1-3 och 33-55. 
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företrädare menar att det krävs en enhetlig tolkning av lagstiftningen då det idag 

ser väldigt olika i kommunerna. Rådmannen anger att det kan vara komplicerat 

att göra en riskbedömning om våld har förekommit i en vårdnadstvist då våldet är 

svårt att bevisa. Rådmannen uppger att en familjedomstol med specialkunskaper 

om våld skulle vara bättre lämpad att döma i vårdnadsmål där det förekommit 

anklagelser om våld än en allmän domstol. ROKS företrädare anger att det finns 

en konflikt mellan FB och SOL där det framstår som oklart vad socialtjänsten har 

för befogenheter för tiden innan ett vårdnadsmål. Det är vidare oklart om um-

gängesrätten eller skyddet för barnet ska beaktas i första hand. Kvinna har både 

ett ansvar att skydda barnet men samtidigt inte motverka umgängesrätten enligt 

FB. Socialsekreteraren anger att socialtjänsten lyder under SOL och FB står över 

SOL så rent hierarkiskt kan socialtjänsten inte gå in och skydda barnet om det 

strider mot umgängesrätten. I de fallet är socialtjänstens enda alternativ att ta till 

LVU. LVU bör inte vara en berättigad åtgärd vid våld i nära relationer då barnet 

endast måste skyddas mot den ena föräldern förklarar socialsekreteraren. Detta 

kan inte vara syftet med LVU. Barnet ska inte tvångsvårdas enligt LVU om det 

är fadern som brukar våld anser socialsekreteraren.  

 

6.3 PRAKTISKA HINDER 

    Samtliga tre intervjupersoner uppger att de mött hinder i sitt arbete med att 

skydda barn mot våld i nära relationer. Domaren säger att lagen föreskriver att 

den som motverkar ett umgänge talar emot att den personen ska få vårdnaden och 

i sådana fall ska vårdnaden flyttas över till den andre föräldern. Detta ska anses 

vara till barnets bästa med anledning av rätten till båda föräldrarna. Det är kom-

plicerat hur man upprätthåller skyddet för barnet gentemot umgängessabotage så 

länge det inte finns något som motiverar umgängessabotage som går att bevisa.  

Utifrån ROKS perspektiv är det inte lagen utan tolkningen av den som är pro-

blematisk och inte lagstiftningen i sig. ROKS företrädare anser att föräldrar tol-

kas på fel sätt. Föräldrar ska genom FB skydda sina barn. Ett argument för för-
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ändring är att många kvinnor tvingas utlämna sina barn trots att umgängesrätten 

inte är absolut. Man måste skydda barnet enligt lag men hon anser att tolkningen 

av lagen är motsägelsefull då man måste skydda barnet men att man samtidigt 

måste lämna ut barnet till en våldsbenägen person. Så oavsett vad kvinnan gör så 

bryter hon mot lagen. Detta är ett moment 22 scenario. Det blir besvärligt för de 

kvinnor som hamnar i kläm menar hon.  Det är en slags härskarteknik då lagstift-

stolkningen förespråkar både umgänge och skydd för barnet och att det finns en 

risk för sanktioner oavsett vad kvinnan gör. Hon anser att socialtjänsten och 

tingsrätten är de viktigaste aktörerna och deras tolkning har stor inverkan på vad 

som händer med barnet.  

Socialsekreteraren uppger att barnavårdsutredarana ibland anser att en viss insats 

är lämplig men att det blir omöjligt att erbjuda denna med anledning av att det 

inte är förenligt med lagen eller att det blir för dyrt då det inte går ihop med 

kommunens upphandlingsplan. Exempelvis att erbjuda visa jourer och stödverk-

samheter. I ett sådant läge kolliderar insatsbehovet med upphandlingslagen. Hon 

exemplifierar en problematisk situation där en mor kontaktar socialtjänsten och 

meddelar att fadern missbrukar. Socialtjänsten kan då rekommendera modern att 

inte låta fadern ha umgänge med barnet genom att hänvisa till modern skyldighet 

att skydda sitt barn i FB. Detta kan då istället leda till umgängessabotage och till 

moderns och barnets nackdel i senare vårdnadstvist. Det kan ta lång tid innan en 

utredning påbörjas. Den andre föräldern kan ringa och påtala att han vill träffa 

sina barn under den perioden. Det saknas klara direktiv i lagstiftningen för hur 

man löser en sådan situation trots att det är ett väldigt vanligt förekommande 

scenario. Mamman har en skyldighet att skydda barnen mot fadern. Fadern för-

nekar missbruket. FB är så pass stark att socialtjänsten inte kan göra så mycket 

enligt SOL. Även socialsekreteraren ifrågasätter om det kan vara så att lagstift-

ningen misstolkas. Det är tiden efter separationen och innan vårdnadstvisten som 

är den mest problematiska berättar hon eftersom att föräldrarna fortfarande har 

gemensam vårdnad och att det fortfarande förekommer våld. Modern vill skydda 

barnen samtidigt som hon inte vill bidra till umgängessabotage. Fadern har även 
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rätt att få ut alla handlingar gällande barnen så länge den gemensamma vårdna-

den består. Det blir väldigt svårt att skydda barnen under denna period mellan 

orosanmälningen och den eventuella vårdnadstvisten. Hon har själv har själv er-

farenhet av att kvinnan förlorar vårdnaden i domstolen vid umgängessabotage 

Om kvinnan inte stämt om ensam vårdnad är hennes enda val att inte lämna ut 

barnen till fadern för att kunna skydda sig själv och barnen.  

 

 

6.3.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN 
 

På fråga om det saknas något i lagen eller om gällande lagstiftningen är tillräck-

lig svarar rådmannen att bedömningen av barnets bästa är relativt fri men att det 

skulle vara bättre med familjedomstolar eller särskilda medlingsverksamheter. 

Det finns en risk att hamna fel när den allmänna domstolen gör en allsidiga be-

dömningar. Lagstiftningen reformeras just nu tillägger han och det sker en över-

syn av föräldrabalken för att enklare kunna upplösa den gemensam vårdnad då 

antalet vårdnadstvister har ökat. Det är ju barnet som har rätt till båda föräldrarna 

och inte tvärtom säger han. Växelvis boende är en standard idag vid gemensam 

vårdnad.  

ROKS företrädare anser att FB, behöver fräschas upp då den är alldeles för bio-

logiskt inriktad. Det krävs i dagsläget oerhört mycket för att en våldsbenägen 

person inte ska få erhålla kontakt med sitt barn. Hon menar att det behövs ett 

bättre barnperspektiv. Hon ger ett exempel när en moder hade lämnat sitt späd-

barn i handfatet. Flickan tvingades trots det att försätta träffa sin moder på grund 

av den biologiska anknytningen, flickan bodde då på familjehem. Hon menar att 

samhället har ett föråldrat synsätt som har lämnat sitt avtryck i lagstiftningen. 

ROKS företrädare åsyftar att våldsutsatta barn lider en stor risk att bli apatiska. 

Socialtjänstlagen (SOL) anger att det finns ett barnperspektiv men ROKS före-

trädare anser att det inte tillämpas i praktiken i tillräckligt stor omfattning. Hon 

menar även och att ett barnperspektiv ska se till barnets välmående och inte en-
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bart till den biologiska anknytningen. I flertalet fall av vårdnadstvister menar hon 

att modern förlorar vårdnaden på grund av umgängessabotage som har vägt 

tyngre än våldet som modern har försök att skydda barnet ifrån. Hon tycker att 

rätten till båda föräldrarna i praktiken företräder barnets skyddsbehov och att 

detta är en föråldrad tolkning av lagstiftningen. 

Socialsekreteraren anser att det bör finnas fler insatser som SOL kan kombineras 

med. Man ska inte behöva använda Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) för att tillgodose barnets behov och skydda barnet mot faderns våld. 

Vissa barn kan ibland vara aktiva hos barnenheten i fler år med flera orosanmäl-

ningar avseende samma problematik. Så länge de inte får rätt hjälp och rätt insat-

ser så kommer det inte att ske någon förändring. Hon berättar vidare att social-

tjänstens mottagningsgrupp och barnenhet har arbetat gemensamt i Sigtuna 

kommun under sommaren och att hon har fått uppleva en mängd av komplice-

rade ärenden. Barnutredarna är väldigt pressade på grund av en hög arbetsbelast-

ning. Detta är anledningen till varför man inte kan göra en ordentlig utredning 

gällande barnen. Det blir bara snabba insatser för att kunna slussa ärendet vidare. 

Det är viktigt med dokumentation berättar hon. Om något olyckligt skulle hända 

måste socialtjänsten kunna vissa att dem har tagit sitt ansvar. Hon anser att det 

behövs lite mer tid för att kunna göra bättre utredningar. Kommunerna väljer 

själva vilka utredningar som ska upp till nämnden om de inte hunnits göras klara 

inom den lagstadgade tidsgränsen på 4 månader. Det krävs dock särskilda skäl 

till varför den inte hunnits färdigställas. Att vara så pass snabb kanske inte är till 

barnets fördel, det viktigaste ska vara att kunna skydda barnet vilket man miss-

lyckas med när man inte har tid att göra en bra utredning. Hellre lite längre tid 

och bra utredningar än snabbt och ytligt. Utredarna hinner många gånger inte 

prata med människor som skulle vara av betydande inslag för utredningen. Det 

finns stöd för att göra en så bra barnavårdsutredningar som möjligt, barnets bästa 

i centrum (BBIC).  
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6.3.2 RÅDMANNEN 
 

Jag frågar rådmannen vilken roll han har på tingsrätten. Han berättar att hans roll 

på tingsrätten är att döma, avgöra mål och ärenden däribland vårdnadsmål och 

han är även verksam som enhetschef vid tingsrätten sedan år 2010.  

Han svarar på fråga om vad han har mest intresse för, han säger att han är intres-

serad av allt ifrån brottmål, tvistemål, familjemål och bolagsrätt. Hans roll kräver 

ett brett kunskapsområde men om han ska uppge ett område som han anser är 

mer intressant än de andra områdena så har han främst ett intresse för familje-

rättsfrågor men domarutbildningen i Skåne var intressant överlag. Det mest in-

tressanta är medlingsbiten inom familjerätten, att försöka få parterna att komma 

överens utan en huvudförhandling det blir mer av ett humant perspektiv än en 

juridisk. Det mest problematiska avseende vårdnadsmål anser han vara när det 

förekommit anklagelser om övergrepp och våld mot barn eller mellan föräldrar-

na, det är en svår riskbedömning. Vårdnadstvister i anslutning till separation är 

oftast mer turbulenta.  

 

6.3.3 ROKS VICE ORDFÖRANDE  
 

ROKS företrädare berättar att hon är vice ordförande på ROKS. Hon har tidigare 

varit ledamot i samma organisation under 3 år och hon har sammanlagt arbetat 

inom kvinno- och tjejjours verksamhet i fem år. Hon arbetar inte jättenära med 

vårdnadsärenden men eftersom ROKS arbetar centralt med dessa frågor upplever 

hon att det finns en problematik inom det området. Hon har även arbetat med råd 

och stöd verksamhet inom socialtjänsten och hon menar att hennes roll på ROKS 

även är att vara ett språkrör utåt till politiker och övriga samhället.  
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6.3.4 SOCIALSEKRETERAREN  
 

Socialsekreteraren berättar att hon är utbildad till socionom i grunden. Hon tog 

sin examen 2010 och började med att arbeta på ett hem för vård och boende 

(HVB). Ett boende för ensamkommande flykting barn mellan 12-18 år där hon 

dagligen mottog och bistod med sysselsättning, vägledning och stödsamtal samt 

samhällsinformation. Där arbetade hon i 2 år. Därefter har hon varit anställd på 

Terrafems kvinnojour. Deras målgrupp är kvinnor med utländsk härkomst som 

har blivit utsatta för våld utav en man. Där bistod hon med att ge stödsamtal, att 

genom att erbjuda jourboende, hjälpa kvinnor att skaffa en egen bostad och så 

småningom bli självständiga och de förmedla kunskaper om hur de ska kunna 

skydda sig själva mot våld. På Terrafem arbetade hon med mammorna och till en 

viss del barnen som blivit utsatta för våld. Men varken hon eller hennes medarbe-

tare fick någonsin i uppdrag av socialtjänsten att hjälpa barnen utan hjälpen 

skulle endast rikta sig till kvinnorna. Det fanns inte kunskap och kompetens för 

att jobba med barnen utan om barnen fick hjälp var det i form av trappan samtal 

vid ett annat institut. Trappan samtal är en samtalsform som har utvecklats av 

Norrköpings kommun för att ge barn som upplevt våld, stöd och en möjlighet att 

bearbeta våldsupplevelserna. Idag arbetar hon som socialsekreterare på mottag-

ningsgruppens barnenhet. Där tar hon emot orosanmälningar, gör förhandsbe-

dömningar, akutbedömningar och skyddsbedömningar beroende på den enskilda 

situationen. I vissa fall måste man vänta med att agera ifall socialtjänstens age-

rande kan skada barnet, exempelvis vid tillfällen där den ena föräldern är våld-

sam. Samråd finns med polisen i det arbete som idag kallas Barnahus. Där sam-

arbetar polis, åklagare, barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten 

gällande ärendet och dess hantering. Det är alltid gruppledaren som beslutar om 

en barnavårdsutredning ska genomföras eller inte. Man kontaktar då barnets för-

äldrar om det bedöms att det inte finns en risk för våld eller annan fara i den in-

komna orosanmälningen. Vem som helst kan i princip göra en orosanmälan.  
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6.4 SPECIFIK INTERVJU DEL  

6.4.1 RÅDMANNEN 
 

6.4.2 DOMSTOLENS ROLL 
 

Vid fråga av hur rätten analyserar det material som inkommer i ett vårdnadsmål 

svarar han att det material som presenteras inför rätten ska vara av relevant bety-

delse för målet, när det gäller vårdnadsmål så har domstolen ansvar för att målet 

blir ordentligt utrett den så kallade officialprincipen. Rätten kan begära in ett 

snabbyttrande av socialtjänsten vid intermistiska beslut. Det är många gånger ett 

omfattande material som läggs fram men det är främst parternas ansvar att lägga 

fram allt material inför en huvudförhandling. Det är även viktigt att i sådana ty-

per av mål vara aktiv som domare och utnyttja sin frågarätt, det är oftast bästa 

sättet att utreda målet.  

 

 

6.4.3 BARNETS BÄSTA 
 

På vad som anses vara relevanta för att bedöma barnets bästa svarar han att om 

det förekommit våld i nära relation så är barnets skyddsaspekt, barnets behov av 

utveckling och föräldrarnas ansvar att uppfylla föräldrarollen genom att uppfylla 

barnets känslomässiga behov det första man tittar på. Vid en helhetsbedömning 

finns det otroligt många aspekter att ta hänsyn till. Många gånger fokuseras det 

på vad som är fel med den ena föräldern istället. 
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6.4.4 VÅRNADSMÅL 
 

6.4.5 RISKBEDÖMNING 
 

Vid fråga på hur stor vikt familjerättens vårdnadsutredning har i vårdnadsmålet, 

menar rådmannen att den har stor betydelse men att det beror på utredarna. 

Ibland är det allt för innehållsfattiga utredningar och då väger dessa inte lika 

tungt. I många fall ligger domstolens bedömning väldigt nära socialtjänstens ut-

redning.  

 

6.4.6 HANTERING AV UPPGIFTER OM VÅLD 
 

På hur rätten hanterar uppgifter om att det förekommit våld i familjen svarar han 

att det är viktigt att vara aktiv som domare och ställa frågor. Desto konkretare 

redogörelse desto större anledning att tro att det finns ett riskbeteende som dock 

ska bedömas utifrån var, när och hur våldet har skett.  

 

 

6.4.7 SAMVERKAN MED SOCIALTJÄNSTEN 
 

Jag frågar rådmannen om domstolen får kunskap om barnet har genomgått en 

barnavårdsutredning? Han säger att man utgår från att familjerätten har inhämtat 

och tagit kontakt med barnenheten så att allt kommer fram i vårdnadsyttrandet 

till rätten. Om det är så att familjerätten inte gör de som rutin bör socialstyrelsen 

förtydliga det men han har ingen uppfattning om det tas in barnavårdsutrednings-

underlag i vårdnadsutredningarna till rätten.  
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6.4.8 POLISANMÄLAN 
 

Vid fråga om vilken vikt som läggs vid om polisanmälan har gjorts eller är har 

gjorts och lagds ner eller är i avsaknad har för betydelse i riskbedömningen sva-

rar han att man måste se till den individuella situationen. Trots att en anmälan är 

nedlagd har den ändå betydelse i den samlade bedömningen.  

 

6.4.9 MATERIAL I MÅLET 
 

Vem lämnar vanligtvis uppgifter om våld och vad krävs för att uppgifterna ska 

tas på allvar? Han svarar att det oftast är parterna själva som lämnar dessa upp-

gifter och att de kan bekräftas av socialtjänsten. Oftast står det redan i stämnings-

ansökan och att detta är anledningen till ansökan om ensam vårdnad. Många 

gånger saknas rättsintyg men det föreligger påståenden om kränkande inslag och 

måttligt våld, en löpande fridskränkning av kvinnan. Många män kan bete sig illa 

mot partnern men vara bra mot barnen, men det räcker att man är dålig mot den 

andra föräldern för att det ska föreligga ett riskbeteende för barnen. Ett exempel 

på att lösa en sådan uppstående situation är att börja med övervakat umgänge. 

Bara för att det förekommit våld i ett skedde utesluter det inte kontakt mellan 

barnet och den våldsbenägne föräldern men det föreligger dock ett behov av stöd 

och kontakt för ett fungerande umgänge.  

 

6.4.10 BEVISBÖRDAN 
 

Jag frågar rådmannen hur han tolkar den lägre bevisbördan för om våld före-

kommit i ett vårdnadsmål. Han svarar att det krävs en beaktansvärd risk för att 

barnet blir utsatt för våld. Detta beviskrav är betydligt lägre än i brottmål. Desto 

konkretare berättelse desto större är den beaktansvärda risken. Vinner den även 
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stöd av någonting annat ett vittne som sett eller hört något så anses den beaktans-

värda risken vara ännu större.  

 

6.4.11 VÅRDNADEN 
 

På frågan om vilka förutsättningar som bör föreligga för att en våldsbenägen per-

son ska fråntas vårdnaden, svarar rådmannen att våld är våld men att rätten tittar 

på vad som är utrett och klarlagt. Han anser att lagstiftningen är väldigt tydlig i 

det avseendet. Han anser även att indirekt våld är skadligt för barnet, trots att det 

riktar sig mot den andra föräldern. I det läget behövs stöd åtgärder för umgänget 

mellan barnet och den våldsbenägne föräldern. De svåraste fallen är när anklagel-

ser om våld föreligger men det saknas uppgifter som ger stöd utöver personens 

egna uttalanden. Då är frågan när man uppfyllt den beaktansvärda risken säger 

han. Han säger även att det är svårast när det gäller små barn. Gemensam vård-

nad är svårt att förespråka överhuvudtaget om det förekommit våld. Men um-

gänge är inte uteslutet med eventuell kontaktperson och övervakning. Det kan 

ofta vara väldigt ångestfyllt för den som varit utsatt för våld att lämna ut barnet 

till den andre föräldern. I de fall där fadern har mördat modern är umgänge dock 

uteslutet då risken slår över.  

 

6.4.12 DOMSTOLENS KUNSKAPER OM VÅLD 
 

Jag frågar rådmannen vilken utbildning rättens ledamöter har gällande våld i nära 

relationer, han förklarar att nämndemännen inte har någon sådan utbildning mer 

än vad de själva har skaffat sig, juristdomare erbjuds utbildning av domstolsaka-

demin. Men det är långt ifrån alla som gått den och att det förekommer en viss 

skeptisk inställning till sådan utbildning. Han säger att det borde ingå som ut-

bildningsmoment för domarutbildningen eftersom att det inom detta område be-

hövs mycket kunskap för att man inte ska hamna i sina egna fördomar. Det finns 
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massor att göra men det är en början. Kunskap om psykologi och våld bör vara 

ett obligatoriskt inslag i domarutbildningen.  

 

 

6.4.13 UTLÄNDSK LAGSTIFTNING 
 

Jag frågar rådmannen vad han anser om den Nya zeeländska modellen, jag ber 

honom ge förslag på vad man kan anamma och vad han anser redan finns i den 

svenska lagstiftningen. Han menar att man i Sverige 1) beaktar barnets situation 

2) konsekvenser för barnet, eftersom det presumeras påverka barnet negativt 3) 

tar även hänsyn till alla inblandade parters syn på vårdnadsfrågan 4) beaktar bar-

nets åsikter beroende på ålder och mognad 5) tittar på hur föräldern har bettet sig 

tillbaka i tiden och om beteendet har förändrats.  

 

6.4.14 VÅRDALTERNATIV 
 

På fråga om domstolen bör lägga mer fokus på vårdalternativ för den våldsbe-

nägne föräldern så säger han att man bör göra det men att det saknas stöd för re-

sultat av vårdinsatser. Trots att den våldsbenägne inte erkänner sitt beteende är 

det ett riskbeteende som kan hanteras med vård. Man får titta på tidsaspekten och 

se om det skett en långvarig förbättring. Att stoppa ett sådant beteende kräver 

dock underliggande motivation av den våldsbenägne parten. Man får kolla på 

vilka insatser som ger resultat.  

 

6.5 ROKS VICE ORDFÖRANDE 

6.5.1 FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING  
 

    Jag frågar ROKS företrädare om hon kan skriva ner tre saker som hon anser bör 

förbättras avseende skyddet för barn vid våld i nära relationer. Hon anger att  
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1) Att det behöver göras en översyn av FB och att det ska skiljas på familjer där de 

förekommer våld och de familjer där det inte förekommer våld. Man kan inte 

tolka de föräldrarna som lever med våld så som man tolkar andra föräldrar. Där-

med behövs en ny tolkningsmetod av föräldrarna. Det krävs även en förståelse 

för hur den våldsutsatta modern påverkas av våldet.  

2) Ett fungerande kontaktförbud, där förutsättningar finns för trygghet för modern 

som därmed kan bidra till att vara en bättre förälder och skydda barnet. Att kon-

taktförbudet ska fungera trots barnets umgängesrätt med den våldsbenägne.  

3) Att i större utsträckning se barn som brottsoffer. Dem räknas som det idag i 

lagens menig som brottsoffer men de tvingas ändå träffa den våldsutövande för-

äldern. Hon anser därmed att man inte ser barnet som ett brottsoffer eftersom 

man tvingar brottsoffret att möta sin förövare. Barnet är ett brottsoffer oavsett om 

våldet enbart riktats mot modern eftersom att barnet också har upplevt våldet.  

 

 

6.5.2 VÅLDETS FÖREKOMST 
 

Var ska man börja för att nå ut till samhället om våldet som förekommer? Våldet 

beror på könsmaktsordningen i samhället som måste motarbetas redan i tidig ål-

der. Med könsmaktsordning avses teoretiskt den samhällsordning där män som 

grupp är överordnad kvinnor som grupp. Det finns en bred problematik på områ-

det. Det är inte endast våldet i nära relationer utan det är även samhällssynen som 

påverkats av pornografi som skapar våld, uppfattning om vad kvinnans roll är 

och att kvinnor är mindre värda än män. Grund skolutbildningen bör innehålla 

obligatoriska moment om våld likaså som andra utbildningar. Lärare bör utbildas 

för att kunna sprida kunskapen till sina elever. Våldet handlar om en kunskaps- 

och attitydfråga.  
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6.5.3 KUNSKAPSSPRIDNING 
 

Hur kan utbildning om våld bli en obligatorisk del av samhället i skolor och på 

arbetsplatser? Genom läroplanens förändring med ett politiskt åtagande att till-

föra av ett obligatoriskt ämne om våld i skolan.  

 

 

6.5.4 MYNDIGHETERS ANSVAR 
 

Vilka myndigheter anser du kan stoppa våldet? Det är socialtjänsten och tingsrät-

ten.  

 

6.5.5 POLITISK UPPFATTNING 
 

Upplever du att samhället förnekar våldet? Ja. Så fort det börjar röra sig om barn 

och vårdnad är våldet helt plötsligt inte så allvarligt längre.  De flesta tycker att 

våld mot kvinnor är allvarligt ända till det uppkommer en specifik situation då 

finns det helst plötsligt ursäkter och undanflykter som rättfärdigar våldet speciellt 

för de som är närståendes till den våldsbrukade parten. De är svårt för många 

människor att fördöma våldet i sådana situationer.  

 

 

6.5.6 VÅLDETS BETYDELSE 
 

Vet allmänheten i stort om vad våld innebär? Nej många vet inte vad våld inne-

bär men många känner till normaliseringsprocessen men det är alldeles för 

många som inte förstår vad våld är. Politiker uttalar sig bara om att kvinnan bör 

lämna mannen men de förstår inte att det är en process och vad det innebär. De 

flesta politiker saknar den kunskaper om våld.  
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6.5.7 HÄLSOPÅVERKAN 

 

Anser du att ohälsa är kopplat till våld? Absolut, svarar hon. Hon berättar vidare 

att det finns en utredning som gjorts av nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 

som visar på att våldet leder till stor ohälsa och hur våldet är kopplat till våldsut-

satthet och ångest101. 

  

 

6.5.8 VÅLDETS KONSEKVENSER 
 

Är den befintliga forskningen som finns gällande våldet tillförlitlig? Det är alltid 

svårt att forska om sociala levnadsförhållanden och hälsa men det är så uppenbart 

att det är ett samhällsproblem som inte beror på kvinnan och som har drabbat 

hälften av den kvinnliga befolkningen hälsomässigt. Det är orealistiskt och oö-

verensstämmande att säga att hälften av den kvinnliga befolkningen är psykiskt 

sjuka i grunden. 

  

 

6.5.9 ÅTGÄRDER 
 

Jag frågar om tvångsåtgärder av en våldsbrukande part kan leda till att denne 

upphör med våldet? Hon säger att det är bra om det ställs ultimatum. Riskerna är 

att de ofta förekommer män som är manipulativa inom den våldsanvändande 

gruppen som endast då genomgår vårdprogram med anledning av att de måste, 

men att de saknar avsikt att ändra sitt beteende och då blir behandlingen inne-

hållslös och uppfyller inte heller sin funktion.  

 

 

                                                             
101 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa. 
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6.5.10 VÅRDALTERNATIV 
 

Jag frågar om hon är positiv till en vårdlag avseende familjer som lever i våld? 

Det första hon tänker på är att det inte går att vårda någon med ett problem bete-

ende som inte vill bli vårdnad då det saknas motivation. Många män som använ-

der våld vill inte sluta använda våld och har inte insikt om sitt beteende. Då är det 

väldigt svårt att erbjuda vård. Hon menar att detta inte är ett individ problem, 

kanske i vissa fall men det är främst ett strukturellt problem där män anser sig ha 

rätt att misshandla kvinnor. Hon berättar att kriminalvården har gjort en studie 

som påvisar de uppfattningar av hur en man ska vara. Där framkommer det att 

mannen har en uppfattning av att han ska vara stark och att en kvinna ska vara 

underlägsen honom. Denna verklighetsuppfattning leder till strukturellt våld. Att 

arbeta emot det strukturella våldet är viktigt för att på individ nivå kunna på-

verka. Det är viktigt att de sker i förebyggande syfte, för när det väl har gått så 

långt att mannen använder våld är det svårare att vårda och avlägsna våldsbete-

endet när den våldsbenägne saknar insikt. Hon är skeptisk till att det fungerar.  

 

 

6.6 SOCIALSEKRETERAREN 

6.6.1 STÖD OCH RESURSER 
 

Socialsekreteraren skriver även hon ner tre saker som hon anser bör föränd-

ras/förbättras.  

1) Att införa kvinnofridsteam i alla kommuner i landet. Hon berättar att de saknar 

ett kvinnofridsteam i Sigtuna kommun i dagsläget men att de håller på att kart-

lägga och har en vilja att bilda ett. Hon berättar att orosanmälningarna gällande 

barn många gånger sker genom en inkommen polisanmälan. Polisen skickar då 

denna vidare till socialtjänsten. Om orosanmälningen inte kommer in via en poli-

sanmälan får man inom socialtjänsten ingen information av de andra enheterna 
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om att det pågår våld. Exempelvis så har försörjningsstöd inget ansvar att kon-

takta barnenheten för att se om det finns en barnavårdsutredning.  

2) Resurser och insatser behövs. Vid en orosanmälan är det socialtjänsten ansvar 

att titta på om det finns tidigare orosanmälningar och vilka insatser som har getts. 

Många gånger finns det tidigare orosanmälningar men inga förekomna insatser 

eftersom att socialtjänsten saknar resurser att ge insatser. Socialsekreterarna är 

oftast väldigt belastade och oftast är barnavårdsutredningarna inte kompletta då 

de endast som huvudregel har 4 månader på sig att slutföra utredningen och den 

mesta fokusen läggs på slutförandet. De flesta som erbjuds insatser erbjuds frivil-

liga insatser via familjeteamet. Hon tycker att det egentligen är inkonsekvent att 

utreda när det saknas uppföljningsdokument och när insatser inte följs upp ef-

tersom att det är insatserna som ska vara resultatet av utredningen. Det är många 

gånger väldigt korta utredningar och det krävs resurser för att kunna utöka möj-

ligheterna till ett förbättrat arbete.  

 

6.6.2 POLITISK UPPFATTNING 
 

Det är politikernas ansvar att satsa på socialtjänstens arbete. Hon anser att det 

behöver satsas på ungdomar då de är samhällets framtid. Skyddet för barn hänger 

ihop med kvinnofridsteam eftersom att man måste kunna skydda kvinnorna för 

att kunna skydda barnen. Socialsekreterarna gör ett bra arbete men de saknar re-

surser. Det behövs mer ekonomisk satsning för att kunna skydda kvinnor och 

barn. Socialtjänsten är väldigt styrda av lagstiftningen och det finns idag alldeles 

för lite urval och för lång distans mellan insats möjligheterna. När det inkommer 

flera anmälningar på samma oro visar det sig att det brister insatsmässigt. Hon 

tycker att man ska dela upp insatserna eftersom det finns olika behov och pro-

blem och att lagen inte speglar verkligheten.  
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6.6.3 FELBEDÖMNINGAR 
 

Ett exempel är barn som bevittnat våld. De blir många gånger placerade på vand-

rarhem och denna bedömning gör försörjningsstöd. När kan varken kvinnan eller 

barnen erbjudas det stöd som behövs i form av samtal och annan trygghet. Soci-

alsekreteraren menar även att kvinnor ska få stödinsatser oavsett sin förmåga att 

försörja sig. Det framstår som att det är till kvinnans nackdel om hon är själv-

ständigt försörjande. Hon har träffat handläggare som kartlägger kvinnans situat-

ion men att det fortfarande blir fel placering. Våldet kopplas oftast till kvinnans 

självständighet och med det menar hon att uppfattningen är att kvinnan inte får 

och inte behöver stöd om hon är ekonomiskt självförsörjande. Medan de kvinnor 

som för ekonomiskt bistånd oftast i större utsträckning får stödinsatser.  

 

 

6.6.4 SKYDDSASPEKTER 
 

Socialsekreteraren uppger ett scenario där modern är utsatt för våld utav fadern 

och där barnutredaren placerar kvinnan på en kvinnojour. Men pappan kan med 

anledning av den gemensamma vårdnaden fortfarande kräva ut alla dokument 

och handlingar om barnen så att han kan ta reda på både vart barnen och modern 

finns. I sådana situationer har vissa handläggare valt att använda LVU insatser 

och sedan placerat barnen hos mamman, detta för att fadern inte ska komma åt 

barnen och modern. Detta är en skyddsåtgärd för de våldsutsatta. I annat fall 

måste man vara väldigt noggrann med vad man dokumenterar annars finns det 

stor risk att fadern kan få reda på var familjen finns och då uppstår en risk för 

fortsatt våld. Hon menar att syftet med LVU inte var att skydda barnet från fa-

dern och hon menar att det saknas skydd i lagstiftningen idag för att skydda bar-

nen. LVU blir socialtjänsten enda möjliga åtgärd för att skydda barnen mot fa-

dern.  
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6.6.5 HANTERING AV ÄRENDEN 
 

Socialsekreteraren anger att 3) Handläggningen behöver förbättras uppger. Det 

råder en osäkerhet om vad man ska göra med de våldsutsatta barnen. Försörj-

ningsstöd väljer själva vilken insats eller placering de ska ge familjen trots att de 

saknar kunskap om våld. Därför kan de exempelvis placera familjen på ett vand-

rarhem. Denna sorts placering är inte bra för barnen. Det behövs samverkan mel-

lan de olika enheterna inom socialtjänsten. När ett kvinnofridsteam gör place-

ringar har de kunskap om hur och vad som är bäst för familjen utifrån forskning. 

Det blir en mer proportionerlig insats. Idag sker arbetet mer slumpmässigt och 

kvinnorna får många gånger inga stödinsatser.  

 

 

6.6.6 OROSANMÄLAN 
 

Socialtjänsten ska vid en orosanmälan göra en förhandsbedömning av barnets 

situation som får ta maximalt två veckors tid. Socialtjänsten kan kräva in urin-

prov vid misstanke om missbruk men de kan inte tvinga den som motsätter sig. 

De kan även erbjuda vårdkontakter men de kan inte tvinga fadern att ta emot 

hjälpen. Det är väldigt vanligt att de män som använder våld eller missbrukar 

förnekar sitt agerande och motsätter sig vård. Då hamnar ansvaret på kvinnan att 

skydda barnen och få relationen till mannen att fungera oavsett hans agerande. 

Oftast är det endast kvinnan som arbetar. Kvinnorna vågar många gånger inte 

göra en polisanmälan detta gäller både de separerade och de icke separerade 

kvinnorna. Detta för att de inte vill göra mannen arg och utlösa ytterligare vålds-

beteende. Det skulle vara bra om socialtjänsten hade befogenhet att ställa ultima-

tum på den våldsbenägne mannen. Detta gäller främst de män som inte erkänner 

och inte ser att deras agerande är ett problem. Småbarn som lever i våldsrelation-

er men inte förstår vad som försiggår är den största riskgruppen.  
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6.6.7 BEFOGENHETER 
 

Jag frågar socialsekreteraren om vilka befogenheter hon anser att socialtjänsten 

har i en barnavårdsutredning? Förutom det som hon tidigare har nämnt säger hon 

att de har befogenhet att tala med andra kommuner, rätt att inhämta dokumentat-

ion från förskola och skola och prata med sjukvården. De har ganska mycket be-

fogenheter under utredningen för att inhämta nödvändigt material. De är ofta 

uppdelat mellan de som utreder efter barnens åldersgrupper så som små barn, 

äldre barn och ungdomar.  

 

 

6.6.8 KUNSKAPSBEHOV 
 

6.6.9 UTBILDNING OCH RESURSER 
 

Vad anser du om kunskapsbehovet hos socialtjänsten? Det bör finnas bättre kun-

skaper hos socialtjänsten när det kommer våldsutsatta som stämplas som heders-

relaterat våld. Det finns en stor osäkerhet om vilka frågor man ska ställa och en 

osäkerhet om vad problemet är. Fokus ligger inte på våldet utan på kulturen. 

Våld är våld menar hon även våld i heders namn är våld. Kulturen har egentligen 

ingenting med våldet att göra, våldet tar sig bara olika skepnader inom olika kul-

turer. Det finns en rädsla inom socialtjänsten, det är olika säkerhetsaspekter där 

man exempelvis inte vill avslöja för föräldrarna att de har fått reda på att det fö-

rekommer våld inom familjen. Socialtjänsten hamnar i en osäker sits de vet inte 

hur de ska hantera situationen. De får tala med en omyndig person direkt men 

enligt lag måste de senast meddela föräldrarna nästkommande dag. Den lagstift-

ningen menar hon inte är till skydd för barnet. Det är inte rätt att göra så mot bar-

net då de tappar all tillit för socialtjänsten och de inte heller har någon annan att 

vända sig till. Socialtjänsten skadar dessvärre barnet mer i ett sådant läge än att 

skydda det.  
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6.6.10 EN UNG KVINNAS VERKLIGHET 
 

Socialsekreteraren berättar om en händelse där en ung tjej i ett sådant scenario 

försökte ta livet av sig. Tjejen förnekade sedan allt hon tidigare sagt då hon inte 

ville utsätta föräldrarna för fara, hon skulle bli bortgift. Hon tycket att i situation-

er som rör mindre barn är socialtjänsten ett starkt skydd för barnet när de infor-

merar föräldrarna. Det ger en indikation om att det finns andra som har uppmärk-

sammat våldet. Men när det gäller ungdomar ser situationen annorlunda ut då 

socialtjänsten snarare stjälper än hjälper ungdomarna genom att meddela föräld-

rarna. Ett kvinnofridsteam hade istället kunnat erbjuda stödsamtal till ungdomar-

na i tiden emellan mottagningsgruppens bedömning och barnavårdsutredningen 

påbörjan innan föräldrarna blandas in. Annars föreligger det en stor risk för att 

ungdomarna förnekar och drar tillbaka de våldsupplevelser som de tidigare berät-

tat om med anledning av att föräldrarna fått reda på det och att detta då bara för-

värrar flickans situation.  

 

 

6.6.11 FORTBILDNING 
 

Finns det idag löpande fortutbildning om våld hos socialtjänsten? Socialsekrete-

raren förklarar att det har efterfrågats utbildning om våld men det finns inte just 

nu. Kvinnojourer kommer ibland och informerar men det rör mest om den eko-

nomiska biten gällande det statliga bidraget och dess hantering. Flera anställda 

inom socialtjänsten skulle uppskatta att få veta mer om våld och behovet av kun-

skap finns.  

 

 

6.6.12 ARBETE MOT VÅLD 
 

Vad kan förbättras inom socialtjänsten arbete för att våldet i samhället ska 

minska? Att det finns mer kunskap om våldet inom socialtjänsten. Om vi som 
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arbetar med våldet förstår våldets mekanismer och konsekvenser kan det leda till 

minskat våld genom att kunna ge de rätta insatserna. Men då krävs de även att 

socialtjänsten har de resurser som behövs för att kunna förhindra den fortsätta 

våldsanvändningen. Med den fortsatta våldsanvändningen menar jag att våldet 

blir en ond cirkel som flyttas från generation till generation. Det barnet som 

växer upp med våld i familjen riskerar att själv som vuxen använda våld. Det är 

inte endast socialtjänstens ansvar det ligger även på förskolor och skolor som lär 

barnen samhällsstrukturen. Men socialtjänsten har ett stort inflyttande och kan 

göra en hel del. En ny lagstiftning som kommer att gälla frän 1 oktober 2014 ger 

socialstyrelsen möjlighet att med socialtjänsten inleda utredningar på alla barn 

som bevittnat våld detta är inte självklart i dagsläget. Skyddet har ansetts vara 

tillgodosett för barnen bara genom att de har haft kontakt med försörjningsstöd. 

Men barnen har då av försörjningsstöd inte fått den hjälp och det stöd som be-

hövs för att kunna bearbeta våldet exempelvis genom trappan samtal, då försörj-

ningsstöd saknar kunskaper om våld102.  

 

 

6.6.13 FÖRBÄTTRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MOT 

VÅLD 
 

Vilka kunskaper finns inom socialtjänsten om problematiken kring männen som 

utövar våld? Männens problematik har aldrig varit aktuell på socionomutbild-

ningen. Den kunskapen som hon innehar har hon fått under den tiden hon arbe-

tade på Terrafems kvinnojour. Kunskapen avsåg bland annat hur hela kvinnans 

värld begränsas och hur hon kontrolleras genom våldet. De flesta män som utö-

var våld utövar därmed sin makt. De förknippar makt med manlighet och de har 

ett kontrollbehov. Men allmänt sett så finns det inga kunskaper om männens pro-

blematik inom socialtjänsten. Det finns en annan syn en mer opartisk syn på vål-

det. Det diskuteras inte varför männen agerar som de gör, de prioriteras inte. Det 

skulle dock underlätta arbetet väldigt mycket om man förstod att det rör sig om 

                                                             
102 Regionförbundet Uppsala, Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj – Reflektioner utifrån olika perspektiv, s 9-19. 
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ett systematiskt våld som utövas oavsett vilken samhällsklass männen tillhör. 

Dessa män är väldigt skickliga på att manipulera och att inta dubbla roller, de är 

även svåra att genomskåda. De framställer oftast kvinnan som knäpp och psy-

kiskt labil, den kunskapen finns inom socialtjänsten. Om mannen slår barnen har 

man dock inte lika mycket tolerans. Detta är socialtjänstens synsätt på våldet. 

Om mamman slår barnen anses våldet inte vara lika allvarligt.  

 

 

6.6.14 VÅLDSUTÖVARNA 
 

Vilka kunskaper om befintliga personlighetsstörningar finns det inom socialtjäns-

ten? Det saknas kunskap om kriminella män som fäder, men de har inom hennes 

kommun genomgått en utbildning om personlighetsstörning. Det har varit myck-

et bra anser hon. Utbildningen hölls i utav en utbildad psykolog. Det är dock väl-

digt svårt för socialtjänsten att upptäcka personer med sådana störningar.  

 

 

6.6.15 VÅLDETS EFFEKTER 
 

Vilka kunskaper finns om våldets påverkan på barnet? Det finns mycket kunskap 

om våldets påverkan på barnen i utredningsarbetet. Dels hur barnen påverkas 

psykiskt, att de blir aggressiva, tappar koncentrationsförmågan och lusten. I 

BBIC utgår man från ett grundläggande behov för olika åldrar när det gäller barn 

som lever med våld eller är utsätta för våld. Den forskningen som finns idag an-

vänds inom socialtjänsten till en viss grad. Det är inte alltid man kommer i kon-

takt med de här utsatta barnen, antingen kanske de inte vill prata eller så försöker 

de vuxna dölja problemet. Socialtjänsten försöker observera när det rör sig om ett 

små barn som inte kan prata. I BBIC finns det underlag för att göra en barna-

vårdsutredning.  
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6.6.16 BARNPERSPEKTIVET 
 

Hela enheten där hon arbetar har varit på utbildning för tejpning. Där fick man 

lära sig hur man kan prata med barnen genom att tejpa olika bilder detta även 

med mycket små barn. De har även utbildats avseende något som kallas Norrkö-

pingsmodellen.103 Socialtjänsten behöver bli bättre på att träffa barnet och att 

observera och prata med barnet. 

 

 

6.6.17 MODERN OCH BARNET  
 

Hur tror du att våldet mot modern påverkar barnet? Det påverkar barnet. Det fy-

siska våldet syns mer, men äldre barn hör när mamman blir kränkt. För mindre 

barn är det den fysiska misshandeln men även skrik och annat våld som ger en 

traumatisk effekt på barnet. Psykiskt våld börjar barnet först märka när det är lite 

äldre, små barn förstår inte det men av skrik och högljutts bråk blir även de små 

barnen skrämda. Fysiskt våld är dock påtagligare för yngre barn. Vad anser du är 

våld? Våld är alla handlingar som kan skada. Knuffar, sparkar, psykisk våld i 

form av kränkning, förnedring, kontroll sexuellt och ekonomiskt all annan slags 

kontroll. Allt som begränsar den andra personens levnadsutrymme.  

 

 

6.6.18 TIDIGARE ERFARENHETER 
 

Ser du någon skillnad kunskapsmässigt mellan en socionom som arbetat på en 

kvinnojour och innehar kvinnoperspektivet jämfört med en som enbart innehar 

socionomutbildningen? Ja det gör jag alla behöver gå en utbildning i våld i nära 

relationer. De är viktigt. Man läser mycket om genus och kön på socionomut-

bildningen men inte på ett sådant plan som ger en rättvisande samhällsbild. Det 

                                                             
103 http://barnsamtal.se/norrkopingsmodellens-nio-steg/ 
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bör vara en obligatorisk kurs både på befintliga universitetsutbildningar och på 

arbetsplatserna så att alla kan få den kunskapen. Inget utav de ämnena som fanns 

när hon själv läste socionomprogrammet behandlar våld. Det fanns kursen om 

anknytningsteorin gällande barn kanske kan de även utveckla våldsproblemati-

ken och skyddsbehovet av barn.  

 

 

6.6.19 BARNETS BÄSTA 
 

Hur tror du att socialtjänsten kan skydda barnet på bästa sätt när fadern använder 

våld? Det första skedet är att skydda barnet på en annan plats än i hemmet. Det 

finns risk att barnet far illa i samma levnadsmiljö som fadern. Det är bättre att 

utreda behoven när barnet inte lever kvar i våldet. Om föräldrarna fortsätter att 

leva tillsammans ska socialtjänsten föreslå en åtgärd. Om mamman vill avbryta 

relationen ska det utredas vart barnet ska bo och med vem. Det krävs mycket re-

surser. Socialtjänsten måste kunna erbjuda stödinsatser, boende, sysselsättning 

och ekonomiskt stöd i form av kvinnojourer som har den dagliga kontakten med 

modern och barnet och kan ge barnet en bra vardag.  

 

 

6.6.20 VÅRDINSATSER 
 

Vad anser du om vårdmöjligheterna för den våldsbenägne parten? Socialsekrete-

raren berättar att Sigtuna kommun arbetar med alla kommuner i nordväst. Det 

finns en enhet i Sundbyberg vid namn familjevåldsteamet. Det arbetar mot våld 

och erbjuder stöd genom att arbeta mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det är 

frivilligt och det saknas statistik på hur många som genomgått behandlingen och 

vad behandlingen har gett för resultat och effekt. Man vet därmed inte om det 

skett en positiv påverkan av behandlingen. Det är viktigt att det finns insatser 

som erbjuds som arbetar mot våld eftersom man måste kunna vårda de som inte 
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kan hantera sin ilska i olika situationer av livet. Det är viktigt att det finns hjälp 

att få för våldsbenägna personer istället för att de ska utsätta modern och barnet 

för våld. Det är överrepresenterat att det nästan alltid är kvinnor och barn som 

utsätts för våld. Hon har själv aldrig upplevt att socialtjänsten har någon slags 

kontakt med mannen där de hänvisar honom till mansjour för att få hjälp. Det 

handlar oftast bara om kvinnan.  

 

6.7 EMPIRIN 

Utifrån definitionen av barnets skyddsbehov och definitionen av våld så är det 

givet att det finns hinder i arbetet med at skydda barn som lever med våld i nära 

relationer då lagstiftningen inte är intakt med skyddsbehovet. Lagstiftningen är 

inte tillräcklig då skyddsbehovet inte till fullo kan uppfyllas. Det svåraste att ta 

ställning till enligt rådmannen är riskbedömningarna om våld har förekommit 

och om åtgärder ska vidtas för att skydda barnet mot våldet. Allt inkommit 

material i målet ska analyseras enskild men bedömas vid en helhetsbedömning. 

Rätten har dessvärre ingen insyn i socialtjänstens arbete och det finns ingen rutin 

inom socialtjänsten där barnenheten och familjerätten samarbetar. Därmed är det 

inte självklart att domstolen får ta del av uppgifter om befintliga barnavårdsut-

redningar om familjerätten inte självmant tar in dessa från barnenheten. Bevis-

bördan i vårdnadsmål avseende förekomsten av våld är inte lika högt ställt som i 

brottsmål det ska räcka med att det förekommer en risk för våld för att ska anses 

föreligga ett skyddsbehov för barnet. För att ena parten ska förlora vårdnaden 

räcker det med att personen brukar våld oavsett mot någon i familjen det saknar 

betydelse vem våldet är riktat till.  

Det som kan förbättras avseende skyddet för barnet är socialtjänstens yttersta 

ansvar för att skydda barnet. Socialsekreteraren anger at det bör framställas ge-

nom att tilldela socialtjänsten fler befogenheter för att de ska kunna uppfylla 

skyddsbehovet. Socialtjänsten behöver även de kunskaperna om våld för att 

kunna skydda barnet på bästa sätt. Det är en storskillnad på en socialsekreterare 
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som har utbildning om våld i nära relationer och den som saknar en sådan utbild-

ning då en socialsekreterare som har kunskap om det strukturella våldet har en 

bättre förståelse för hur våldet kan uttrycka sig. 

ROKS företrädare uppger ett behov av obligatorisk utbildning om våld i nära 

relationer finns och att det krävs ett regeringsinitiativ för att kunna göra ett tillägg 

i läroplanen. I dagsläget saknas det även en obligatorisk utbildning att få gällande 

våld i nära relationer inom domstolsakademin.  

 

7 ANALYS 

  

7.1. SKYDDSBEHOVET 
 

Flertalet konventioner reglerar barns rättigheter och skyddsbehov för att barnen 

ska kunna växa upp och bli stabila och trygga vuxna medborgare i samhället. Det 

har visat sig att dessa konventioner inte uppfylls till fullo genom brister i det 

praktiska arbetet med att skydda barn bland annat inom olika kommuner i landet. 

Det har även visat sig vara extremt vanligt att de flesta medborgarna någon gång 

under sin livstid varit våldsutsatta. Utifrån denna forskning måste slutsatser dras 

att något ytterligare behövs för att motverka det systematiska våldet.  

 

 

7.1.1 SOCIALTJÄNSTENS BEFOGENHETER 
 

För att kunna utveckla skyddsbehovet krävs det att samhället tar våldet på allvar. 

För att våldet ska tas på allvar krävs en drastisk förändring detta kan endast ske 

lagstiftningsmässigt. Ekonomiska resurser behöver sättas på barn- och kvinno-

fridsfrågor för att denna drastiska förändring ska kunna gå tillväga. Frågan är om 

hur lagstiftningen bör förändras. LVU är inte till för att omhänderta ett barn som 

har en fungerande relation till den ena föräldern eftersom att LVU ska tillämpas 
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väldigt restriktivt. Detta tyder på att det behövs något i lagstiftningen som regle-

rar situationer som inte riktar sig till att omhänderta barnet då detta skulle slå fel 

om barnet har en fungerande relation med modern. Socialtjänsten bör få fler be-

fogenheter att i avsedda situationer och inte tillåta den våldsbrukande fadern kon-

takt med barnet.  

 

 

7.2 REFORMERING AV LAGSTIFTNINGEN 

7.2.1 LAGKONFLIKT 
 

Även genom den empiriska forskningen framkommer det att rätten till båda för-

äldrarna är stark, inte enbart lagstiftningsmässigt utan även av den dömande 

verksamhetens uppfattning och tolkning. Trots umgängesrätten äger skyddet för 

barnet företräde i lagstiftningen men det är svårt då det rör sig om komplicerade 

skyddsbedömningar för att kunna avgöra om exempelvis om ett umgängessabo-

tage varit befogat. Därmed blir det moderns agerande som är avgörande för bar-

net. Modern har i det läget heller inget stöd från socialtjänsten eftersom även de 

saknar befogenhet att handla. Det kan slå fel i domstolen om fadern får vårdna-

den på grund av umgängessabotage och det senare visar sig att han har forsat att 

agera våldsamt mot familjen, sådana fall har förekommit. Det bör inte anses vara 

betänkt att låta umgängesrätten företräda skyddet för barnet när det förekommer 

en risk för våld. Samhällets föråldrade synsätt på blodsband leder till att det sak-

nas ett fullständigt skydd för barn trots att de riskerar att utsättas för våld fram-

kommer ur den empiriska forskningen. En annan observation av betydelse är att 

socialtjänstens vårdnadsutredning som många gånger ligger till grund för en 

vårdnadsbedömning i tingsrätten måste vara enhetliga och kräva noggrannare 

utredning. I dagsläget saknas det enhetlighet och de m stora skillnader inte bara 

mellan kommunerna utan även mellan utredarna inom samma enhet på familjer-

ätten. Även detta har konstaterats i den empiriska forskningen. Problemet med att 

skydda barn från våld inom familjen är inte bara lagstiftningsmässigt utan även 
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influerad av den generella samhällsuppfattning som anser att barnet bästa är att 

ha umgänge med båda föräldrarna. Både genom mina samtal med sakkunniga 

och genom forskning har det framkommit att umgänge inte alltid är till barnets 

bästa. Trots det hänger lagstiftningen kvar vid den konservativa biologiska synen 

av att en våldsanvändande förälder trots sitt missbruk skulle vara till barnets 

bästa. När det väl har gått så långt att fadern mördar modern blir det först aktuellt 

med fråntagande av umgängesrätten för den våldsbrukande fadern enligt prejudi-

kat baserad lagtolkning. Umgängesrätten är inte och ska inte vara absolut i för-

hållande till skyddet för barn. Intervjuerna visar att de tre respondenterna oavsett 

roll upplever att det finns hinder i arbetet med att skydda barn som lever i våld. 

Barnets skyddsbehov kan i dagsläget inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. 

 

 

7.2.2 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING 
 

Exempel på tillvägagångssätt är den Nya zeeländska modellen som anger fem 

rekvisit varav det ena anger att den våldsbenägne föräldern ska kunna vissa att 

den förändrat sitt beteende genom vård. Med det ultimatumet kan myndigheterna 

även förordna vårdinsatser för våldbrukande män.  

På så sätt får även socialtjänsten fler tvingande insatser att välja mellan. Dock 

kommer det att krävas att det genom upphandlingslagen tillåt vissa undantag så 

den bästa lämpade insatsen kan tillåtas när det gäller skyddet för kvinnor och 

barn. Det måste ju anses vara viktigare att bekämpa våldet i samhället än att före-

språka upphandlingsfrågornas betydelse. Skyddet kan gälla preliminärt tills den 

våldsbrukande fadern ändrar sitt beteende genom vård eller tills att en domstol 

avgör frågan genom vårdnadstvist.  
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7.3 ANDRA FÖRSLAG FÖR ATT MOTVERKA VÅLDET 

7.3.1 DEN PRAKTISKA TILLÄMPNINGEN 
 

Kommunen bör vara ett bättre stöd vid våldets existens och vid separation av 

föräldrar. Redan i det läget bör föräldrarna erbjudas stöd i form av insatser. Som 

exempelvis samarbetssamtal. ROKS har även tillagt i propositionen att ordet bör 

i SOL femte kapitel 11 § bör ändras om till skall för att ytterligare tydliggöra so-

cialtjänstens ansvar, detta ska därmed bli en tvingande åtgärd i lagens mening. 

Denna ändring genomfördes104. 

Det framkommer även att det sedan den 1 maj 2012 räcker med att den ena föräl-

dern ger sitt samtycke till uppföljningssamtal med socialtjänsten för att det ska 

kunna ske om det är till barnets bästa. Detta sker dock i en väldigt begränsad ut-

sträckning och möjligheten bör ökas gällande antalet erbjudna uppföljningssam-

tal som i sin tur ger socialtjänsten en uppfattning av insatsresultatet.  

Det bör även i större utsträckning upprättas uppföljningssamtal med eller utan 

båda föräldrarnas samtycke då den våldsbenägne föräldern oftast motsätter sig att 

frivilligt samarbeta. En av intervjupersonerna har uppgett att socialtjänsten bör ha 

en bättre kommunikation med insatsgivarna och att de bör förra statistik kring 

genomförda insatser och resultat. Detta för att de ska kunna veta hur de kan ge de 

bästa insatserna beroende på den enskilda situationen. Utan uppföljning kan en 

sådan analys aldrig göras och det blir svårt att förbättra insatsarbetet. Som tidi-

gare framkommit i den empiriska forskningen så motverkas syftet med barna-

vårdsutredningar om insatsens resultat är obetydlig. Det är viktigt att uppmärk-

samma att SOL baseras på frivillighet så länge det är till barnets bästa. Därmed 

finns det visa tvingade insatser. Dessa bör utökas restriktivt för att kunna skydda 

barnet på bästa sätt. Det bör därmed finnas andra insatser än LVU och de frivil-

liga som ska främja intresset för barnets skyddsbehov.  

 

 

                                                             
104 Proposition 2012/13:10 s 63-65. 
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7.3.2 EXTERN SAMVERKAN 
 

Olika myndigheter agerar idag efter olika direktiv detta leder till att myndighet-

erna och olika organisationer istället motarbetar varandra och inte kan uppnå ett 

ultimat resultat för att skydda barnet. Det har även visat sig i forskningen att det 

finns ett stort behov av ett samarbete mellan myndigheter samt mellan olika en-

heter inom den egna myndigheten. Det föreligger även ett behov för en viss för-

ståelse för de samarbetande myndigheternas arbete och tillvägagångsätt. Detta 

för att få en mer enhetlig tillämpning av skyddet för barn.  

 

7.3.3 INTERN SAMVERKAN 
 

Av stor vikt är aven att barnavårdsutredarna och familjerätten samverkar i viss 

mån så att underliggande barnavårdsutredningar alltid kommer fram när vård-

nadsutredarna ska framställa en skrivelse till tingsrätten. Många gånger har detta 

missats vilket lett till att domstolen inte besitter den relevanta informationen och 

bakgrunden om barnet och familjen. Det bör därmed åligga på familjerätten att 

som rutin inhämta barnavårdutredningar som finns hos barnenheten. De andra 

enheterna inom socialtjänsten bör där med ha en anmälningsplikt till de behöriga 

enheterna när det förekommer våld inom familjen. Det framkommer även ur den 

empiriska forskningen att det är av stor vikt att kvinnofridsteam inom kommunen 

alltid kopplas in när det förekommer våld. Försörjningsstöd bör inte placera 

dessa våldsutsatta familjer då de saknar kunskap om familjens behov. Dessa fak-

torer tyder på ett att det föreligger ett samverkans behov mellan enheterna inom 

socialtjänsten. 
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7.3.4 BRISTANDE INSATSER 
 

Det har även framkommit av den empiriska forskningen att det finns en stor brist 

avseende insatser då vissa barn är återkommande fall av orosanmälningar av 

samma fara. Det saknas både uppföljning av resultatet av insatser samt insatsal-

ternativ då kommunerna är bundna av upphandlingslagen och har en begränsade 

ekonomi.  

 Det är idag stora steg mellan tvingande insatser som LVU och de frivilliga insat-

serna. Det finns ett behov av fler insatser respektive tvingande insatser då de fri-

villiga insatserna bara verkar rinna ut i sanden. Frivilliga insatser kan även vara 

svåra att uppnå om den ena föräldern är motvillig till att ta emot insatsen. Det 

leder till en barnavårdsutredning där inget resultat uppnås i slutändan. Ett ytterli-

gare problem är att den gemensamma vårdnaden mellan tiden för orosanmäl-

ningen och vårdnadstvisten. Den gemensamma vårdnaden påverkar skyddet för 

den våldsutsatta familjen genom att den våldsutövande fadern kan ta del av alla 

barnets uppgifter. Detta leder till att det blir svårt att skydda både kvinnan och 

barnet ifrån fadern och risk finns för fortsatt våld. I det läget saknas insatser och 

skydd för familjen och socialtjänsten är handfallna. Lagstiftningen har inte garde-

rat sig för det scenariot och de problem som kan uppstå före en tvist. Det behövs 

starkare och tydligare anvisningar och en befogenhetsökning till barnavårdsutre-

darna för att i detta scenario som är väldigt vanligt förekommande kunna skydda 

barnet. Små barn behöver socialtjänsten vara extra vaksamma över då de ännu 

inte kan tala.  

 

 

7.3.5 HINDER MOT INSATSER 
 

Kommunens upphandlingsplan bör inte vara ett hinder för den förenliga insatsen 

vid en barnavårdutredning. I sådana situationer då hinder uppstår bör det vid bar-

nautredningar finnas ett undantag i upphandlingslagen som tillåter nödvändiga 

insatser bortsett från upphandlingsplanen.  
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7.3.6 INSATSER FÖR VÅLDSBRUKANDE 
 

En ökad satsning behöver göras på mansjourer för motverkande av våldet. Det 

finns idag ytterst få platser för våldsbenägna män att vända sig till för att få hjälp 

med att motverka våldsanvändandet. Även om det är flera andra faktorer som 

bidrar till att den våldsbrukande inte söker hjälp krävs det resurser för att skapa 

ett system där hjälp finns att få. 

 

 

7.3.7 HINDER MOT ÅTGÄRDER 
 

En annan problematik som är att trots att det föreligger misstankar om missbruk 

aldrig går att tvinga fadern att lämna prover. Lagstiftningen bör tillåta att ett ul-

timatum får ställas i sådana situationer. Även där krävs det utökade befogenheter 

för barnavårdsutredarna. Detta för att det är vanligt förekommande att män som 

brukar våld och droger sällan erkänner sitt handlande. I de situationerna faller 

därmed allt ansvar på kvinnan att antingen i strid mot umgängesrätten skydda 

barnet eller låta barnet riskera att fara illa och lämna ut barnet till fadern. Att 

detta inte är överensstämmande med barnets bästa framkommer ur den empiriska 

forskningen. Domstolen som senare gör en bedömning av om umgängesfrågan 

ska bedöma om umgängessabotaget varit befogat eller inte. Eftersom att våldet 

svårligen är bevisat leder många gånger bedömningarna till att modern förlorar 

vårdnaden om barnet. Detta trots de faktum att hon uppfyllt sin skyddsplikt i FB.  

 

 

7.3.8 HANDLÄGGNINGEN 
 

Det visar sig även finns en osäkerhet i handläggningen hos socialtjänsten gäl-

lande agerande vid förekomsten av våld i familjen och hur de ska stödja och 

hjälpa barnet. För att detta ska kunna fungera bättre bör det vara en självklarhet 

att varje kommun åtminstone har ett kvinnofridsteam. Det är i dags läget inte fal-
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let. Ett kvinnofridsteam har kompetens och specialkunskap om vålds frågor. I 

avsaknad av kvinnofridsteam blir ännu svårare att bemöta barnen som lever i 

våldsutsatta familjer.  

Vidare har det i den empiriska forskningen kommit fram till att skyndsamheten 

på de lagstadgade fyra månaderna för en barnavårdsutredning inte alltid är till 

barnets fördel då utredningen inte sker tillräckligt utförligt. Antingen bör belast-

ningen på socialsekreterare minska så att de kan göra en utförlig utredning på de 

fyra månaderna eller så bör tiden för utredningen ökas till viss mån. Däremot vill 

man inte heller som tidigare förarbeten utrett att barnavårdsutredningarna ska bli 

liggande öppna och oavslutade. Problemet idag är att all fokus ligger på att av-

sluta utredningen och inte på att göra en utförlig utredning och detta med anled-

ning av belastningen på socialsekreterarna och tidsaspekten. Staten bör delegera 

mer ekonomiska resurser till kommunerna avseende arbetet med barn för att 

kunna anställa fler socialsekreterare för att förbättra handläggningen i arbetet. 

 

 

7.3.9 KUNSKAPSBRIST 
 

För att förbättra kunskapsbristen hos myndigheterna krävs det resurser. Utbild-

ning behövs på alla nivåer och inte bara inom socialtjänsten utan redan på uni-

versitetsnivå. Detta gäller även domstolsakademin. Våldsproblematiken tas inte 

på tillräckligt stort allvar annars hade det funnits obligatorisk samhällsutbildning 

i ett tidigt stadium anger en utav intervjupersonerna. Idag finns det utbildningar 

som erbjuds sporadisk och som är frivilliga. Dessa utbildningar ges vid enstaka 

tillfällen och anses då av många inte vara en prioriterade uppger en annan inter-

vjuperson. Ett annat problem som socialtjänsten bortser ifrån är att det enligt 

tingsrättens mening är tillräckligt att fadern är kränkande mot modern för att ett 

riskbeteende ska föreligga. Därmed räcker det inte att fadern är bra mot barnen 

om han kränker modern oavsett om föräldrarna sammanlever eller inte för att det 

ska föreligga ett riskbeteende.  
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7.3.10 HÄLSA 
 

Det finns ett behov av att socialtjänsten uppmärksammar hur barn de facto på-

verkas av att leva i en familj där det dagligen förekommer våld.  

 

 

7.3.11 FORSKNINGSSTÖD 
 

Det finns idag ett gott underlag med en mängd forskning som tyder på hur vålds-

utsatta barn riskerar att skadas av våldet. Trots detta saknas handlingskraft både 

inom kommunerna och domstolarna för att sätta stopp för våldet i ett tidigt sta-

dium. Detta då lagstiftningen tolkas otydligt och används på ett inkonsekvent sätt 

av olika myndigheter inom landet. Återigen är detta en brist med anledning av att 

det saknas kunskap och förståelse på området. Därmed kan man säga att det fö-

rekommer en hel del inkompetenta personer som arbetar med barn som riskerar 

att fara illa utan att äga kunskap om hur de bör agera.  Forskning har kommit 

fram till att våld mot mödrar utgör ett utav de största hoten mot barns hälsa och 

utveckling. 

Aktuella lagars förarbeten anger att kvinnojourerna i landet har en enorm kun-

skap på området och detta bör tas vara på då de har en klar och tydlig bild av 

kvinno- och barnperspektivet. Men trots det samarbetet kommunerna har med 

jourerna missar de många gånger barnet som finns med i bilden och är i behov av 

stöd och hjälp insatser. Barnet erbjuds aldrig till möjlighet att bearbeta det våld 

som den har upplevt i familjen.  

 

 

7.3.12 FÖRBÄTTRAT ARBETE 
 

Socialtjänsten behöver i större utsträckning applicera den teoretiska forskningen 

på sitt praktiska arbete. Detta kräver självfallet resurser, bland annat ekonomiska. 

Det behövs även fler socialsekreterare inom kommunerna för att avlasta arbetet, 
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förbättra och kvalitetssäkra. Det finns mycket forskning på området om kvinnor 

och barn som lever med våld och dess påverkan. Det behövs en mycket stor kun-

skapssökning av männens problematik och varför de agerar våldsamt och hur 

man kan bryta detta mönster. Det saknas sådan kunskap på nästan alla nivåer i 

samhället. Kunskapen behövs för att kunna undvika att de barnen som utsätts för 

våld blir våldsutövande män. Den onda cirkeln behöver upphöra, samhället får 

inte glömma alla aspekter av ett problem.  

Det har även framkommit i den empiriska forskningen att det läggs mer resurser 

och utbildning på att lösa den ekonomiska frågan mellan socialtjänsten och kvin-

nojourer då jourerna får ett väldigt litet statligt bidrag och måste trycka på kom-

munerna om detta. Fokus bör istället ligga på att utbilda socialtjänsten i kvinno-

fridsfrågor och skyddet för barn och deras behov av stöd och hjälp. Men då krävs 

det också att staten och politikerna tar sitt ansvar och skjuter till pengar som be-

hövs för att verksamheterna i landet ska fungera. Faktum är att de frivilliga orga-

nisationerna tar ett ansvar som egentligen ska ligga på kommunerna men ef-

tersom att kommunerna inte besitter den kunskapen och kan ge det stödet som 

behövs får de ideella organisationerna tillföra staten och kommunen med att upp-

fylla detta samhällsbehov. Staten och kommunerna bör vara tillräckligt tillfreds-

ställda över de frivilliga organens arbete och existens och därmed tillskjuta de 

pengar som behövs för att skydda sina medborgare. Detta är trots allt ett statligt 

ansvar.  

Det stora problemet verkar vara det strukturella som avser synen på mannen och 

kvinnans roller i samhället. Den problematiken leder till att mannen tar sig rätten 

till att använda våld mot kvinnan. Detta framkommer både genom forskning och 

genom intervjustudien. Om synen på mannen och kvinna skulle förändras och 

vara jämlik skulle problemet försvinna. Den svåra frågan är hur man ska angripa 

problemet.  
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7.3.13 CIVILKURAGE 
 

Kanske bör det finnas lagstöd för civilkurage då det oftast finns en frånvaro av 

utomståendes handlande. I både Danmark, Norge och Finland finns i dagsläget 

ett sådant lagstöd. Detta skulle innebära ett straffrättsligt ansvar för de som med-

vetet inte rapporterar våld som pågår inom familjen och ansvaret skulle inte end-

ast ligga på myndigheterna som oftast kommer in i bilden i ett relativt sent sked-

de då våldet redan har hunnit pågå under en lång tid. Eventuellt skulle ett straff-

rättsligt ansvar ge incitament åt samhället att agera.  

 

 

7.3.14 OBLIGATORISK UTBILDNINGS MOMENT 
 

Ett långsiktigare men även relevant alternativ är att ett obligatoriskt ämne rö-

rande våld mot kvinnor och barn. Detta bör införas på alla utbildningsnivåer. Det 

bör finnas ett obligatoriskt utbildningsmoment gällande våldet då det är ett så 

stort samhällsproblem inte bara i Sverige utan världen över. Ansvariga myndig-

heter behöver skärpa sig och regeringen måste införa tvingande direktiv trots 

självbestämmande rätten inom myndigheterna för att våldet ska tas på allvar pre-

cis som andra obligatoriskt ämnen i skolan. Det handlar om en prioritetsfråga och 

det handlar om synen på våldet och acceptansen av våldet utav samhället i stort. 

Det räcker inte med att påstå att våld inte förespråkas av de politiska organen om 

de inte är bereda att agera. 
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7.4 ÖVRIGT 

7.4.1 VÅLDETS UTSTRÄCKNING 
 

Socialtjänsten och tingsrätten bör uppmärksamma att våldet många gånger forts-

ätter trots att föräldrarna inte längre sammanlever. Detta i form av psykiskt våld 

så som kränkningar och trakasserier eller en kraftig ovilja att samarbeta kring 

barnet. Detta är i sig inte för barnets bästa. En förälder som fortsätter att agera på 

detta viss bör därmed förlora den gemensamma vårdnaden om barnet. Problema-

tiken i det skedet är att detta våld är svårligen bevisat precis som många andra 

våldsscenarion och det lägre beviskravet borde även trots föräldrarnas separata 

hushåll beaktas då våldet många gånger fortsätter. Hur myndigheterna förstår 

barnets relation till den våldsbenägne är oklart det har inte tagits på sådant allvar 

att myndigheterna inser att barnet är ett brottsoffer, trots att förarbetena till den 

aktuella lagstiftningen anger ett barn som bevittnar våld de facto är brottsoffer. 

Socialtjänsten behöver inse att skyddet för barn hänger ihop med kvinnofrid ef-

tersom det förutsätter att man ska kunna skydda kvinnan för att kunna skydda 

barnet. Nästa steg för de våldsutsatta blir behovet av bearbetning av de trauma-

tiska upplevelserna. Det är av avsevärd betydelse att man inte missar barnet och 

att de är i lika stort behov av stöd och hjälp som modern. 

Detta genom inte tvinga barnet att umgås med den våldsbrukande fadern. Det bör 

ses med samma ögon som om man skulle tvinga ett brottsoffer att umgås med sin 

förövare uppger en av intervjupersonerna. Återigen sätts blodsband före barnets 

skydd och sunt förnuft.  

 

 

7.4.2 VÅLDETS FÖREKOMST 
 

Något annat som förbises markant inom socialtjänsten och även av tingsrätten är 

att mäns våld mot kvinnor finns i alla samhällsklasser. Det rör sig inte endast om 

kvinnor med bistånd vilken är en generell uppfattning. Det rör sig inte heller om 
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kvinnor med psykiska eller missbruksproblem. Utan det kan lika gärna vara högt 

uppsatta karriärkvinnor som drabbas. Socialtjänsten missar att erbjuda även dessa 

kvinnor stöd och hjälp med att bearbeta våldets trauma. Uppfattningen verkar 

vara att dessa inte behöver samma stöd på grund av en starkare ekonomiska ställ-

ning. Detta är en försummelse från socialtjänsten sida menar en av intervjuperso-

nerna. Våld är våld oavsett mot vem och det är inte kvinnan som ska utvärderas 

när det är mannen som brukar våld utan snarare mannen.  

 

 

7.4.3 VÅLD I FAMILJEN 
 

Det framkommer även i den empiriska delen att det finns ett behov av att beakta 

skillnader i FB mellan familjer där det förekommer våld och där det inte före-

kommer våld. Här syftas till att dessa familjer inte har samma förutsättningar och 

detta behöver lagstiftningen ta hänsyn till.  

 

 

7.4.4 BARNETS BEHOV 
 

Ett annat problem som har framkommit genom den empiriska forskningen tyder 

på att barnen många gånger glöms bort genom att kvinnor och barn som blir bo-

ende på kvinnojour genom socialtjänstens bistånd ofta fokuserar på kvinnans 

stöd och bearbetning och därmed glömmer bort barnens traumatiska upplevelser 

och stora bearbetningsbehov. Barnen fick ibland trappan samtal utom kvinnojou-

rerna. Det behövs överlag kunskap om stödet för barn både inom socialtjänsten 

och inom jourerna för att kunna uppmärksamma barnen lika mycket som kvinnan 

när det förekommit våld inom familjen.  
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7.5 SAMHÄLLSPOLITISKA ASPEKTER 
 

Idag accepteras våldet i samhället då det saknas kunskap om vad som är våld och 

vilka former våldet tar sig. Samhället behöver även förstå vilka kostnader hälso-

problemet skapar i längden. Politikerna behöver tänka i ett större perspektiv och 

satsa på att motverka våld i mycket större utsträckning än i dagsläget. Satsningar 

görs inte i perspektiv till det behovet som finns och det snålas med att bidra till 

kvinno- och tjej jourer som är en av de mest engagerade i samhället för att mot-

verka våldet och stödja våldsutsatta kvinnor och barn. Ett problem i samhället i 

stort är att våldet fortfarande beaktas som en privat angelägenhet inom familjen 

och detta är inte heller förenligt med samhällsansvaret. Som det tidigare har upp-

lysts så föreligger det största problemet från orosanmälningen fram till den even-

tuella vårdnadstvisten. Med det vill jag säga att det inte bör krävas att modern 

måste gå till domstol för att kunna skydda sitt barn. Detta bör redan kunna göras 

på kommunnivå av socialtjänsten. I sådana fall behövs det ökade befogenheter 

till barnavårdsutredare för att uppfylla skyddsbehovet för våldsutsatta familjer i 

ett tidigt skedde. 

 

 

7.5.1 GÄLLANDE RÄTT 

Enligt förarbetet till FB har det tydligt framkommit att skyddet för barnet föret-

räder umgängesrätten. Trots detta råder det en stor osäkerhet inom socialtjänsten 

och domstolarna verkar förespråka umgängesrätten. Det har även framkommit att 

det inte är förenligt med barnets bästa oavsett om det är någon annan i familjen 

än barnet som utsätts för våld. Socialtjänsten tar dock inte någon större hänsyn 

till det i sina barnavårdsutredningar då de är ytterst fokuserade på det direkta vål-

det mot barnet. Förarbetet talar även om att domstolen tenderar att förminska 

våldets förekomst och att detta då leder till problem att skydda barnet. I den em-

piriska forskningen uttalas det om att den förälder som utsätter den andra för våld 

inte ska få ta del av vårdnaden. Därmed ska risken för utsatthet av en familje-
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medlem särskilt beaktas och risken att barnet kan fara illa även i ett sådant sam-

manhang ska väga tungt vid en vårdnadsbedömning.  

Att applicera lagens ordalydelse bör här anses vara av stor vikt.  

Regeringen har även tydliggjort att det är socialtjänsten som äger huvudansvaret 

för samhällets medborgare som utsätts för brott. De ska kunna erbjuda stöd och 

hjälp samt samverka med andra myndigheter och organisationer. Därmed är det 

till stor fördel för samhällsmedborgarna att socialtjänsten påbörjar en förbättring 

av sitt arbete för att skydda barn och kvinnor som utsätts för våld.  

 

 

8 ARGUMENTATION 

8.1 PROBLEMATIK 

I analysen framkommer det ett flertal faktorer som pekar på att det organ som bör 

tilldelas fler befogenhet är socialtjänsten. Detta eftersom problematiken förelig-

ger innan vårdnadstvisten. För att en drastisk förändring ska ske på området 

krävs ett tillägg i lagstiftningen.  

 

8.1.1 AVVÄGNING 
 

Avvägningen ligger därmed mellan att ge socialtjänsten ökade befogenheter i 

barnavårdsutredningar för att förebygga våld, redan innan ett domstolsavgörande 

gällande vårdnad och umgänge. Mot det intresset att Sol är baserad på frivillighet 

och att man vill undvika tvingande insatser mot enskilda i största mån. FB äger 

även företräde jämte mot SOL. FB sjätte kapitel 7 och 15 a § anger att det är 

domstolen som beslutar om vårdnads och umgängesrätten. Man kan dock anse att 

skyddet för barnet inte tillgodoses med nuvarande reglering om umgängesrätten i 

det stadiet där barnet riskerar att utsättas för våld och socialtjänsten vid en barna-

vårdsutredning saknar befogenheter att besluta om en åtgärd som gynnar barnet 

och skyddar denne. LVU kan inte anses vara gynnande för barnet och det fram-
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kommer heller inte som försvarligt att barnet ska vårdas med LVU då fadern är 

den våldsanvändande parten.  

 

8.1.2 ANSVARIG MYNDIGHET 
 

Det som även framkommer av rättsutredningen att det enligt regeringen är social-

tjänsten som har det yttersta ansvaret för samhällets medborgare. Det bör vara 

mer än rimligt att tilldela socialtjänsten de befogenheter som krävs för att kunna 

skydda medborgarna på bästa sätt. Däremot kan det anses vara allt för långtgå-

ende och integritetskränkande mot den enskilde individen att låta socialtjänsten 

använda tvingande insatser mot den enskilde individen. 

Motsatsvis kan sägas att det är socialtjänstens plikt att skydda medborgarna och 

därtill speciellt barn och att barnet ska tvångsomhändertas med anledning av den 

ena förälderns våld inte bör vara at anse som proportionerligt. Det bör däremot 

vara av mer rimlig karaktär att låta den våldsutövande vårdas. Den våldsutövande 

kan med hjälp av ett ultimatum välja mellan att vårdas eller förlora vårdnads- och 

umgängesrätten. Detta ska antingen kunna ske i form av ett intermistiskt beslut 

av barnavårdsutredarna tills frågan lyfts i domstol. Detta för att kunna skydda 

barnet i tiden emellan orosanmälningen och vårdnadstvisten. Alternativet är att 

socialtjänsten omprövar sitt intermistiska beslut om den våldsutövandepersonen 

visar att denne genomgått vård och förändrat sitt beteende. Man skulle här kunna 

anse att det är alldeles för långtgående befogenheter som skulle tillskrivas social-

tjänsten. Man bör dock beakta att LVU är en minst lika långtgående åtgärd som 

drabbar barnet särskilt hårt. 
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8.1.3 LÄMPLIGAST MYNDIGHET 
 

Man kan även anse att sådana frågor som vårdnad och umgänge ska vara upptill 

en domstol att bedöma. Men faktum är att många av dessa fall aldrig kommer så 

långt som till domstol och de fall som gör det har visat sig vara problematiska 

tiden innan domstolstvisten. Den ända myndigheten som har kontakt med famil-

jen och kan välja att inleda en utredning är därmed socialtjänsten. Denna myn-

dighet är i det läget den ända som kan skydda barnet mot våldet. Om detta inte 

görs finns det en stor risk att våldet fortsätter antingen i form av att modern blir 

tvungen att lämna ut barnet på grund av umgängesrätten eller att fadern fortsätter 

att trakassera och kontrollera familjen med anledning av den gemensamma vård-

naden. Denna kringgående problematik bör klargöras.  

Lagen måste de facto skydda när det föreligger ett skyddsbehov. Detta trots den 

långtgående åtgärden om tvångsvård bör anses vara mer enhetligt än att riskera 

att utsätta barn för våld. Man måste skilja på barnens hjälplöshet och den vuxnes 

ansvar. Ett barn har inte valt att leva med våldet. Den våldsbenägne kan ta ansvar 

och vårdas mot sin problematik. Att lagstiftningen idag endast ger socialtjänsten 

en enda tvångsåtgärd som drabbar barnet särskilt hårt är inte i takt med sam-

hällets behov. Idag är det relativt vanligt förekommande med våld i nära relation-

er och mannens våld mot kvinnor och barn har genom forskning visat sig vara 

överrepresenterat. Därmed uppfyller inte lagstiftningen behovet av skydd för 

barnet. Lagstiftningen är inte heller intakt med skyddsbehovet och verkligheten. 

De biologiska banden mellan föräldrar och barn får inte anses gynna barnet mer 

än skyddet mot våld.  

 

8.1.4 VÅRDINSATSER 
 

Man kan däremot hävda att en person som inte är motiverad till att vårdas och 

inte heller kan erkänna sitt våldsbeteende inte heller gynnas av vård. Dock är 

många av de våldsbrukande fäderna fästa vid sina barn som vilken annan föräl-
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der, vilket kan ge ett incitament att vilja förändras och förbättras sitt beteende för 

att äga rätten till att umgås med sitt barn. En förälder har ingen absolut rätt till sitt 

barn men ett barn har däremot en absolut rätt till en bra förälder.  

Det har visat sig genom den empiriska forskningen att det saknas uppföljning av 

resultat av de frivilliga insatserna som socialtjänsten har bidragit med. Detta gör 

det svårt att bedöma om ett vårdsultimatum för våldsbrukande fäder skulle ge ett 

positivt resultat. Om det skulle föreligga en sådan insatsmöjlighet för socialtjäns-

ten kommer det krävas att det bildas fler mansjourer och en ökad kunskap om 

männens problematik som i de flesta fall är kopplad till våld i barndomen. Ge-

nom denna insats skulle man kunna förebygga den framtida uppkomsten av våld 

och samtidigt skydda barnet.  

 

8.1.5 INSATSFÖRSLAGETS FÖRENLIGHET MED GÄLLANDE RÄTT 
 

Är då en sådan insatts förenlig med allmänna rättsprinciper som den enskildes 

rättigheter? Det beror på hur restriktiv denna åtgärd skulle vara men syftet är ju 

att det ska vara en åtgärd som kan användas systematiskt vid behov av att före-

bygga våld. Socialtjänsten kommer att behöva en hel del kunskaper för att kunna 

använda en sådan åtgärd och detta för att kunna bedöma våldet i varje enskild 

situation. Om detta är möjligt krävs det även uppföljning av insatsresultat för att 

se om vård av våldsanvändande personer ger ett positivt resultat. Detta för att 

kunna rättfärdiga en sådan tvångsvårdsinsats i lagstiftningen.  

Något måste förändras för att tillgodose samhällsbehovet frågan är om det ska 

fortsätta vara barnet som tvångsvårdas med LVU eller om en tvångsåtgärd ska 

införas som riktar sig till den som utövar våldet och på så viss skydda barnet. Det 

rör sig trots allt om ett ultimatum där den våldsutövande har ett val, den som väl-

jer att fortsätta bruka våld och inte vårdas kan ju inte vara till barnets bästa. 
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9 SAMMANFATTNING 
 

Utifrån tidigare forskning har det framkommit att en av de största hälsofaktorerna 

i samhället är mäns våld mot kvinnor. Det har även framkommit hur barn tar av-

sevärt fysisk och psykisk skada utav våldet och hur det sedan påverkar dem i 

vuxen ålder. Det har även framkommit vad barnet har för behov och att barnet 

undantagslöst bör skyddas mot våldssituationer. Barn som lever med våld har 

ännu inte det lagstadgade skyddet som de bör ha. De tvingas därmed att växa upp 

med våldet. 

 

Det rådande praktiska läget har även kunnat utredas med hjälp av den empiriska 

forskningen som bland annat har påvisat att det saknas resurser och kunskap 

inom socialtjänsten. Att det dessutom saknas uppföljning av insatsresultat samt 

att det saknas möjlighet för att ge bästa möjliga insats sett till den enskilda situat-

ionen.  

 

Det har visat sig finnas hinder på grund av både andra lagars begränsningar samt 

ekonomiska aspekter. Det har även visat sig finnas en osäkerhet och oförmåga att 

skydda barnet innan tiden för eventuell domstolsprövning av vårdnadsfrågan. 

Socialtjänsten saknar idag befogenheter att skydda barnet ifrån våld inom famil-

jen. Det har även visat sig finnas en hel del frånvaro av samverkan mellan olika 

myndigheter och enheter vilket skulle gynna skyddet för barnet. Det saknas även 

en enhetlighet bland vårdnadsutredningarna vars underlag oftast ligger till grund 

för domstolens bedömning.  

 

Det saknas dessutom kunskap i domstolarna avseende mäns våld mot kvinnor. 

Det har även visat sig att kvinnor och barn är de som överrepresenterat utsätts för 

våld i samhället. Det har även visat sig vara otillräckligt med kunskap kring mäns 

våld mot kvinnor i utbildningar på universitetsnivå som bör spegla samhällsbil-

den för de unga som sedan ska ut på arbetsmarknaden. Det har genom förarbetet 

till FB och SOL visat sig finnas en god förståelse och reglering av våldet. Men 
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det har även visat sig i forskningen att det teoretiska underlaget inte får någon 

genomslagskraft i praktiken. Tämligen med anledning av den kunskapsbrist och 

osäkerhet som föreligger kring rutiner.  

 

Genom den utländska rätten har det framkommit förslag på andra länders lag-

stiftning för att förebygga våldet. I ljuset av den tidigare forskningen och den 

empiriska forskningen så har jag som jag tidigare uppgett i argumentationen 

kommit fram till att det finns ett behov för en utökad befogenhet för socialtjäns-

tens barnavårdsutredare. Detta eftersom det har framkommit att skyddsbortfallet 

föreligger långt innan domstolsförhandling och vid den tidpunkten är socialtjäns-

ten medborgarnas yttersta ansvarige beskyddare.  

Nelson Mandela citerade avseende våld: ”inget land, ingen stad, inget samhälle 

är immunt. Men vi är inte heller maktlösa mot det”105.  

 

Våldet är en politisk fråga som bör lyftas fram av politikerna för att väcka med-

borgarnas intresse och förståelse i den allmänna debatten. Ett politiskt ställnings-

tagande skulle leda till kunskapsspridning av vålds-begreppet och till ett politiskt 

intresse att motverka våld för kommande generationer.  

 

 

10 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 
 

Det bör utifrån gällande utredning inte vara ett hinder med en ytterligare lagbun-

den insats som är förenlig med SOL. Idag kan olika tvångsåtgärder tilltas så som 

LVU, LVM, LPT och även fängelsestraff vars ursprungliga syfte var att vårda 

fångar. Genom att införa en familjevårdslag för de som är våldsbenägna gynnas 

inte bara den våldsanvändande parten utan även den samhällsekonomiska 

                                                             
105 NCK, en befolkningsundersökning om kvinnor och mäns våldsutsatthet och koppling till hälsa, s 9. 
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aspekten. Detta då rehabilitering ger ett bättre utfall än straff och de människorna 

som rehabiliteras kan bidra till samhället. Att tvångsvårda barn med LVU för att 

skydda dem mot faderns våld är inte proportionerligt. Det bör istället vara den 

våldsanvändande som ska vårdas. Det är samhällets syn på våldet som utmynnar 

i att det saknas tvångsvård mot våld. Våldet är lika allvarligt som annat missbruk 

och är en allvarlig fara för personer runt omkring.  Det är idag stora avstånd mel-

lan de insatser socialtjänsten ger och kan erbjuda. Det behövs därmed en insats 

som är resultatinriktad och som skyddar barnet och är mindre tvivelaktig.  

 

Det bör därmed i ljuset av samhällsbehovet och i förenlighet med gällande lag-

stiftning införas en familjevårdslag där möjlighet ska finnas att vårda våldet. 

Denna lag ska socialtjänsten tillämpa i likhet med andra tvångsinsatser dock i 

större egenskap av att den våldsbenägne får en möjlighet att frivilligt vårdas in-

nan lagens insatser tar över handen. Lagen ska innebära att inget barn ska gå 

skyddslöst mot våld och den part som brukat våld ska riskera att förlora vårdnads 

och umgängesrätten om den inte väljer att upphöra med våldet och godta vårdin-

satser. Detta är förenligt med barnets bästa. Dessutom bör umgängesrätten i prak-

tiken precis som i nuvarande förarbeten inte vara absolut. Skyddet för barnet ska 

vara absolut och det främsta vid en bedömning av barnets bästa.  

 

Med det kommunala politiska skiftet har jag idag en förhoppning om att skyddet 

för kvinnor och barn som utsätts för våld ska komma att stärkas avsevärt. LVU 

lagstiftningen slår fel på barn som lever med mannens våld mot mamma, barnet 

behöver inte skyddas från modern och det saknas reglering i sådana situationer. 

LVU medför även risker för barnet att omhändertas och placeras i familjehem då 

barnet inte har en våldsrelation till modern. LVU lämpar sig inte för barn som 

lever med den ena förälders våld i hemmet. Det är den våldsbenägne fadern som 

utgör problemet inte barnet.  

 

Det är orimligt att använda LVU för att skydda alla barn som lever med våld i 

nära relationer. För det första är det inte intakt med lagstiftningen då LVU ska 
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användas restriktivt. För det andra så vore det omöjligt med bakgrund av gäl-

lande statistik om barn som upplever våld i familjen då den är omfattande. För 

det tredje kan detta inte ha varit lagstiftarens intention med LVU lagstiftningen.  

Den ända beaktansvärda lösningen för att skapa en skyddsmekanism i lagen som 

fokuserar på att skydda barnet är att avlägsna den våldsbrukande parten. I de le-

det är vårdkravet av den våldsbrukande en förenlig insats med gällande lagstift-

ningen och den rådande samhällsmoralen. 
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BILAGA 
 

INTERVJUMALL 

Har du mött hinder i ditt arbete med att skydda barn mot våld i nära relationer? 

Saknas något i lagen eller är gällande lagstiftningen tillräcklig? 

Jag frågar rådmannen, ROKS företrädare och socialsekreteraren vilken roll de 

har på sin arbetsplats? 

Jag frågar rådmannen vad han har mest intresse för? 

Det mest problematiska avseende vårdnadsmål? 

Hur analyserar rätten analyserar det material som inkommer i ett vårdnadsmål? 

Jag frågar rådmannen om domstolen får kunskap om barnet har genomgått en 

barnavårdsutredning? 

Jag frågar rådmannen om vilka uppgifter som anses vara relevanta för att bedöma 

barnets bästa? 

Jag frågar hur stor vikt familjerättens vårdnadsutredning har i målet? 

Hur hanterar rätten uppgifter om att det förekommit våld i familjen?  

Jag fråga om vilken vikt som läggs vid om polisanmälan har gjorts eller är har 

gjorts? 

Vem lämnar vanligtvis uppgifter om våld och vad krävs för att uppgifterna ska 

tas på allvar? 

Jag frågar rådmannen hur han tolkar den lägre bevisbördan för om våld före-

kommit i ett vårdnadsmål? 



 
 

91 
 

På frågan om vilka förutsättningar som bör föreligga för att en våldsbenägen per-

son ska fråntas vårdnaden? 

Jag frågar rådmannen vilken utbildning rättens ledamöter har gällande våld i nära 

relationer? 

Jag frågar rådmannen vad han anser om den Nya zeeländska modellen? 

Jag frågar om domstolen bör lägga mer fokus på vårdalternativ för den våldsbe-

nägne föräldern? 

Jag frågar ROKS företrädare och socialsekreteraren om de kan skriva ner tre sa-

ker som hon anser bör förbättras avseende skyddet för barn vid våld i nära relat-

ioner? 

Var ska man börja för att nå ut till samhället om våldet som förekommer? 

Hur kan utbildning om våld bli en obligatorisk del av samhället i skolor och på 

arbetsplatser? 

Vilka verkställande myndigheter anser du kan stoppa våldet? 

Vet allmänheten i stort om vad våld innebär? 

Vet allmänheten i stort om vad våld innebär? 

Är den befintliga forskningen som finns gällande våldet tillförlitlig? 

Jag frågar om hon är positiv till en vårdlag avseende familjer som lever i våld? 

Jag frågar om tvångsåtgärder av en våldsbrukande part kan leda till att denne 

upphör med våldet? 

Jag frågar socialsekreteraren om vilka befogenheter hon anser att socialtjänsten 

har i en barnavårdsutredning? 

Vad anser du om kunskapsbehovet hos socialtjänsten? 
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Finns det idag löpande fortutbildning om våld hos socialtjänsten? 

Vad kan förbättras inom socialtjänsten arbete för att våldet i samhället ska 

minska? 

Vilka kunskaper finns inom socialtjänsten om problematiken kring männen som 

utövar våld? 

Vilka kunskaper om befintliga personlighetsstörningar finns det inom socialtjäns-

ten? 

Vilka kunskaper finns om våldets påverkan på barnet? 

Ser du någon skillnad kunskapsmässigt mellan en socionom som arbetat på en 

kvinnojour och innehar kvinnoperspektivet jämfört med en som enbart innehar 

socionomutbildningen? 

Hur tror du att socialtjänsten kan skydda barnet på bästa sätt när fadern använder 

våld? 

 


