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1 Inledning 

1.1 Introduktion  
Antalet vårdnadstvister har ökat kraftigt under 2000-talet.1 Ökningen beror inte på att 

fler föräldrar separerar, detta antal har varit relativt konstant de senaste åren,2 istället 

verkar ökningen bero på att fler separerade föräldrar tar sin tvist om vårdnad, boende 

och umgänge till domstol. Ett mål om vårdnad initieras genom att en av, eller båda 

föräldrarna tillsammans, lämnar in en ansökan till tingsrätten om stämning där de ber 

tingsrätten om hjälp med att lösa deras konflikt om gemensamma barns vårdnad.3 

 Samtidigt som domstolens handläggning av en vårdnadstvist ska vara 

konfliktlösande mellan föräldrarna ska processen skydda barnets intressen. Alla beslut 

om vårdnad ska utgå från barnets bästa, något som framgår av såväl föräldrabalken (FB) 

som FN:s barnkonvention.4 För bedömningen av barnets bästa har lagstiftaren pekat på 

några intressen som barn i allmänhet anses ha. Ett sådant intresse är en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna.5 Under senare delen av 1900-talet har vårdnadsreglerna 

förändrats i syfte att utöka möjligheterna till gemensam vårdnad för särboende föräldrar, 

oavsett föräldrarnas samlevnadsform.6 Ett gemensamt rättsligt ansvar för barnet anses 

vara en förutsättning för goda förhållanden mellan barnet och båda föräldrarna.7 

 En nära och god kontakt med båda föräldrar är dock varken möjligt eller till barnets 

bästa för alla barn. Många barn upplever våld i familjen och påståenden om övergrepp 

inom familjen finns i cirka 36 % av de vårdnadsmål som hanteras av domstol.8  Det har 

uppmärksammats att den starka betoningen av barnets behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna fått till följd att gemensam vårdnad utdömdes, trots att det många 

gånger kunde ifrågasättas om det var till barnets bästa. Undersökningar visade särskilt 

att uppgifter om våld inom familjen inte togs på allvar och att domstolarna i stor 

                                                
1 Domstolsverket, Domstolsstatistik 2005, sid 16 och Domstolsstatistik 2014, s. 14. 
2 SCB, statistik över Hemmaboende barn och ungdomar vars föräldrar separerat efter kön, ålder, 
familjetyp, föräldrars sammanboendeform och år, åren 2005–2014. 
3 42 kap. 1 § RB. 
4 Se 6 kap. 2 a § FB och barnkonventionen art. 3 p. 1.  
5 Se 6 kap. 2 a § FB.  
6 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 22 f.   
7 Prop. 1997/98:7, s. 48 ff. 
8 SOU 2001:72, SOU 2005:43, s. 775. 
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utsträckning utdömde gemensam vårdnad också i dessa fall.9 För att tydligare markera 

betydelsen av risken för att ett barn far illa infördes, genom vårdnadsreformen 2006, i 

FB att domstolen vid bedömningen av barnets bästa särskilt ska fästa avseende vid 

risken för att barnet far illa. Det infördes också ett tillägg där domstolen särskilt ska 

fästa avseende vid om någon annan i familjen utsätts för övergrepp samt att domstolen, 

vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av 

föräldrarna, särskilt ska fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor 

som rör barnet.10 

 Vad som är barnets bästa varierar mellan olika barn utifrån varje barns individuella 

förutsättningar och situation.11 Stadgandet i barnkonventionen respektive FB om att 

barnets bästa ska vara utgångspunkt vid avgöranden som rör barn utgår båda från att 

bedömningen ska vara flexibel och således anpassas efter barnets personliga 

förutsättningar, situation och behov. 12  

 Utgångspunkten i en vårdnadsprocess är att det rör sig om en konflikt mellan två 

parter. I de flesta vårdnadstvister är den optimala lösningen att föräldrarna kommer 

överens om gemensam vårdnad. Samtidigt har samhället ett ansvar för att barn inte ska 

utsättas för risk att fara illa. För att balansera ambitionen om ett gemensamt 

föräldraansvar har lagstiftaren infört att domstolen i vårdnadsmål särskilt ska fästa 

avseende vid risken för att barnet far illa. När tvister rör allvarligare konflikter, som när 

uppgifter om våld finns, kan domstolens dom få långtgående konsekvenser för barnet. 

Ett avgörande kan leda till att ett barn förlorar kontakten med en förälder eller att barnet 

tvingas leva med en förälder som utsätter barnet för skada. För att domstolen ska ha 

möjlighet att göra en bedömning av det enskilda barnets bästa och i den bedömningen 

särskilt fästa avseende vid risken för att barnet far illa krävs att de uppgifter om våld 

som framkommer utreds och beaktas i avgörandet av vårdnadstvisten.   

  

  

                                                
9 SOU 2005:43, kap. 15. 
10 Se 6 kap. 2 a § FB och 6 kap. 5 § 2 st. FB.  
11 SOU 1997:116, s. 126. 
12 SOU 1997:116 s. 126 och Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om barnets rätt att få 
sitt bästa satt i främsta rummet.  
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera hur uppgifter om våld inom 

familjen påverkar tingsrättens bedömning av barnets bästa i mål om vårdnad.  

 

För att besvara det övergripande syftet avhandlar studien följande frågeställningar: 

   

1. Hur regleras domstolens bedömning av uppgifter om våld inom familjen i 

gällande rätt? 

2. I vilken utsträckning redovisas en riskbedömning vid uppgifter om förekomst av 

våld inom familjen i vårdnadsutredning och dom? 

3. Hur beskriver och bedömer tingsrätten det våld som uppges ha förekommit i 

relation till lagstiftningen? 

4. I vilken utsträckning har barnets vilja betydelse för tingsrättens bedömning i 

vårdnadsfrågan när uppgifter om våld inom familjen finns? 

5. Hur och under vilka omständigheter beaktas och bedöms uppgifterna om våld 

inom familjen vid avgörandet i vårdnadsfrågan samt varför? 

 

1.3 Avgränsningar 
I de mål som studerats finns uppgifter om våld med i den stämningsansökan som 

inkommit till tingsrätten. Det kan därför finnas mål om vårdnad, boende och umgänge 

där våld har förekommit inom familjen men att det våldet inte kommit till tingsrättens 

kännedom och målen har därigenom fallit utanför studien.  

 Det är tingsrättens domskäl som utgör grunden för studien och studiens slutsatser 

baseras på dessa. Studien är begränsad till det underlag som presenteras i dom och 

vårdnadsutredning och studiens slutsatser baseras på de framställningar som redovisas i 

den aktuella domen respektive vårdnadsutredningen. Orsaker till varför underlaget ser 

ut på ett visst sätt eller till varför vårdnadsutredarna utreder vissa frågor på ett visst sätt 

studeras inte i denna uppsats. Sådana orsaker som därmed faller utanför uppsatsen kan 

exempelvis vara utredarnas befogenheter och rutiner. De slutsatser som dras i uppsatsen 

utifrån vårdnadsutredningar och domskäl grundas istället på vad som presenteras i dem 

och gällande rätt. Interimistiska beslut och snabbyttranden från socialnämnden har inte 

studerats.    
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 Med vårdnadsmål och vårdnad menas i studien mål som berör det rättsliga 

vårdnadsansvaret. Studien fokuserar på diskussionen kring detta rättsliga 

vårdnadsansvar och mindre fokus läggs på boende och umgängesfrågor.  

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Introduktion 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De teorier som har 

valts avser att definiera olika typer av våld samt belysa vilken påverkan våld inom 

familjen har på barn.  

1.4.2 Våldstyper 

Våld kan ha olika orsaker, utvecklingsmönster, konsekvenser och kräva olika 

interventionsformer. För tolkningen av uppsatsens resultat är det därför relevant att ta 

hänsyn till dessa skillnader. Jag har därför valt att kategorisera våld i fyra olika 

kategorier vilka utgår från Johnsons uppdelning av partnervåld, en kategorisering som 

utgår från graden av kontroll i den våldsutövandes beteende.13 Kategoriseringen tar 

hänsyn till beteendet hos båda personerna i förhållandet.14 Johnson presenterar fyra 

huvudsakliga karaktärer av partnervåld: intim terrorism, våldsamt motstånd, ömsesidig 

våldsam kontroll samt situationsbaserat partnervåld.15  

 Vid intim terrorism använder den ena parten våld och är kontrollerande, den andra 

partnern använder varken våld eller är kontrollerande. I Johnsons studie var 97 % av 

utövarna av intim terrorism män. Våldet vid intim terrorism är ofta frekvent 

förekommande och grovt. Den våldsutsatta upplever att det är en liten möjlighet till att 

våldet ska upphöra. De föreligger en större risk att bli skadad i jämförelse med de andra 

våldskategorierna och den som utsätts för intim terrorism har större risk att utveckla 

posttraumatiska stressyndrom.16   

 Våldsamt motstånd innebär att den ena parten använder våld men är inte 

kontrollerande medan den andra partnern använder våld och är kontrollerande. Utövarna 

av våldsamt motstånd bestod i 96 % av kvinnor i Johnsons studie. Detta beror på att de 

flesta utövarna av intim terrorism är män och att kvinnorna ibland besvarar terrorn med 
                                                
13 Johnson, Conflict and control gender symmetry and assymetry in domestic violence, s. 1003. 
14 A.a. s. 1006. 
15 Min översättning av intimate terrorism, violent resistence, mutual violent control och situational couple 
violence. 
16 Johnson, Conflict and control gender symmetry and assymetry in domestic violence, s. 1013. 
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våld. Att kvinnan besvarar våldet är dock inte särskilt vanligt i Johnsons studie varför 

våldsamt motstånd inte var särskilt vanlig i studien.17    

 När våldet bedöms som ömsesidig våldsam kontroll är båda parter kontrollerande 

och använder våld. Detta var mycket ovanligt i Johnsons studie.18     

 Vid situationsbaserat våld använder partern våld men är inte kontrollerande. Inte 

heller den andra partnern är kontrollerande men den andra partnern kan såväl använda 

som inte använda våld i kategorin situationsbaserat våld. Karaktäristiskt för kategorin 

situationsbaserat våld är att våldet i större utsträckning utövas av båda parter och av 

såväl män som kvinnor. Våldet är mindre grovt och har en lägre frekvens i jämförelse 

med intim terrorism.19 

 För att mäta förekomsten av kontroll, och därmed kategorisera våldet i någon av de 

nämnda kategorierna, identifierar Johnson ett antal faktorer som är ägnade att skapa 

kontroll men som inte innehåller inslag av våld mot partnern. Dessa faktorer är hot, 

ekonomisk kontroll, användning av belöning och bestraffning, användning av barnen 

för att få igenom sin vilja, isolering, känslomässigt utnyttjande och sexuell kontroll. 

1.4.3 Barn som upplever våld inom familjen 

Barn som utsätts för övergrepp mår mycket dåligt och det medför betydande risker för 

skador. Den unga hjärnan kan påverkas kraftigt i sin utveckling till följd av den stress 

som övergrepp eller allvarliga hot om övergrepp utgör. Vid upprepat våld är barnen 

särskilt känsliga för att inte utveckla en god reglering av sitt känsloliv. Det finns ett 

starkt samband mellan att som barn utsättas för våld och att i vuxen ålder utveckla 

beteendeproblem, posttraumatiskt stressyndrom, kriminalitet och fetma. Att utsättas för 

våld av en förälder ger upphov till ångest och ängslan som i sin tur försvårar relationen 

mellan föräldrarna och barnet.20   

 Att som barn uppleva våld mot en förälder, som för barnet är en viktig person, 

innebär även att barnet är utsatt för övergrepp, en form av psykisk misshandel. Om 

föräldern är rädd för att utsättas för våld finns också den rädslan hos barnet, oavsett om 

barnet blivit utsatt för våld eller inte.21 Det finns dessutom ett starkt samband mellan att 

                                                
17 Johnson, Conflict and control gender symmetry and assymetry in domestic violence, s. 1010.  
18A.st. 
19 Johnson, Conflict and control gender symmetry and assymetry in domestic violence, s. 1011. 
20 Socialstyrelsen, Barn som utsätts för fysiska övergrepp, s. 21 ff. 
21 Gustavsson, Barnpsykiatrikerns synpunkter på vad som är barnets bästa, s. 328.  
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bevittna våld och att själv utsättas för våld.22 När en förälder i en familj blir utsatt för 

våld vet barnen nästan alltid vad som pågår. 23  Överlag tenderar föräldrar att 

undervärdera eller misslyckas med att notera barnens exponering för våldet. Ofta har 

barnet sett mer av våldet än vad föräldrarna tror. 24  Dessutom är barnen i stor 

utsträckning tysta om våldet, något som kan bero på att barnet vill begränsa obehaget i 

tid, att barnet skäms eller på grund av en lojalitet mot föräldrarna.25 I relation till sina 

föräldrar upplever barn ofta att familjen och familjesammanhållningen fungerar sämre 

än hur föräldrarna upplever situationen vid förekomst av våld mellan föräldrarna.26      

 Olika barn visar olika symptom efter att ha upplevt våld i hemmet, vissa barn visar 

inga symptom alls.27 Att som barn uppleva våld mellan sina föräldrar har en stor 

inverkan på barnets och familjens funktion. Barn som upplever våld mot en förälder kan 

drabbas av svåra hälsoproblem och långvariga psykiska problem. Vissa barn kan 

utveckla problem eller symptom som tillsammans utgör posttraumatiskt stressyndrom. 

Barn till våldsutsatta föräldrar kan också känna oro för att den utsatta föräldern ska dö.28 

Eftersom en våldsutsatt förälder ofta är en omsorgsperson för barnet kan det finnas en 

stark rädsla hos barnet för vad som ska hända med barnet och vem som ska ta hand om 

barnet om föräldern blir allvarligt skadad och kan behöva vistas på sjukhus en längre tid 

eller, i värsta fall, dör. Det kan vara svårt för en våldsutsatt förälder att vara emotionellt 

tillgänglig för sina barn under perioder med föräldravåld.29 Om en förälder har utsatt 

den andra föräldern för våld är risken stor att barnet uppfattar den våldsutövande 

föräldern som ett hot och en fara. Gemensam vårdnad i en sådan situation utgör en stark 

otrygghetsfaktor för barnet.30 Då barn inte har förmåga att avgöra risken för nya 

övergrepp bör barnets upplevda trygghet vara avgörande vid bedömning av 

vårdnadsfrågan. Gustavsson, överläkare i barnpsykiatri, menar att det därför i de allra 

                                                
22 Eriksson, Våld, familjerätt och barns utsatthet i skola och förskola, s. 3, Socialstyrelsen, Våld – 
Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer, s. 27. 
23 Ekbom, Landberg, Fokuserade terapigrupper för barn, s. 117.  
24 Van Rooij, Van der Schuur, Stekeete, Mak, Pels, Interparental Violence: Similarities and Discrepancies 
Between Narratives of Mothers and Their Children, s. 3358 f.  
25 Solberg, Hur förhåller sig barn till våld i hemmet, s. 30 ff. 
26 Van Rooij, Van der Schuur, Stekeete, Mak, Pels, Interparental Violence: Similarities and Discrepancies 
Between Narratives of Mothers and Their Children, s. 3351. 
27 Prop. 2006/07:38, s. 23. 
28 A.st. 
29 Van Rooij, Van der Schuur, Stekeete, Mak, Pels, Interparental Violence: Similarities and Discrepancies 
Between Narratives of Mothers and Their Children, s. 3350. 
30 Gustavsson, Barnpsykiatrikerns synpunkter på vad som är barnets bästa, s. 331. 
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flesta fall är bäst för barnet med ensam vårdnad då övergrepp har ägt rum, trots att 

risken för framtida övergrepp är liten.31      

  I samband med separationen riskerar kvinnor, som under relationen utsatts för våld, 

ofta att utsättas för mer och kraftigare våld.32 Att föräldrarna har separerat innebär i 

många fall inte att våldet upphör och att barnet efter separationen därmed slipper 

uppleva våld. Studier visar att våld och hot i stor utsträckning fortgår även efter 

föräldrarnas separation. I en studie om våldsutsatta kvinnor uppgav 23 % av de kvinnor 

som förhandlade om vårdnad och umgänge av gemensamma barn att de blivit utsatta för 

fysiskt våld av barnets pappa under den period som förhandlingarna pågick. För 

psykiskt våld och hot var motsvarande siffra 48 %.33 Hot och våld kan också utövas i 

situationer som rör det gemensamma föräldraskapet, till exempel i samband med 

hämtning och lämning av barnet. Att ha tillgång till barnet kan därmed vara ett sätt för 

den våldsutövande föräldern att fortsätta ha kontroll över sin partner.34 

 De flesta, 60 %, av de män som använt fysiskt våld under förhållandet varnade 

kvinnan för att begära ensam vårdnad under förhandlingsperioden.35 Att många pappor 

skrämmer mammorna, med våld eller hotfullt beteende, leder ofta till att den utsatta 

föräldern sänker sina krav i förhandlingarna kring barnen av rädsla för pappan.36  

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Inledning 

Uppsatsens studie är av rättssociologisk karaktär och har genomförts med hjälp av en 

metodtriangulering. Det innebär att såväl rättsdogmatisk som samhällsvetenskaplig 

kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Jag är således intresserad av hur rättsliga 

företeelser fungerar i praktiken vilket i uppsatsen undersöks med samhällsvetenskapliga 

teorier och metoder. Rättsregler och rättstillämpning studeras därmed utifrån en 

samhällelig kontext.37 För att uppnå detta fastställs först gällande rätt vilken sedan 

                                                
31 Gustavsson, Barnpsykiatrikerns synpunkter på vad som är barnets bästa, s. 331. 
32 Socialstyrelsen, Våld – Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer, s. 20. 
33 Ekbrand, Separationer och mäns våld mot kvinnor, s. 111 ff. Alla kvinnor som ingick i studien hade 
utsatts för våld under parets relation.  
34 Socialstyrelsen, Våld – Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 
relationer, s. 20.  
35 Ekbrand, Separationer och mäns våld mot kvinnor, s. 201. 
36 A.a. s. 217.  
37 Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 9.  
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appliceras på och jämförs med resultat från den empiriska studie som presenteras i 

uppsatsen. 

1.5.2 Fastställande av gällande rätt 

För att besvara uppsatsens frågeställning om gällande rätt har en rättsdogmatisk metod 

använts. Innebörden av metoden i den här uppsatsen är att relevanta rättskällor har 

granskats, analyserats och kontrasterats. Utifrån det rättsdogmatiska tillvägagångssättet 

strävar uppsatsen efter att precisera relevanta rättsreglers innehåll och föreslå hur 

reglerna i vissa delar bör förändras.38 De rättskällor som används är främst lagtext, 

förarbeten, praxis och i viss mån den juridiska litteraturen. En sådan metod är 

nödvändig för att lägga en grund för diskussion kring reglernas konstruktion och 

ändamål. Det ger därmed en bakgrundsförståelse inför den empiriska studien. I de delar 

av uppsatsen där riskbedömning på grund av en förälders användning av våld diskuteras 

används även praxis och argumentation bakom andra risker för barnet för att tolka 

rättsläget. I viss mån används också avsaknaden av reglering för att dra slutsatser. Till 

viss del har också material från Socialstyrelsen använts. Materialet utgörs av en 

handbok som inte är rättsligt bindande men ändå ger viss vägledning för hur en 

vårdnadsutredning bör gå till.     

1.5.3 Empirisk studie 

1.5.3.1 Empirisk analys 

För att besvara uppsatsens frågeställningar angående i vilken utsträckning en 

riskbedömning redovisas, tingsrättens beskrivning och bedömning av våldet, i vilken 

utsträckning barnets vilja har betydelse för bedömningen av vårdnadsfrågan samt hur 

och under vilka omständigheter uppgifter om våld inom familjen beaktas och bedöms 

vid avgörandet i vårdnadsfrågan samt varför har en empirisk studie genomförts. Denna 

studies empiriska underlag utgörs av domar och dess tillhörande vårdnadsutredningar; 

domarna och vårdnadsutredningarna utgör således studiens analysenheter. 

Undersökningen har avgränsats till domens domskäl och vårdnadsutredning. Den 

empiriska undersökningen har genomförts med hjälp av en metodtriangulering, det vill 

säga genom en kombination av flera metoder. Utöver rättsdogmatisk metod har såväl 

kvalitativ som kvantitativ metod använts.39 Den kvalitativa analysen i uppsatsen bistår 

                                                
38 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 203 f.  
39 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 411. 
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tolkningen av förhållandet mellan olika studerade variabler och kan till viss del också 

förklara dem.40 Exempelvis kompletteras det kvantitativa resultatet av frekvensen av 

domstolens redovisning av barnets vilja med en kvalitativ studie av domstolens uttalade 

inställning till barnets vilja. I den kvalitativa undersökningen har jag närläst texten och 

studerat vilka mönster och uttryck som tingsrätterna använder sig av.   

 Den kvantitativa innehållsanalysen har genomförts genom att jag har undersökt 

innehållet i den skriftliga framställningen i de studerade domarna och 

vårdnadsutredningarna och undersökningen har baserats på ett antal jämförbara 

variabler.41 Detta har gjorts för att undersöka frekvensen av de studerade variablerna i 

respektive dom och vårdnadsutredning. De variabler som har studerats i den empiriska 

undersökningen är: 

• Typ av våld 

• Förekomst av tidigare dom gällande våldet 

• Förekomst av riskbedömning 

• Förekomst av en redogörelse för barnets uttryckliga vilja 

• Blir utgången i de studerade målen att TR:n utdömer gemensam vårdnad eller 

ensam vårdnad 

• Domstolens bedömning av umgängesfrågan med den våldsutövande föräldern 

• Barnets ålder 

• Avgörande faktor för målets utgång vid utdömande av ensam vårdnad alternativt 

minskat umgänge 

• Våldsutövarens kön 

• Bedömer TR:n uppgifterna om våld som trovärdiga 

 

En sammanställning av utfallet finns redovisad i det bilagda kodschemat.  

1.5.3.2 Urval 

För att begränsa det empiriska materialet och underlätta hanterbarheten har jag 

begränsat studien till de domar som är avkunnade i kategorin talan om vårdnad av barn 

m.m. i Stockholmsområdet under januari, februari och mars 2013. Fördelen med ett 

begränsat antal domar och vårdnadsutredningar är att det medger en djupare kvalitativ 

studie. De mål, där uppgifter om våld inom familjen finns i den stämningsansökan som 

                                                
40 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 417. 
41 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängerud, Metodpraktikan, s. 197.  
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inkommit till tingsrätten, har sedan valts ut och målets dom samt vårdnadsutredning har 

begärts ut från respektive tingsrätt. Detta första urval resulterade i 31 mål.  

 Eftersom uppsatsens syfte är att studera hur uppgifter om våld inom familjen 

påverkar tingsrättens bedömning av barnets bästa anser jag att det krävs möjlighet att 

studera tingsrättens resonemang om våldsuppgifter för att besvara uppsatsens syfte. Jag 

har därför valt att begränsa studien till sådana tingsrättsdomar där tingsrätten gör en 

bedömning av och resonerar kring vårdnadsfrågan. Domar där tingsrätten endast har 

godkänt föräldrarnas avtal om vårdnaden med en samförståndslösning har därför inte 

tagits med i studien. Barnets bästa anses då i de allra flesta fall vara i enlighet med 

föräldrarnas avtal varför ett sådant mål sällan resulterar i en utredning av, eller 

bedömning av, uppgifter om våld. Det har därför inte gjorts någon närmare analys av de 

målen. Mål där talan återkallats av båda parter och målet avskrivits har inte analyserats 

närmare av samma skäl. Av de 31 mål där dom och vårdnadsutredning begärts ut från 

de olika tingsrätterna visade sig elva mål utgöras av en dom där tingsrätten endast 

godkänt föräldrarnas avtal om vårdnaden. Nio mål hade återkallats eller avskrivits på en 

förälders begäran. Efter detta andra urval uppgår antal mål till elva vilka således är de 

mål som utgör underlaget för uppsatsens empiriska studie. 

 Att 20 av 31 mål i studien, det vill säga två tredjedelar, avskrevs eller resulterade i en 

överenskommelse som tingsrätten godtog utan vidare utredning av barnets bästa visar 

att uppgifter om våld i de målen ignorerades helt. De berörda barnen får således inte 

prövat vad som är deras bästa och risken för att de barnen far illa av beslutet av 

vårdnadsfrågan lämnas utan avseende.    

1.5.3.3 Felkällor i det empiriska materialet 

En faktor som kan ha påverkat studiens generaliserbarhet är begränsningen till de, totalt 

sex, tingsrätter som finns i Stockholmsområdet. Ett annat geografiskt område hade 

möjligen gett ett annat resultat. En faktor kan vara socioekonomiska skillnader som kan 

påverka tvistens karaktär då exempelvis parterna kan ha olika resurser för att framföra 

sina påståenden. En fördel med de tingsrätter som valts ut är att de representerar olika 

delar av samma, större, område och att de olika tingsrätterna därför fångar upp olika 

socioekonomiska områden. Det är möjligt att också en annan tidsperiod hade gett ett 

annat resultat.  

 Ytterligare en faktor som påverkar studiens resultat är antalet domar. Eftersom det 

inte är möjligt att göra någon närmare studie av de två tredjedelar av målen som 
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avskrevs eller av tingsrätten godtogs utan närmare utredning baseras den empiriska 

studien i uppsatsen endast på elva domar vilket kan anses vara få för att generalisera 

studiens resultat. Med uppsatsen ämnar jag dock inte ge några generella resultat 

angående några specifika faktorer. Snarare är syftet att studera eventuella mönster i 

tingsrättens resonemang i de mål som studerats.  

1.5.5 Etiska överväganden  

De mål och vårdnadsutredningar som studerats innehåller information om de inblandade 

familjernas privatliv. Eftersom jag har begärt ut dom och vårdnadsutredning från 

respektive tingsrätt har jag inte varit i kontakt med någon av de inblandade familjerna 

och de har därför inte haft möjlighet att lämnat något samtycke till att de mål och 

vårdnadsutredningar som berör dem har använts i studien. Av etiska skäl har jag därför 

valt att inte ange målnummer eller någon form av personuppgifter på de inblandade. En 

tingsrätt ställde också det som krav för att lämna ut de begärda dokumenten. Vilka 

kommuner som har utfört vårdnadsutredningarna har också utelämnats av samma skäl. 

 

1.6 Viss terminologi 
I uppsatsen används genomgående begreppet uppgifter om våld för samtliga fall även 

om det i vissa fall finns en fällande dom och det därigenom får anses klarlagt att någon 

form av övergrepp har skett. Detta dels för att en del uppgifter om våld går utöver det 

föräldern dömts för i brottmålet och dels på grund av att texten ska bli mer lättbegriplig. 

Dessutom finns ingen strävan i uppsatsen att bedöma om de uppgifter om våld som 

förekommer i studien är sanna eller inte, det är tingsrättens resonemang kring 

uppgifterna som är av intresse.    

 I vardagligt språk kan vårdnadstvist och vårdnadsmål syfta på såväl det rättsliga 

vårdnadsansvaret som boende eller umgänge. I uppsatsen syftar begreppen vårdnad och 

vårdnadsmål genomgående på det rättsliga vårdnadsansvaret om inte annat särskilt 

anges.   

1.7 Disposition 

Uppsatsen består av totalt 7 kapitel. Detta inledande kapitel följs av kapitel 2 vars 

innehåll avser ge en överblick över innebörden av barnets bästa. Kapitlets syfte är att ge 

en bakgrund till hur samhällets syn på barn har utvecklats över tid och allmänt redogöra 

för vad som anses vara barnets bästa idag. I kapitel 3 ges en beskrivning av begreppet 
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vårdnad och dess innebörd. Bland annat belyses innebörden av ett ensamt respektive 

gemensamt vårdnadsansvar samt skillnader dem emellan. Kapitlet avslutas med en 

övergripande beskrivning av vad ett vårdnadsmål innebär. Kapitel 2 och 3 syftar främst 

till att ge läsaren en grund för att förstå de problem som behandlas senare i uppsatsen. 

 I Kapitel 4 behandlas barnets bästa i mål om vårdnadsansvar. Syftet med kapitlet är 

att redogöra för vilka faktorer domstolen ska ta hänsyn till vid bedömningen i 

vårdnadsavgörandet. Här lyfts bland annat bedömningen av risken för att barnet eller 

någon annan i familjen utsätts för övergrepp och vilken betydelse föräldrarnas 

samarbetssvårigheter kan ha för utgången i ett vårdnadsmål. Kapitlet ämnar ge en 

beskrivning av gällande rätt avseende våld inom familjen och vårdnadsavgöranden. 

 I kapitel 5 presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Resultatet 

presenteras i avsnitt som är kopplade till de frågeställningar som anges i uppsatsens 

syfte. Kapitel 6 innehåller en jämförelse av den empiriska studiens resultat med 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter samt vad som tidigare i uppsatsen redovisas om 

gällande rätt angående bedömningen av barnets bästa. Uppsatsen avslutas med kapitel 7 

i där en sammanfattande reflektion över hur tingsrätten hanterar aktuella bestämmelser 

presenteras.  
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2 Synen på barnets bästa i dåtid och nutid 
I detta kapitel presenteras en historisk utveckling av samt innebörden av barnets bästa. 

Relationen mellan barn och förälder diskuteras liksom barnets bästa enligt FN:s 

barnkonvention. Kapitlet syftar till att ge en bakgrund inför kommande kapitel.  

 

2.1 Barnets bästa i dåtid, en historisk exposé 

2.1.1 Barnets och familjens roll i samhället  

Synen på barn och vad som är bäst för ett barn har varierat över tid och är beroende av i 

vilket samhälle vi lever i.42 Som rättslig idé och målsättning är barnets bästa därför 

socialt och kulturellt bestämt och innehållet i målsättningen speglar därför den rådande 

synen på barn och barns behov.43  

 I det gamla ättesamhället hade ätten en starkare ställning än familjen och det var 

ätten som var rättssubjekt, inte individen. När ätten blev bofast började den som 

rättssubjekt förlora i betydelse och så småningom blev familjen det främsta 

rättssubjektet. Då landskapslagarna nedtecknades under 1200-talet framträder inte 

ättesamhället men däremot finns ett tydligt kyrkligt inflytande. Till en början var det 

kyrkliga inflytandet positivt och barnen framträdde som individer, dock inte som 

rättsliga subjekt. Kyrkans inflytande blev under kommande århundraden istället starkt 

negativt för många barn då kyrkan fäste stor vikt vid om barnen var födda inom eller 

utanför äktenskapet. Vid denna tid uppfattades barn ofta som onda och oberäkneliga. 

Det enda sättet att komma tillrätta med barnets karaktärsdrag ansågs vara genom aga. 

Att barnet kuvades var dess eget bästa. Synen på barnets natur understöddes av kyrkans 

uppfattning om synd och moral. 44  Genom industrialiseringen minskade 

bondesamhället i betydelse och den tidigare rådande familjeordningen började upplösas 

i och med inflyttningen till städerna. Kärnfamiljen utkristalliserades. Tidigare hade barn 

och vuxna arbetat tillsammans vilket skapade en gemenskap inom familjen. Då 

arbetsgemenskapen inom familjen försvann kunde socialisation och försörjning av 

barnen inte ombesörjas av familjen på samma sätt som tidigare.45 För att göra något åt 

detta växande problem hade lagstiftningen i början av 1900-talet som målsättning att 

                                                
42 SOU 1997:116 s. 131.  
43 Singer, Barnets bästa, s. 18. 
44 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 55 ff.  
45 Ambjörnsson, Familjeporträtt, s. 103. 
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återupprätta, den genom industrialiseringen upplösta, familjen för att ta hand om och 

fostra barnen.46  

2.1.2 Relationen mellan föräldrar och barn  

Synen på föräldrarnas roll var att de skulle ansvara för att deras barn fick växa upp i en 

familj och att de fick bildning. Barnen och deras uppväxtvillkor ansågs vara nyckeln till 

ett välfungerande framtida samhälle. En sådan syn medförde att faderns roll lyftes fram. 

Tidigare hade relationen mellan mamma och barn ansetts vara viktigast för barnets 

utveckling. Fokus låg nu på barnens uppfostran, vård och bildning för vilket fadern 

ansvarade.47 Fadern hade en vidsträckt myndighet över familjens medlemmar och var 

ensam förmyndare för barn födda inom äktenskapet. Detta började luckras upp först 

under 1800-talet.48 Den romantiska synen bidrog till att relationen mellan mamma och 

barn återigen lyftes fram samtidigt som pappans roll avseende fostran, vård och bildning 

tonades ned. Detta ledde till att teorier om uppfostran också kom att omfatta flickor.49 

Även attityden till och synen på kvinnor förändrades under 1800-talet. Bland annat kom 

detta till uttryck i att mannens förmyndarskap över makan upphörde vilket innebar att 

hon blev myndig.50 

 Därutöver nyanserades begreppet förmyndarskap i lagstiftningen. I exempelvis 

1917 års ”lag om barn utom äktenskap” och 1920 års ”lag om barn i äktenskap” delades 

förmyndarskap upp i begreppen förmyndarskap och vårdnad. Begreppet förmyndarskap 

avser ett ansvar för barnets ekonomiska angelägenheter och begreppet vårdnad avser 

barnets personliga angelägenheter. I 1917 års ”lag om barn utom äktenskap” gavs 

mödrar rätt att vara både förmyndare och vårdnadshavare. I 1920 års ”lag om barn i 

äktenskap” fick föräldrarna, om de var gifta, gemensam vårdnad över sina barn men 

fadern var fortfarande barnets förmyndare.  

2.1.3 Föräldrarnas roller vid separation 

I samband med skilsmässa reglerade 1920 års ”lag om barn i äktenskap” att den förälder 

som utsågs till vårdnadshavare även skulle vara barnets förmyndare. Det fick till följd 

att den förälder som utövade den faktiska vårdnaden om barnet, oftast modern, ofta 

                                                
46 Singer, Barnets bästa, s. 20.  
47 Rejmer, Vårdnadstvister, s. 138 f. 
48 Schiratzki, Barnrättens grunder, s. 13. 
49 Rejmer, Vårdnadstvister, s. 139 f. 
50 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 20 ff.    
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sammanföll med barnets legala vårdnadshavare och förmyndare.51 Presumtionen för vad 

som ansågs vara barnets bästa vid tvist om vårdnad hade därmed förändrats till att 

utgöra en moderskapspresumtion. Modern ansågs vara bäst lämpad att ta hand om små 

barn när inget talade emot det. Moderskapspresumtion har aldrig uttryckts i lagtext utan 

framkom endast i praxis. Parallellt med moderskapspresumtionen har 

skuldpresumtionen använts vilken innebar att den av föräldrarna som tagit initiativ till 

skilsmässan bedömdes som olämplig som vårdnadshavare. I och med införandet av 

giftermålsbalken den 1 januari 1974 upphörde skuldpresumtionen.52 

 I det välfärdssamhälle som växte fram i Sverige ökade medvetenheten om att barn är 

individer med egna behov och att en felaktig barnfostran kunde ge negativa 

konsekvenser. Detta förändrade synsätt får genomslag i lagstiftningen från 1960-talet 

och framåt. Det ökade antalet skilsmässor, till stor del beroende på att 

äktenskapsskillnad gjordes enklare i början på 1970-talet, bidrog till att 

uppmärksamheten riktades mot barn. De dåvarande vårdnadsreglerna uppfattades som 

föråldrade och ansågs spegla en tid då barnet inte hade något att säga till om, istället var 

föräldrarnas makt över barnen stor.53 Uppmärksamheten bidrog till att barns rättsliga 

ställning utreddes. I SOU 1978:10 Barnets rätt I uttalades att tanken på barnet som en 

självständig individ med egna rättigheter ställer krav på en uppfostran av barnet som 

bygger på samspel, omsorg och ömsesidig respekt.54 Detta synsätt resulterade bland 

annat i ett förbud mot barnaga i FB och att de rättigheter som skulle ligga till grund för 

domstolens bedömning av barnets bästa i samband med vårdnadstvister definierades. 

Definitionen av barnets bästa fick en vidare och mer detaljerad betydelse än tidigare.55  

 De dåvarande vårdnadsreglerna innebar att modern ofta fick ensam vårdnad om 

barnen och ett stort antal fäder tappade i samband med det kontakten med sina barn. 

Många fäder ansåg därför att de dåvarande vårdnadsreglerna varken tillgodosåg deras 

eller barnens intressen.56 Under senare delen av 1900-talet har FB:s bestämmelser 

förändrats i syfte att vidga möjligheterna till gemensam vårdnad för särboende föräldrar, 

växelvist boende och umgängesrätt. Detta för att vårdnadsansvaret ska vara frikopplat 

från föräldrarnas samlevnadsform. Den legala vårdnaden genomgick därmed en 

principiell förändring; det rättsliga ansvaret förutsatte inte längre att vårdnadshavaren 
                                                
51 Rejmer, Vårdnadstvister, s. 140 f. 
52 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 22 f.   
53 Singer, Barnets bästa, s. 25 f.  
54 SOU 1978:10 Barnets rätt I, s. 23. 
55 Prop. 1978/79:67. Bestämmelsen finns numera i 6 kap. 1 § FB.  
56 Singer, Barnets bästa, s. 25 f. 



 22 

utövade en faktisk vårdnad över barnet, det förutsatte endast att vårdnadshavarna var 

överens om hur den faktiska vårdnaden skulle utövas.57   

 

2.2 Barnets bästa i nutid  

2.2.1 Sveriges åtaganden genom barnkonventionen  

FN:s barnkonvention antogs av FN 1989 och ratificerades av Sverige år 1990. 

Barnkonventionen är det första internationella dokument som gör barnet till ett subjekt 

med rättigheter. Barnets bästa sätts inte i relation till något annat eller någon annan.58 

Barnkonventionen har inte inkorporerats i svensk lagstiftning, istället ska Riksdagen 

stifta de lagar som behövs för att barnkonventionen och dess syfte ska implementeras i 

det svenska samhället.59 Idag stadgas i artikel 3 p.1 barnkonventionen att barnets bästa 

är en allmän och övergripande princip som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barn. 60  Principen kan härledas ur de två grundläggande 

uppfattningarna att barn har lika fullt och lika människovärde som vuxna och att barn är 

sårbara och behöver särskilt stöd och skydd.61 Artikel 3 ska vara en garanti för att 

barnperspektivet finns med när beslut fattas på olika nivåer.62 Barnkonventionen ger 

ingen närmare definition av vad som är barnets bästa. Då barnkonventionen utarbetades 

diskuterades om principen om barnets bästa skulle preciseras närmare. Förslaget 

avvisades med motiveringen att principen om barnets bästa ska kunna användas på alla 

områden.63 Bestämmelsen är således flexibel och ska anpassas efter den individuella 

situationen. Innebörden av barnets bästa i den specifika situationen ska ta hänsyn till 

barnets personliga kontext, situation och behov. För kollektiva beslut rörande barn ska 

barnens bästa bedömas och fastställas utifrån vad som är bäst för barn i allmänhet i 

ljuset av förhållandena för den särskilda grupp barn som beslutet gäller. 64   

  Artikelns stadgande, att barnets bästa är en allmän och övergripande princip som ska 

komma i främsta rummet vid åtgärder som rör barn, består av tre delar. Det är en 

materiell rätt för barnet att få sitt bästa granskat och tas med som ett av de främsta 

                                                
57 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 22 f.   
58 SOU 1997:116, s. 127. 
59 Prop. 1989/90:107, s. 27. 
60 Barnkonventionen art. 3 p. 1. 
61 SOU 1997:116, s. 125. 
62 A.a. s. 127.  
63 A.a. s. 126. 
64 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta 
rummet, s. 9.  
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intressena vid överväganden som rör barnet. Denna rättighet ska alltid vara 

utgångspunkt när ett beslut ska tas rörande ett särskilt barn, en grupp definierade eller 

odefinierade barn samt beslut rörande barn i allmänhet. Artikeln utgör också en 

grundläggande rättsprincip; om en bestämmelse möjliggör flera tolkningar ska den 

tolkning som mest effektivt tjänar barnets bästa väljas. Slutligen innebär artikeln ett 

krav på att beslutsprocessen måste innehålla en konsekvensanalys av de effekter som 

beslutet kan få för barnet. En motivering av beslutet ska visa vilka kriterier beslutet har 

grundats på och vilka överväganden som har gjorts för att fastställa vad som är barnets 

bästa.65  

2.2.2 Barnets bästa som rättslig målsättning   

Begreppet barnets bästa är inte statiskt. Det har varierat över tid och mellan olika 

samhällen med olika kulturella och sociala värderingar. Därutöver varierar innebörden 

mellan olika barn utifrån varje barns individuella situation.66  Barnets bästa berör 

dessutom olika rättsområden varför barnets bästa definieras utifrån det perspektiv av ett 

barns tillvaro som är föremål för reglering. Det är därför svårt att formulera en för alla 

situationer gällande definition av barnets bästa som rättslig idé.67 Att innebörden av 

barnets bästa varierar över tid och speglar vad som är socialt och kulturellt betingat 

medför ofta att begreppet barnets bästa tolkas utifrån vad som är den vanligaste 

levnadsformen för barn. Oftast tar definitionen av barnets bästa avstamp i den sociala 

kärnfamiljen vilket gör att den vanligaste familjekonstellationen blir norm.68  

 För att tolka vad barnets bästa är i en viss situation hänvisas i SOU 1997:116 till 

John Eakelaar som menar att det krävs såväl en objektiv som en subjektiv tolkning. Den 

objektiva tolkningen görs utifrån det som framkommit om barn generellt genom 

forskning och erfarenhet. Den subjektiva tolkningen bygger på att det berörda barnet 

tillåts ge uttryck för sin uppfattning om vad som är bäst för hen.69 För att få ett så bra 

och allsidigt underlag som möjligt ska följaktligen dessa två perspektiv kombineras. 

 Barnkonventionen kan sägas utgöra vår tids samhälleliga barnperspektiv eftersom 

den uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar. Barnperspektivets 

utgångspunkt är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Barn är egna 

                                                
65 Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta 
rummet. s. 4.  
66 SOU 1997:116 s. 131. 
67 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 49 f.  
68 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 35.   
69 SOU 1997:116 s. 134.  
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individer och ska inte längre ses som bihang till föräldrarna eller passiva mottagare av 

föräldrapåverkan. Att ha ett barnperspektiv innebär i detta sammanhang att se olika 

beslutsalternativ ur barnets synvinkel. Ett sådant kräver därför ett försök att ta reda på 

hur barnet uppfattar och upplever sin situation och eventuella förändringar. Barnet ska 

därför ses som expert på sin egen situation. Ett barnperspektiv krävs för att bedöma vad 

som är barnets bästa.70     

 Trots att barnets bästa inte är slutligt givet stadgas i 6 kap. 1 § FB några 

grundläggande rättigheter för barn. Enligt detta stadgande har barn rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Det stadgas också att barn ska behandlas med aktning för 

sin person och egenart och att de inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling. Denna uppräkning kan vara till hjälp då barnets bästa i praktiken 

ska fastställas.71 Bestämmelsen är dock att se som en målsättning och inte en juridisk 

bindande rättighet för barnet. Syftet är att ge vårdnadshavarna vägledning i sin 

uppfostran.72  

 

2.3 Sammanfattande reflektioner 
Synen på barnets bästa liksom vår syn på relationen mellan förälder och barn har 

varierat över tid och är beroende av i vilket kulturellt samhälle vi lever. Vår tids syn på 

barnets bästa kan sägas vara återspeglat i barnkonventionen som anger att barnets bästa 

ska komma i främsta rummet. Barnets bästa ska bedömas utifrån barnets enskilda 

situation och för att åstadkomma en sådan bedömning krävs att ett barnperspektiv intas. 

Det är barnet som är expert på sin situation och det berörda barnet ska tillåtas ge uttryck 

för sin uppfattning.  

 

  

                                                
70 SOU 1997:116 s. 137 ff. 
71 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 43.    
72 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 436. 
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3 Vårdnad 
I detta kapitel presenteras innebörden av att vara vårdnadshavare för ett barn och hur ett 

sådant vårdnadsansvar uppkommer. Vidare presenteras vårdnadsformerna ensam och 

gemensam vårdnad samt hur föräldrarna kan få till en förändring av vårdnadsansvaret. 

Kapitlets innehåll syftar till att ge en grund för den problematik som behandlas i 

kapitel 4.  

 

3.1 Vårdnadsbegreppets innebörd 
I 6 kap. 1 § FB stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. 

Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart och inte utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Den som har ett 

vårdnadsansvar för barnet har ett ansvar för att dessa rättigheter tillgodoses. Ansvaret 

preciseras vidare i 6 kap. 2 § FB som bland annat stadgar att vårdnadshavaren har ett 

ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs och ska bevaka att barnet får 

tillfredställande försörjning och utbildning samt ge barnet den tillsyn som behövs för att 

barnet inte ska skada sig själv eller andra. Det rättsliga begreppet vårdnad avser således 

det juridiska ansvaret för barnets personliga angelägenheter. Vårdnadsansvaret för ett 

barn kvarstår tills att barnet fyller 18 år eller dessförinnan om barnet ingår äktenskap.73 

Vårdnadshavaren ska emellertid ta större hänsyn till barnets önskemål och synpunkter i 

takt med barnets stigande ålder.74 Lagen innehåller inga regler för hur vårdnaden 

faktiskt ska fullgöras. Det är upp till vårdnadshavaren att avgöra.75   

 Att vårdnadshavaren har ett ansvar för barnets personliga omvårdnad och fostran 

innebär dock inte att vårdnadshavaren rent praktiskt måste delta i den faktiska 

vårdnaden av barnet. Det innebär snarare att vårdnadshavaren är skyldig att se till att 

barnet får daglig omvårdnad och fostran. Således innebär de juridiska skyldigheterna 

och rättigheterna för vårdnadshavaren en bestämmanderätt i frågor kring barnets 

personliga angelägenheter.76    

                                                
73 Se 6 kap. 2 § 1 st. FB. 
74 Se 6 kap. 11 § FB.  
75 Singer, Barnets bästa, s. 101 f. 
76 Rejmer, Vårdnadstvister, s. 143.  
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3.2 Vårdnadshavare 
Vid ett barns födelse blir en ogift moder vårdnadshavare. Om modern är gift blir hennes 

make per automatik barnets rättsliga far och de blir båda, gemensamt, vårdnadshavare.77 

En, vid barnets födelse, ogift moder blir ensam vårdnadshavare fram tills att ett 

faderskap eller ett, för en kvinna föräldraskap, är fastställt. Föräldrarna kan då ansöka 

om gemensam vårdnad i enlighet med bestämmelsen i 6 kap. 4 § FB.  

 I vissa situationer är det inte möjligt att barnets föräldrar utövar gemensamt 

vårdnadsansvar. Om en av föräldrarna vid gemensamt vårdnadsansvar dör förblir enligt 

6 kap. 9 § st. 1 FB den andra föräldern ensam vårdnadshavare. När endast en av 

föräldrarna har vårdnadsansvar och den föräldern dör anförtros vårdnaden till den andra 

föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.  

 Det finns också fall där en förälder är olämplig som vårdnadshavare. Om en förälder 

gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om 

barnet på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling 

ska domstolen, enligt 6 kap. 7 § FB, besluta om ändring av vårdnaden. I praktiken sker 

en sådan överflyttning av vårdnaden mycket sällan. 78  Ofta har barnet redan 

omhändertagits för samhällsvård varför det inte längre finns något praktiskt behov av att 

flytta över vårdnadsansvaret till någon annan.79 Det kan konstateras att kraven för att 

besluta om ändring av vårdnad är mycket högt ställda. Kravet på att bristen i omsorgen 

ska medföra bestående fara för barnets hälsa eller utveckling innebär att det inte är 

nödvändigt för en förälder att tillgodose alla barnets behov som följer av 

6 kap. 1 och 2 §§ FB för att behålla sin del av vårdnadsansvaret för barnet.  

 

3.3 Vårdnadens utövande 

3.3.1 Gemensam vårdnad 

I den historiska exposén i avsnitt 2.1 framkommer att gemensam vårdnad är en relativt 

modern företeelse. Idag utgör gemensam vårdnad den vanligaste vårdnadsformen och 

berör 93 % av alla barn. Det gäller även barn med särlevande föräldrar. Av de barn som 

                                                
77 Se 6 kap. 3 § FB.  
78 Socialstyrelsen, Familjerätten och barnet i vårdnadstvister, s. 33 ff.  
79 Singer, Barnets bästa, s. 95 f. 
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inte bor med bägge sina föräldrar har 72 % föräldrar med ett gemensamt 

vårdnadsansvar.80  

 Av 6 kap. 13 § FB framgår att om ett barn har två vårdnadshavare ska de 

tillsammans utöva den bestämmanderätt som ett vårdnadsansvar innebär. Det innebär 

dock inte att båda vårdnadshavarna måste delta i alla beslut som rör barnet. Enligt 

bestämmelsens andra stycke får en vårdnadshavare ensam ta beslut som rör barnet då 

den andre vårdnadshavaren till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är 

förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan 

uppskjutas. Undantaget gäller emellertid inte beslut av ingripande betydelse för barnets 

framtid om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. 

 Utöver de lagstadgade undantagen omfattas inte frågor som rör den dagliga 

omsorgen av barnet av det gemensamma beslutsfattandet. Den dagliga omsorgen 

omfattar barnets mat, kläder, sovtider med mera.81 I de flesta fall ingår också hälsa och 

sjukvård. Frågor kring den dagliga omsorgen bestäms av den vårdnadshavare som 

barnet vid tillfället bor hos. Att bestämmanderätten för den dagliga omsorgen utövas av 

den vårdnadshavare som för tillfället är till hands, eller efter hur vårdnadshavarna har 

organiserat utövandet av vårdnaden, motiveras med att det ligger i sakens natur.82  

 Frågor som faller utanför den dagliga omsorgen och som därmed kräver att de båda 

vårdnadshavarna fattar ett gemensamt beslut är barnets boende, val av skola eller 

skolform samt vissa former av barnomsorg. Om den vårdnadshavare som barnet bor hos 

vill flytta med barnet krävs den andre vårdnadshavarens samtycke. Kan 

vårdnadshavarna inte komma överens om barnets bostadsort får barnet bo kvar där hen 

bor.83 Även utfärdande av pass kräver båda vårdnadshavarnas samtycke och underskrift 

om det inte föreligger synnerliga skäl.84  

 I vissa frågor gällande hälso- och sjukvård finns möjlighet att få socialnämndens 

beslut. Om en av vårdnadshavarna inte samtycker till en åtgärd för stöd till barnet får 

socialnämnden besluta att åtgärden ändå får vidtas om det är till barnets bästa. Denna 

möjlighet gäller för beslut rörande psykiatrisk och psykologisk utredning och 

behandling, behandling i öppna former, utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj 

                                                
80 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 120.   
81 Prop. 1997/98:7, s. 56. 
82 Prop. 1975/76:170, s. 144. 
83  Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 153.  
84 Se 7 Kap. 2 § Passlag (1978:302). 
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enligt socialtjänstlagen samt vissa åtgärder enligt lagen om stöd och service till 

funktionshindrade.85  

3.3.2 Ensam vårdnad 

Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare får den föräldern ensam besluta i de 

frågor som rör vårdnaden av barnet. Det finns ingen bestämmelse som inskränker 

vårdnadshavarens bestämmanderätt. Däremot kan det få betydelse vid en prövning om 

vem av föräldrarna som i fortsättningen ska ha vårdnaden om barnet, exempelvis om 

föräldern med ensam vårdnad inte tar skälig hänsyn till barnets behov av umgänge med 

den andra föräldern.86 I Svea Hovrätts dom 13 december 2013 i målet T 9543-12 

överfördes vårdnaden från mamman till pappan efter att mamman misskött skyldigheten 

enligt 6 kap. 15 § 4 st. FB att informera umgängesföräldern om sådant som kan främja 

umgänget. Bland annat hade mamman vid upprepade tillfällen vägrat att lämna ut 

flickans pass när pappan och flickan bokat en resa tillsammans samt försvårat för 

pappan att få tillgång till information om flickans skolgång. Hovrätten bedömde båda 

föräldrarna som lika lämplig som vårdnadshavare men uttalade att, vid bedömningen av 

vem som bör ha ensam vårdnad, att särskild vikt ska fästas vid vem av föräldrarna som 

har bäst förmåga att tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Då pappan var den som ansågs tillgodose detta behov bäst tilldömdes han 

vårdnaden.  

 Vid umgänge med den andra föräldern är vårdnadshavarens befogenheter 

begränsade. Om umgänge är fastställt genom dom är vårdnadshavarens rättigheter 

begränsade till att få besked om klockslag och datum för umgänget. Rätten kan också 

bestämma om andra föreskrifter som ska gälla vid umgänget.87 

 En förälder som inte är vårdnadshavare har inga legala skyldigheter gentemot sitt 

barn utöver underhållsskyldigheten som fastställs i 7 kap. FB. Däremot har en förälder 

som inte är vårdnadshavare bland annat rätt till information om barnet som kan främja 

umgänget om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan information ska lämnas oavsett 

om den förälder som barnet inte bor med är vårdnadshavare eller inte. Båda föräldrarna 

har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor 

med blir tillgodosett.88 Exempel på särskilda skäl kan vara när en förälder har anledning 

                                                
85 Se 6 kap. 13a § FB. 
86 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 156 f.   
87 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 210 f.  
88 Se 6 kap. 15 § FB. 
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att vara rädd för den andra och därför inte vill lämna ut sin och barnets adress.89 De 

upplysningar som bestämmelsen tar sikte på är exempelvis byte av barnets bostadsort, 

barnets hälso- och sjukdomstillstånd, barnets skolgång, kamratrelationer och 

fritidsintressen. Att upplysningarna är av sådan karaktär att det ska främja umgänget 

innebär inte att en umgängesförälder, med stöd av bestämmelsen, kan kräva ständig 

information om varje händelse som inträffar i barnets liv eller vad barnet har för sig vid 

varje givet tillfälle. Det är ytterst vårdnadshavaren som får bestämma vilka 

upplysningar som ska lämnas.90 Vårdnadshavarens ovilja att lämna upplysningar som 

ett led i en allmän ovilja att främja kontakten och umgänget med den andra föräldern 

kan emellertid, som diskuteras i början av avsnittet, få konsekvenser i bedömningen av 

om vårdnadsfrågan bör omprövas. 

  

3.4 Förändringar av vårdnadsansvaret på föräldrarnas initiativ 
Om föräldrarna är överens om hur vårdnadsansvaret ska fördelas kan de avtala om hur 

vårdnaden, boendet eller umgänget ska se ut. Avtalet ska godkännas av socialnämnden 

för att bli giltigt. Socialnämnden godkänner avtalet om det är till barnets bästa. Om 

avtalet innebär att vårdnaden ska vara gemensam krävs att avtalet är uppenbart 

oförenligt med barnets bästa för att socialnämnden inte ska godkänna avtalet.91 Ett avtal 

som ger föräldrarna gemensam vårdnad har således lägre krav för att uppfylla kriteriet 

om barnets bästa, och därmed godkännas av socialnämnden, än ett avtal som ger en av 

föräldrarna ensam vårdnad. Om modern är ensam vårdnadshavare och det inte har 

meddelats något beslut om vårdnaden kan föräldrarna anmäla till Skatteverket att de vill 

ha gemensam vårdnad.92 Kan föräldrarna inte komma överens om hur vårdnadsansvaret, 

boendet eller umgänget ska se ut återstår det för dem att vända sig till domstol för att 

avgöra frågan. Enligt 6 kap. 5 § FB ska domstolen besluta att vårdnaden ska vara 

gemensam eller anförtro vårdnaden till en av föräldrarna.   

 En vårdnadstvist handläggs av tingsrätt i ett civilrättsligt mål.93 Ett vårdnadsmål 

initieras genom att en av, eller båda föräldrarna tillsammans, lämnar in en ansökan till 

tingsrätten om stämning där de ber tingsrätten om hjälp med att lösa deras konflikt om 

                                                
89 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 204. Se även RÅ 1994 not 479, RÅ 1994 not 588 och RÅ 
1993 not 515. 
90 NJA II 1990 s. 697 f, Sandström och Wetter, s. 95. 
91 Se 6 kap. 6 § FB för vårdnad, 6 kap. 14a § st.2 FB för boende och 6 kap. 15a § st. 3 FB för umgänge.  
92 Se 6 kap. 4 § 2 st. FB.   
93 Se 6 kap. 19 § FB. 
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gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Vårdnadsmål är indispositiva vilket 

innebär att tingsrätten ska bedriva en aktiv processledning och se till att frågorna blir 

tillbörligt utredda så att barnets bästa kan fastställas.94 Med tillbörligt utredda menas att 

domaren ska ha en grund för att anse att utgången av ett vårdnadsmål är förenligt med 

barnets bästa. Utredningen ska därmed vara så fullständig att bevisvärdering kan ske på 

ett fullgott sätt.95 Vid ett indispositivt tvistemål är domstolen inte bunden av parternas 

yrkanden och medgivanden.96  Detta för att domstolen ska kunna bevaka barnets 

personliga intressen. Utöver barnets enskilda intressen finns ett allmänt intresse av att 

barn garanteras en god uppväxtmiljö.97 

 Det är domstolen som har det yttersta ansvaret för att utredningen i ett vårdnadsmål 

är fullgod.98 För att fullgöra utredningsskyldigheten inhämtar tingsrätten vanligtvis en 

vårdnadsutredning från socialtjänstens familjerätt. Även om domstolen på eget initiativ 

kan begära in ytterligare bevisning är ofta familjerättens vårdnadsutredning, utöver 

föräldrarnas egen bevisföring, den centrala bevisningen i målet. Vårdnadsutredningens 

kvalitet har därför stor betydelse för målets utgång. 99 Tingsrätten ger således 

familjerätten i uppdrag att utreda sakfrågorna i vårdnadsärendet. Själva rättsfrågan, det 

vill säga vad som kan anses vara bäst för barnet, avgör tingsrätten. Att vårdnadsmål är 

indispositiva innebär också att de inte är förlikningsbara. Tingsrätten ska verka för en 

samförståndslösning och avkunna en dom oberoende av om parterna kommer överens 

eller inte. Lagstiftaren har utgått från att vårdnadsutredningar kan och bör skilja sig åt 

eftersom familjer skiljer sig åt och sakfrågan varierar.100  

 

3.5 Sammanfattande reflektioner 
För barnets omvårdnad innebär det nödvändigtvis inte någon större skillnad mellan om 

föräldrarna eller föräldern har ett gemensamt eller ett ensamt vårdnad då 

vårdnadsansvaret endast innebär en skyldighet att se till att barnen får daglig omvårdnad 

och fostran. Vårdnadsansvaret medför också en bestämmanderätt i frågor kring barnets 

personliga angelägenheter. Att föräldrarna har ett gemensamt vårdnadsansvar kräver att 

                                                
94 Prop. 2005/06:99, s. 36. Det framgår också indirekt av 6 kap. 19 § FB.  
95 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 137.    
96 Singer, Barnets bästa, s. 151.  
97 Schiratzki, Föräldraansvar i välfärdsrätten, s. 188.   
98 Se 6 kap. 19 § FB.  
99 Kaldal, Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, boende och umgänge, JT 
2012-13.  
100 Prop. 2005/06:99, s. 40. 
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de tar gemensamma beslut om större frågor kring barnet som exempelvis boende, skola 

och pass. Gemensam vårdnad kräver således ett visst samarbete mellan föräldrarna. Vid 

ensam vårdnad har vårdnadshavaren ensam bestämmanderätt över barnet. I praxis har 

dock en god och nära kontakt med båda föräldrarna ansetts vara av sådan vikt för barnet 

att ett saboterande av barnets umgänge med den andra föräldern kan medföra att 

vårdnaden överflyttas till den andra föräldern.   

 Om någon av föräldrarna vill få till en förändring i vårdnadsansvaret kan de avtala 

om en sådan, om de inte kommer överens kan de vända sig till domstol för att få frågan 

avgjord. Vid tvist i domstol är domstolen skyldig att se till att underlaget i målet är 

tillräckligt för att en bedömning av vad som är barnets bästa kan göras.  
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4 Barnets bästa i mål om vårdnad 
I detta avsnitt presenteras vilket inflytande och vilken innebörd barnets bästa har i mål 

om vårdnad. Fokus i kapitlet ligger på risken för att barnet eller någon annan i familjen 

utsätts för övergrepp vilket också diskuteras i relation till en god och nära kontakt med 

båda föräldrarna. Vilket inflytande barnets vilja har i vårdnadsmål tas också upp. 

Kapitlet innehåller en redogörelse för gällande rätt avseende vilka faktorer domstolen 

har att ta hänsyn till i sin bedömning av vårdnadsfrågan.      

 

4.1 Barnets bästa som avgörande princip 
I 6 kap. 2a § st.1 FB stadgas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge. Den lösning på vårdnadstvisten som ska eftersträvas är 

följaktligen den lösning där barnets intressen bäst tillgodoses. Tidigare var 

bestämmelsen utformad som att barnets bästa skulle komma i främsta rummet. Då 

bestämmelsen nu kräver att barnets bästa ska vara avgörande, det räcker inte med att 

barnets bästa beaktas, sträcker sig bestämmelsen i FB längre än bestämmelsen i 

barnkonventionen. Barnkonventionen anger att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet.101 Förändringen i FB motiverades med att den tidigare lydelsen inte tillräckligt 

tydligt angav att det alltid är barnets bästa som ska vara avgörande för beslut.102 Inga 

andra intressen kan därför ta över eller ges företräde framför barnets bästa i frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. I motiven konstaterades att vårdnadstvister inte har att 

göra med rättvisa mellan föräldrar eller föräldrars behov av kontakt med barnet, det är 

barnets bästa som ska vara utgångspunkten.103 Domstolen ska, så långt det är möjligt, ta 

hänsyn till allt som rör barnets välbefinnande både på kort och lång sikt.104 

 Vad som ska anses vara barnets bästa i ett vårdnadsmål anges inte närmare i 

6 kap. FB. Vid bedömningen ska det dock fästas särskild vikt vid ett antal 

omständigheter som finns uppräknade i 6 kap. 2a § FB. Dessa omständigheter är risken 

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en god 

kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande av 

barnets mognad och ålder. Att dessa omständigheter räknas upp innebär att de ska 

                                                
101 Se avsnitt 2.2.1. 
102 Prop. 2005/06:99, s. 39 f. 
103A.prop. s. 85.  
104 Prop. 1997/98:7, s. 104. 
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uppmärksammas i bedömningen av vårdnads-, boende- och umgängesfrågan. De 

angivna omständigheterna behöver emellertid inte nödvändigtvis väga tyngre än andra 

omständigheter i ett enskilt fall.105 Uppräkningen är inte en rangordning eller något 

uttryck för hur tungt de olika omständigheterna ska väga vid en bedömning av barnets 

bästa.106 Genom formuleringen att hänsyn ska tas till barnets vilja har barnet getts en 

rätt att framföra sina synpunkter på hur vårdnadsansvaret ska avgöras. Stadgandet 

innebär inte någon medbestämmanderätt för barnet.107 Formuleringen annars far illa 

medför att uppräkning i lagen inte är uttömmande och att ytterligare förhållanden kan 

utgöra riskfaktorer för barnet. Dessutom kan noteras att formuleringarna barnets bästa 

och fara illa är öppna formuleringar vilket medför att det lämnas ett stort 

tolkningsutrymme till rättstillämparen som ansvarar för att konkretisera innebörden. I 

och med att de presumtioner som räknas upp i FB är öppet formulerade finns stora 

möjligheter att skräddarsy en bedömning utifrån det enskilda barnet. Att en 

bestämmelse är öppen och lämnar stort utrymme till rättstillämparen innebär samtidigt 

att det kan vara svårt att förutsäga tvistens utgång. Domstolen har möjlighet att avgöra 

vilken betydelse som läggs vid olika faktorer i barnets omgivning och det enskilda 

barnets behov.  

 

4.2 Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp  

4.2.1 Risken för att barnet utsätts för övergrepp 

Bestämmelsen om att risken för att barnet utsätts för övergrepp ska beaktas vid 

avgörandet av vårdnads- och umgängesfrågor infördes 1993. Från början rörde 

bestämmelsen endast umgängesfrågor men gäller från 2006 även vid avgörande av 

vårdnadsfrågor. Vid införandet uppmärksammades att den tidigare betoningen på 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna fått till följd att individuella 

omständigheter i det enskilda fallet inte uppmärksammades i tillräcklig utsträckning. 

Det fanns en stark kritik mot att umgänge utdömdes trots att det fanns en risk för att 

barnet skulle fara illa av umgänget. I förarbetena till bestämmelsen förtydligades därför 

att, även om det är viktigt med en god och nära kontakt med föräldrarna, är det också 

viktigt att barnet inte far illa när barnet umgås med en förälder som barnet inte bor med. 

                                                
105 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 42 f. 
106 Rejmer, Barnets bästa i vårdnadstvister, s. 2.  
107 Singer, Föräldraskap i rättslig belysning, s. 446.  
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Det intresset kan inte offras för att tillgodose kontakten med en förälder. Bedömningen 

ska inte utgå från att föräldern har rätt till umgänge om föräldern är olämplig för det. 

Barnets bästa och inte förälderns bästa ska vara avgörande.108  

 Med övergrepp menas till exempel fysiska övergrepp som misshandel eller sexuella 

förgripelser. Även övergrepp som är av psykisk natur måste enligt förarbetena 

beaktas.109 Genom vårdnadsreformen 2006 markerades betydelsen av risken för att ett 

barn far illa ytterligare genom formuleringen att det, vid bedömningen av barnets bästa, 

särskilt ska fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp. Det betonades 

att domstolar och socialnämnder ska vara uppmärksamma på risken för våld och andra 

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

barnet.110   

 Frågan om hur riskbedömningen rent praktiskt ska utföras har till stor del lämnats 

obesvarad.111 Det som uttalas i förarbetena är att det, till skillnad från vid ett brottmål, 

inte behöver vara ställt utom rimligt tvivel att förhållanden som kan leda till att barnet 

far illa kommer inträffa för att det ska inverka på beslutet. Det räcker med att det 

föreligger konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för det.112 Ett 

påstående ska beaktas i vårdnadsmålet även om till exempel en förundersökning har 

lagts ned.113 Riskbedömningen avser den risk som barnet löper och inte riskfaktorns 

existens som sådan.114 Bland annat ska riskbedömningen grundas på vad som är utrett 

om tidigare inträffade händelser och om andra faktiska omständigheter. Omständigheter 

som kan inverka på bedömningen är förälderns allmänna attityd till våld, eventuella 

tidigare övergrepp, hot om övergrepp, missbruksproblem och psykisk sjukdom.115  Det 

påpekas i förarbetena att, om det är utrett att en förälder tidigare gjort sig skyldig till 

övergrepp, ska en nyanserad bedömning göras. Riskbedömningen bör påverkas av 

övergreppens art. Om det är övergrepp som skett systematiskt under en lång tid, varit 

allvarliga, riktats mot flera personer eller om övergreppen är utslag av förövarens behov 

av att utöva makt och kontroll över offren innebär det, enligt förarbetena, att det allmänt 

föreligger en större risk för att barnet ska fara illa med den föräldern som 

vårdnadshavare. Det menas att ett sådant beteende kan vara svårt att förändra och 
                                                
108 Prop. 1992/93:139, s. 28. 
109A.prop. s. 37. 
110 Prop. 2005/06:99, s. 42. 
111 Singer, Barnets bästa, s. 122.  
112 Prop. 1992/93:139, s. 37. 
113 Prop. 2005/06:99, s. 42.  
114 Kaldal, Parallella processer, s. 231.  
115 Prop. 2005/06:99, s. 42 f.  
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därmed innebär en större risk för barnet.116 I RH 2005:38 hade pappan vid ett flertal 

tillfällen utsatt mamman och barnen för våld. Hovrätten uttalade att pappan uppvisat ett 

behov av att utöva kontroll och makt över mamman vilket fortsatt också efter 

separationen. Bland annat hade han inte tillåtit att barnen haft någon kontakt med sin 

mamma eller andra släktingar på mammans sida och barnen hade inte tillåtits träffa 

kompisar från den tid då de bodde med sin mamma. Hovrätten ansåg därför att det fanns 

en risk att barnen skulle ta skada av att pappan fortsatt hade ensam vårdnad om dem. Då 

föräldrarnas samarbetssvårigheter ansågs utesluta gemensam vårdnad överflyttades den 

ensamma vårdnaden till mamman. Att pappan inte visat någon insikt om att han handlat 

fel när barnen sett honom slå deras mamma och även själva blivit slagna ansågs 

medföra en risk för att pappan skulle fortsätta sitt beteende. Det fanns därför en risk för 

att barnen skulle fara illa om de umgicks med pappan under längre perioder. Hovrätten 

valde på grund av risken att barnen skulle fara illa och på grund av föräldrarnas 

bristande samarbetsförmåga att frångå mammans medgivande om växelvist boende och 

istället begränsa umgänget till att omfatta torsdag till måndag varannan vecka.  

 Våld som består av en enstaka handling anses i allmänhet innebära en mindre risk för 

att barnet ska fara illa. Hur lång tid som har gått sedan våldshandlingen eller 

våldshandlingarna, barnets relation till den våldsutövande föräldern efter våldet liksom 

barnets egen inställning är också omständigheter som ska vägas in i 

riskbedömningen.117  

 Det framhålls att det är viktigt att, utöver domstolen, även den som gör en 

vårdnadsutredning prövar påståenden om övergrepp och gör en riskbedömning. 

Utredaren ska skaffa sig en bild av hur barnet upplever sin situation och hur eventuella 

övergrepp har påverkat och kommer påverka barnet samt risken för framtida 

övergrepp.118   

4.2.2 Risken för att någon annan i familjen utsätts för övergrepp  

Vid vårdnadsreformen 2006 kompletterades bestämmelsen i 6 kap. 2a § FB med att 

särskild betydelse också ska fästas vid risken för övergrepp mot andra i familjen, till 

exempel den andra föräldern eller syskon. Tillägget motiverades bland annat med att det 

är väl belagt att det innebär en risk för barnets psykiska hälsa att tvingas se eller höra 

våld i hemmet. Barnets reaktioner kan bli väl så allvarliga som när barnet själv blivit 

                                                
116 Prop. 2005/06:99 s. 42 f.   
117 A.prop. s. 42 f.   
118 A.prop. s. 43.    
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utsatt för det direkta övergreppet.119 Precis som när det framkommer uppgifter om våld 

mot barnet måste uppgifter om våld mot någon annan i familjen alltid prövas och leda 

till en riskbedömning för om barnet far illa i ett mål om vårdnad, boende eller umgänge. 

Blir utfallet att det finns en risk ska det enligt förarbetena väga tungt i 

helhetsbedömningen och det är i de allra flesta fall, där en förälder utsätter någon i 

familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, bäst för barnet att den föräldern 

inte får del i vårdnaden.120 Utöver barnets upplevelser av våldet som en riskfaktor har 

barnets behov av trygghet som rättslig grund lyfts fram i tidigare förarbeten. Det har 

framförts att en förälder som utsatts för våld av den andra föräldern kan uppleva en 

stark oro och att gemensam vårdnad därför skulle påverka förälderns förmåga att 

tillgodose barnets behov av trygghet.121 I NJA 2006 s. 26 hade barnens pappa utsatts för 

ett dråpförsök av barnens mamma. I målet diskuterade inte om det våld en förälder 

utsatt den andra föräldern för kunde utgöra en risk för barnet. HD menade däremot att 

pappans oro och rädsla för mamman kunde medföra att pappan kunde ha problem med 

att tillgodose barnens behov av trygghet och omsorg. Gemensam vårdnad ansågs därför 

inte vara till de berörda barnens bästa. Istället för att bedöma risken för att barnet kan 

fara illa med anledning av det utövade våldet har uppgifter om våld mot den andra 

föräldern diskuterats i samband med föräldrarnas samarbetssvårigheter något som 

utvecklas vidare i avsnitt 4.3.2.  

 

4.3 En nära och god kontakt med båda föräldrarna 

4.3.1 Gemensam vårdnad som presumtion  

Utgångspunkten i FB är att barnets föräldrar är mest lämpad som vårdnadshavare och 

att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.122 Barnets 

kontakt med en förälder som barnet inte bor med anses vara av mycket stor betydelse 

och ett av barnets mest skyddsvärda intressen.123 I bedömningen av vad som är bäst för 

barnet rörande vårdnad, boende och umgänge ska det fästas särskilt avseende vid 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.124 I NJA 1989 s. 335 

anförtroddes barnets pappa vårdnaden om en sexårig flicka då mamman saboterat 
                                                
119 Prop. 2005/06:99 s. 42.  
120 A.st. 
121 Prop. 1997/98 s. 107.  
122 Kaldal, Parallella processer, s. 218.  
123 Singer, Barnets bästa, s. 135. 
124 Se 6 kap. 2a § FB. Se också avsnitt 3.3.2 angående ensam vårdnad och umgänge.  
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barnets umgänge med pappan. I NJA 1998 s. 675 ansågs barnets behov av trygghet väga 

tyngre än barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Mamman 

fick behålla vårdnaden om en treårig pojke trots att hon uppenbart saboterat barnets 

umgänge med sin pappa. HD motiverade beslutet med pojkens behov av stabilitet. 

Pojken hade vid tiden för avgörandet bott hela sitt liv hos sin mamma och inte träffat sin 

pappa sedan han var åtta månader gammal.125 

 I svensk rätt syftade bestämmelsen om en nära och god kontakt med båda föräldrarna 

från början till att förhindra att en förälder som inte hade vårdnadsansvar för barnet 

fråntogs rätten till umgänge med barnet. Sedan 1983 markerar bestämmelsen istället att 

regelns primära syfte är att tillgodose barnets rätt till umgänge.126  

 FB bygger på antagandet att gemensam vårdnad i de flesta fall är att föredra framför 

ensam vårdnad. Exempel på hur presumtionen för gemensam vårdnad framkommer i 

FB är 6 kap. 5 § 2 st. FB som möjliggör gemensam vårdnad mot en förälders vilja samt 

6 kap. 6 § 2 st. FB som stadgar att socialnämnden ska godkänna avtal om gemensam 

vårdnad om det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Det är således ett lägre 

krav än att avtalet är förenligt med barnets bästa.  

 Syftet bakom införandet av gemensam vårdnad för särlevande föräldrar var från 

början att minska antalet tvister mellan föräldrarna. Det antogs att en förälder skulle ha 

lättare att acceptera att barnet bodde hos den andra föräldern om hen får fortsätta att stå 

som vårdnadshavare tillsammans med den andre föräldern.127 Vid införandet lyftes 

föräldrarnas enighet om vårdnadsformen fram som en förutsättning för att ett 

gemensamt vårdnadsansvar skulle fungera. Att döma till gemensam vårdnad mot en 

förälders vilja ansågs lägga en för svår uppgift på den förälder som inte ansåg sig kunna 

upprätthålla den nära fortsatta kontakten med den andra föräldern som ett gemensamt 

vårdnadsansvar kräver.128     

  För att påverka föräldrar som har svårt att samarbeta med den andra föräldern kring 

barnet infördes 1998 en lagändring där det blev möjligt att döma till gemensam vårdnad 

mot en förälders vilja. Förhoppningen var att ett gemensamt vårdnadsansvar skulle 

skapa bättre förutsättningar för kontakt mellan barn och förälder.129 Den normativa 

                                                
125 I Svea Hovrätts dom 13 december 2013 i målet T 9543-12 som diskuterats i avsnitt 3.3.2 blev 
utgången en annan. Barnet var vid hovrättens dom sex år gammalt. 
126 Singer, Barnets bästa, s. 135, se 6 kap. 2a § FB. 
127 Prop. 1975/76:170, s. 142 f.  
128A.prop. s. 146. 
129 Prop. 1997/98:7, s. 51.   
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förändringen var särskilt riktad mot pappornas deltagande och ansvarstagande för barns 

uppväxt, fostran och utveckling.130   

4.3.2 Bedömningen av vårdnaden vid samarbetssvårigheter 

Sedan det blev möjligt att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja ska rätten 

ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta.131 Idag stadgas i 6 kap. 5 § FB att 

rätten, vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av 

föräldrarna, ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor 

som rör barnet. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte 

besluta om det. Det var vid reformen av vårdnadsreglerna 2006 som föräldrarnas 

samarbetsförmåga blev ett lagstadgat rekvisit. Syftet var att strama åt den rättspraxis 

som utvecklats efter 1998 års reform då det blev möjligt att döma till gemensam 

vårdnad mot en förälders vilja.132 I propositionen till vårdnadsreformen konstaterades 

att en rättspraxis vuxit fram där ensam vårdnad endast ska utdömas när det framkommer 

särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad. 133  En sådan särskild 

omständighet som kan tala mot gemensam vårdnad är föräldrarnas bristande 

samarbetsförmåga. NJA 2000 s. 345 hade tolkats som att det krävdes att konflikten 

mellan föräldrarna var så svår och djup att det var omöjligt för dem att samarbeta för att 

ensam vårdnad skulle utdömas.134  

 I propositionen påpekades att det inte behöver vara till barnets bästa med gemensam 

vårdnad även om det inte är omöjligt för föräldrarna att samarbeta. Möjligheten att 

döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja ska enligt propositionen istället 

användas med stor försiktighet och lyhördhet. Enligt propositionen ska det inte 

föreligga någon presumtion för eller emot gemensam vårdnad.135 Som diskuteras i 

avsnittet ovan anser jag dock, trots detta uttalande, att utformningen av FB uppvisar en 

presumtion för gemensam vårdnad. Det framhölls vidare i propositionen att ett 

gemensamt vårdnadsansvar förutsätter att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt 

samarbete på ett sätt som inte drabbar barnet. Det underströks även att gemensam 

vårdnad inte bör användas som ett medel för att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta.136 

 Vad innebörden av ett någorlunda konfliktfritt samarbete kan vara diskuterades i 
                                                
130 Gustafsson, Barnpsykiatrikerns synpunkter på vad som är barnets bästa, s. 326.   
131 Prop. 1997/98:7, s. 48 ff. 
132 Prop. 2005/06:99, s. 51. 
133 NJA 1999 s. 451. 
134 Prop. 2005/06:99, s. 49.   
135 A.prop. s. 49 ff.    
136 A.prop. s. 51. 
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NJA 2007 s. 382. HD uttalade i domen att gemensam vårdnad förutsätter en realistisk 

möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör 

barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt 

behöver hjälp utifrån för att fatta beslut. Vidare uttalade HD att en konflikt mellan 

föräldrarna inte bör utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av 

övergående natur. I målet ansåg HD föräldrarnas samarbetssvårigheter motivera ensam 

vårdnad då föräldrarna haft en pågående rättslig process från att barnet var fyra 

månader. Vid målets avgörande var barnet tre år gammalt. 

 En annan särskild omständighet som talar mot gemensam vårdnad är att en förälder 

utövat våld mot den andra föräldern eller barnet.137 I avsnitt 4.2 diskuteras våld mot den 

andra föräldern som en del av risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts 

för övergrepp. I praxis har våld mellan föräldrarna använts som ett exempel på 

föräldrarnas samarbetsproblem snarare än en riskfaktor för barnet. I NJA 2000 s. 345 

var pappan dömd för misshandel av barnens mamma. HD ansåg inte att misshandeln 

gjorde pappan olämplig som vårdnadshavare. Emellertid ansåg HD misshandeln utgöra 

ett exempel på föräldrarnas samarbetssvårigheter varför mamman tilldömdes ensam 

vårdnad. Inte heller i NJA 2006 s. 26, då mamman var dömd för dråpförsök på barnens 

pappa, diskuterades om det våld en förälder utsatt den andra föräldern för kunde utgöra 

en risk för barnet. HD uttalade att det inte kan krävas av pappan att han ska ha 

direktkontakt med en person som har utsatt honom för ett så allvarligt övergrepp. Att 

föräldrarna inte kunde samråda med varandra på grund av de nämnda omständigheterna 

ansågs innebära att gemensam vårdnad inte var till barnens bästa. Som nämns i avsnitt 

4.2 kunde pappans oro och rädsla för mamman medföra att pappan kunde ha problem 

med att tillgodose barnens behov av trygghet och omsorg.  

 

4.4 Barnets vilja 

I enlighet med barnkonventionens regler om barns rätt att komma till tals finns, sedan 

1996, i FB uttryckligen bestämmelser om barns rätt att komma till tals i mål och 

ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Bestämmelsen finns idag i 6 kap. 2a § FB 

och stadgar att domstolen vid bedömningen av frågor om vårdnad, boende och umgänge 

ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Regleringen 

är tillämplig såväl vid domstolsavgöranden som vid socialförvaltningens handläggning 

                                                
137 Prop. 2005/06:99, s. 49.    
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av vårdnad, boende och umgänge. Genom att bestämmelsen getts en fristående 

placering markeras att barnets vilja inte endast är en omständighet att beakta vid 

bedömningen av barnets bästa utan ibland bör beaktas fristående från den 

bedömningen.138  

 Hur barnets vilja förhåller sig till domstolens riskbedömning diskuterades i 

NJA 1995 s. 398. Målet rörde en 13-årig flicka som tydligt och vid flera tillfällen 

uttryckt att hon ville att hennes pappa skulle ha vårdnaden om henne. HD konstaterade 

att pappans lämplighet kunde ifrågasättas men menade att ett vårdnadsavgörande i 

förenlighet med hennes vilja inte kunde antas medföra bestående fara för hennes hälsa 

eller utveckling på sätt som sägs i 6 kap. 7 § FB varför pappan tilldelas vårdnaden. 

Barnets vilja tycks i målet därmed gå före vad som får anses vara barnets bästa, så länge 

risken för barnet inte är så stor att den skulle medföra en överflyttning av vårdnaden 

enligt 6 kap. 7 § FB.139 Det kan tilläggas att flickan i målet var 13 år gammal och HD 

bedömde hennes mognad som normal för sin ålder.    

 Barn är, till skillnad från mål enligt lagen om vård av unga (LVU), inte part i mål om 

vårdnad, boende och umgänge. Barnet har därutöver ingen processbehörighet eller rätt 

till ombud i tvisten. Barnets delaktighet blir därför beroende av att parterna, det vill säga 

barnets föräldrar, och domstolen väljer att höra barnet i processen.140 Frågan om barnet 

ska höras eller inte är beroende av om det anses lämpligt eller inte.141 Eftersom 

domstolen är skyldig att se till att målet uppnår en fullgod utredningsstandard kan dock 

frånvaron av barnets vilja utgöra en brist i utredningen.142 Som diskuteras i avsnitt 2.2 

bör bedömningen av barnets bästa innehålla både en objektiv och en subjektiv 

bedömning. En utredning och bedömning av vad som är barnets bästa förutsätter därför 

att barnets vilja utreds och vägs in i bedömningen.  

 När det förekommer uppgifter om våld är det särskilt viktigt att barnets uppfattning 

om sin situation tydligt framkommer. Socialstyrelsen poängterar därför i sin handbok, 

Våld – Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära 

relationer, att det i vårdnadsutredningen är särskilt viktigt att barnets uppfattning tydligt 

framkommer i ställningstagandet i mål med uppgifter om våld. I den bedömningen 

                                                
138 Saldeen, Barn- och föräldrarätt, s. 165 f. 
139 Se avsnitt 3.2 för vidare diskussion om 6 kap. 7 § FB.  
140 Kaldal, Parallella processer, s. 136.  
141 Se 6 kap. 19 § FB. 
142 Kaldal, Parallella processer, s. 137. 



 41 

krävs därför att socialnämnden samtalar med barnet.143 Alla barn, oavsett ålder, har rätt 

att komma till tals.144    

 Barnets deltagande i vårdnadsmål grundas på tanken att barnet ska skyddas från att 

involveras i den konflikt mellan föräldrarna som en vårdnadstvist utgör. Barnet har en 

rättighet att komma till tals, ingen skyldighet. En vårdnadshavare kan motsätta sig att 

barnet hörs och det finns då inga rättsliga befogenheter för att höra barnet. Detta gäller 

även när det finns uppgifter om övergrepp och omsorgssvikt från en vårdnadshavares 

sida.145 

 

4.5 Risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar samt risken för 

att ett barn annars far illa 
Med risken för att barnet olovligen förs bort eller kvarhålls menas framför allt att en 

förälder utan lov för med sig barnet i syfte att undanhålla den andra föräldern 

möjligheten att utöva vårdnaden om barnet. Alternativt olovligen håller kvar barnet 

efter utgången av ett umgängestillfälle eller efter det att domstol förordnat vårdnaden 

om barnet till den andra föräldern.146 Bestämmelsen tar sikte på bortförande eller 

kvarhållande såväl utomlands som i Sverige.147Andra situationer när ett barn annars far 

illa kan vara då ett barn vistas i olämpliga miljöer när det umgås med en förälder som 

har missbruksproblem.148 Barn far också illa av tvister mellan föräldrarna om barnet 

som präglas av en hög konfliktnivå. En vårdnadstvist kan därför i sig leda till att barnet 

mår mycket dåligt. Det är därför viktigt att tvisten avgörs effektivt och att lösningen 

medför en situation där konfliktnivån mellan föräldrarna är så liten som möjligt.149   

  

4.6 Sammanfattande reflektioner 
Barnets bästa ska vara avgörande vid beslut om vårdnad. Definitionen av vad som ska 

anses vara barnets bästa i mål om vårdnad har dock lämnats öppen i syfte att 

bedömningen ska ta hänsyn till de individuella omständigheterna i målet. Särskilt 
                                                
143 Socialstyrelsen, Våld – Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i 
nära relationer, s. 129. 
144 Se 6 kap. 2a § FB och 6 kap. 19 § FB. 
145 Kaldal, Parallella processer, s. 141 ff.  
146 Prop. 1992/93:139, s. 9 f.  
147 Sjösten, Vårdnad, boende och umgänge, s. 46. 
148 Prop. 1992/93:139, s. 29.   
149 Elrod, Reforming the system to protect children in high conflict custudy cases. 
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avseende ska dock fästas vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp enligt 6 kap. 2a § FB. Enligt förarbetena räcker det att det finns konkreta 

omständigheter som talar för att det föreligger en risk.  

 Jag tolkar 6 kap. 2a § FB i förening med lagstiftarens kommentarer som att 

riskbedömningen av om barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp ska 

utgå från barnets situation. Riskbedömningen ska således alltid göras då det finns 

uppgifter om våld, oberoende av om föräldrarna har samarbetssvårigheter eller inte. 

Våldsproblematiken ska ses med hänsyn till barnets upplevda situation och inte enbart 

med hänsyn till hur föräldrarna upplever situationen, oavsett om övergreppen skett mot 

barnet eller mot den andra föräldern. I den praxis som studerats är det dock i de flesta 

fall föräldrarnas konflikt som står i fokus med visst undantag i RH 2005:38. I den 

utsträckning barnets upplevelser av att en förälder har utsatt den andra föräldern för våld 

i övrigt har beaktats har en förälders oro och rädsla för den andra föräldern ansetts 

påverka barnets behov av trygghet och omsorg. Då syftet med införandet av rekvisitet 

övergrepp mot någon annan i familjen i vårdnadsreformen 2006 var att uppmärksamma 

just den inverkan våld mot barnets förälder kan ha på barnet är det möjligt att framtida 

praxis kommer fokusera på barnets upplevelser i större utsträckning. Att bedöma att 

våldet påverkar föräldrarnas samarbetsförmåga anser jag i sig vara relevant men om 

bedömningen verkligen ska utgå från barnet anser jag att barnets upplevelser av våldet 

bör få större utrymme. Det finns annars risk för att situationer där barnet riskerar att fara 

illa inte uppmärksammas på grund av att föräldrarnas samarbetssvårigheter inte är så 

stora. Barnet kan må väldigt dåligt och känna en oro på grund av våldet även om inte 

den utsatta föräldern känner detsamma. Ett tydligare barnperspektiv bör eftersträvas. 

 Vid bedömningen av barnets bästa ska barnets vilja beaktas. För att barnets 

uppfattning om sin situation och upplevelser kring våld ska komma fram i ett mål om 

vårdnad krävs att barnet får möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning. Att barnet ska 

få komma till tals är dock beroende av om parterna, barnets föräldrar, eller domstolen 

väljer att utreda barnets vilja. Dessutom kan en vårdnadshavare neka de som gör en 

vårdnadsutredning i målet att prata enskilt med barnet varför barnet i praktiken inte är 

garanterad att få komma till tals.  
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5 Empirisk studie av tingsrättens bedömning i mål om 

vårdnad 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den empiriska studien av hur uppgifter om våld 

inom familjen behandlas i domar och vårdnadsutredningar i mål om vårdnad. Syftet 

med studien är att utreda hur våldet i praktiken påverkar och hanteras vid en bedömning 

av vårdnadsfrågan. Studien fokuserar på förekomsten av en riskbedömning, hur 

domstolen beskriver och kategoriserar uppgifterna om våld, beaktande av barnets vilja 

samt vilket genomslag uppgifter om våld får vid bedömningen av om vårdnaden ska 

vara gemensam eller ensam. Redovisningen av studien består dels av en beskrivning av 

i vilken frekvens olika variabler förekommer, dels av referat och citat från tingsrättens 

respektive vårdnadsutredarnas bedömning som exemplifierar utredarnas och tingsrättens 

resonemang. Det är tingsrättens domskäl som utgör grunden för beskrivningen av hur 

uppgifterna om våldet hanteras men vårdnadsutredningens bedömning används för att 

ge möjlighet till en jämförelse mellan domskäl och vårdnadsutredning.  

 

5.1 Tingsrättens redovisade riskbedömning i vårdnadsutredning och dom 

5.1.1 Innebörden av riskbedömning i studien 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det, enligt 6 kap 2a § FB, särskilt 

fästas avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp.150 En riskbedömning ska således göras. Vid införandet av bestämmelsen 

framhölls att, utöver domstolen, också den som utför en vårdnadsutredning ska göra en 

riskbedömning och pröva påståenden om övergrepp. Det uttalades att utredaren ska 

skaffa sig en bild av hur barnet upplever sin situation och hur eventuella övergrepp har 

påverkat och kommer påverka barnet samt risken för framtida övergrepp.151 För att 

studera hur bestämmelsen efterlevs i de domar och vårdnadsutredningar som studerats 

har jag utgått från förarbetenas nämnda beskrivning av vad som bör utredas och 

bedömas i en riskbedömning. Min prövning är oberoende av om bedömningen benämns 

som en riskbedömning eller inte.  

                                                
150 Se avsnitt 4.2.1 för en närmare beskrivning av bestämmelsens innebörd.   
151 Prop. 2005/06:99, s. 43.    
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5.1.2 Domstolens och vårdnadsutredarnas bedömning   

Trots att såväl domstolen som vårdnadsutredarna ska göra en riskbedömning finns en 

riskbedömning presenterad i dom och i vårdnadsutredning endast i ett av de elva 

studerade målen. I fyra av målen saknas redovisning av riskbedömning i såväl dom som 

vårdnadsutredning. I fem av målen finns en riskbedömning enbart redovisad i 

vårdnadsutredningen. I ett av de studerade målen finns en riskbedömning redovisad i 

domen men inte i vårdnadsutredningen. 

 Det kan också konstateras att de riskbedömningar som finns är av mycket varierande 

omfattning och karaktär. I de flesta mål nöjer sig domstolen med att konstatera att det 

inte föreligger någon risk då uppgifter om våld inte har kunnat styrkas. Ett sådant 

konstaterande, utan motivering eller närmare kommentarer av uppgifterna om våld, har 

jag i studien inte ansett utgöra en riskbedömning. I andra mål görs en närmare 

genomgång av de uppgifter som finns med en bedömning av risken. De stora 

skillnaderna mellan målen gäller såväl omfattningen i domstolens domskäl som 

omfattningen mellan olika vårdnadsutredningar.  

 Överlag diskuteras uppgifter om våld mer ingående i vårdnadsutredningarna än i 

domarna. I de flesta mål tenderar uppgifterna om våld att begränsas och i några mål helt 

försvinna i domstolsprövningen i förhållande till vårdnadsutredningen. Detta 

förekommer även i mål där omfattande uppgifter om våld finns i vårdnadsutredningen. 

Varför domstolen inte tar upp våldet i en dom eller varför de berör uppgifterna om våld 

i begränsad omfattning i förhållande till vårdnadsutredningen motiveras inte. I ett mål 

gjordes ingen riskbedömning i domstolen angående uppgifterna om våld trots att 

utredarna i vårdnadsutredningen bedömde det som sannolikt att det förekommit våld i 

hemmet. I ett annat mål nöjer sig tingsrätten med att beröra uppgifterna om våld med 

följande kommentar: ”moderns påståenden om misshandel från faderns sida vinner inte 

något stöd av utredningen i övrigt”. Uppgifterna om våld varken kommenteras eller 

bedöms ytterligare i domen. Det kan anses anmärkningsvärt med beaktande av att 

utredarna i vårdnadsutredningen gör en riskbedömning som leder till följande slutsats: 

 

”Utredarna bedömer faderns våld mot modern som trovärdiga. Det våld som modern 

beskriver är omfattande, så väl psykiskt som fysiskt och ekonomiskt…..Utredarna har 

använt socialstyrelsens skattningsmaterial FREDA för att bedöma farlighetsnivån på 

våldet. Modern hamnar då på att det råder ökad farlighet och samhället bör agera för 

att se till att modern har tillräckligt med skydd. ”   
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5.2 Tingsrättens beskrivning och bedömning av det våld som uppges ha 

förekommit 

5.2.1 Kategorisering av våldet  

Vid införandet av bestämmelsen att domstolen särskilt ska beakta risken för att barnet 

eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp uttalades att riskbedömningen bland 

annat bör påverkas av övergreppens art. Exempelvis uttalades att om övergreppen är en 

följd av den våldsutövandes behov av att utöva makt och kontroll över offret innebär det 

att beteendet kan vara svårt att förändra vilket innebär en större risk för barnet.152   

 För att bedöma våldets art har jag utgått från Johnsons uppdelning av partnervåld 

som utgår från graden av kontroll i den våldsutövandes beteende.153 Teorin presenteras i 

avsnitt 1.4 och innehåller de fyra olika kategoriseringarna intim terrorism, våldsamt 

motstånd, ömsesidig våldsam kontroll och situationsbaserat våld. För att underlätta för 

läsaren följer en kort sammanfattning av Johnsons fyra kategorier av partnervåld:   

Vid intim terrorism använder partnern våld och är kontrollerande, den andra partnern 

använder varken våld eller är kontrollerande.  

 Våldsamt motstånd innebär att partern använder våld men är inte kontrollerande. Den 

andra partnern använder våld och är kontrollerande. 

 När våldet bedöms som ömsesidig våldsam kontroll är båda parter kontrollerande 

och använder våld.      

 Vid situationsbaserat våld använder partern våld men är inte kontrollerande. Inte 

heller partnern är kontrollerande men partnern kan såväl använda som inte använda våld 

i kategorin situationsbaserat våld.  

 När jag i min studie har kategoriserat det våld som i vårdnadsmålen uppges ha 

förekommit har jag använt samma indikationer på kontroll som Johnson. Eftersom 

varken domen eller vårdnadsutredningen beskriver våldet särskilt ingående är det inte 

säkert att indikationer på kontroll framgår om någon av föräldrarna själva inte berättar 

om sådana situationer. Det är därför möjligt att exempelvis våld som i studien benämns 

som situationsbaserat våld i själva verket är intim terrorism eller ömsesidig våldsam 

kontroll. Detta till följd av att utövning av kontroll i de fallen inte har framgått av 

domen eller vårdnadsutredningen. Eftersom det som framkommer i 
                                                
152 Prop. 2005/06:99, s. 42 f.   
153 Johnson, Conflict and control gender symmetry and assymetry in domestic violence, s. 1003. 
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vårdnadsutredningen och domen är det som ligger till grund för domstolens resonemang 

och beslut anser jag ändå att min kategorisering kan leda till intressanta slutsatser.        

5.2.2 Förekomst av de olika våldskategorierna i de studerade vårdnadsmålen 

I de mål som studerats är det vanligast förekommande med uppgifter om att det 

förekommer eller har förekommit situationsbaserat våld mellan föräldrarna. Sådant våld 

går att finna i sex av de elva studerade målen. I fyra av dessa sex mål finns också 

uppgifter om att våldsutövaren, utöver att använda våld mot den andra föräldern, även 

har använt våld mot barnet eller någon annan familjemedlem.  

 I fyra av de studerade målen finns uppgifter om intim terrorism från pappan mot 

mamman. Våld mot barnet eller annan familjemedlem har i de fallen uppgetts ske i 

hälften av fallen. Kategorierna våldsamt motstånd och ömsesidig våldsam kontroll finns 

inte representerade i studien. Av de studerade målen framkommer att det är vanligt att 

både barnet och den andra föräldern utsätts för våld när det förekommer våld i familjen. 

I endast ett av de studerade målen uppgavs en förälder ha använt våld mot barnet men 

inte mot den andra föräldern. Det kan noteras att det var det enda av de studerade målen 

där föräldrarna aldrig hade bott tillsammans. Resultatet av kategoriseringen i studien 

sammanfattas i tabellen nedan. 

 
Tabell 1.  

Våldets kategoriska fördelning     

 Situationsbaserat 

våld 

Intim 

terrorism 

Våldsamt 

motstånd 

Ömsesidig 

våldsam 

kontroll   

Endast våld 

mot barnet 

Våld mot den 

andra föräldern 

6 4 0 0 0 

Våld mot barnet 

eller annan 

familjemedlem 

4 2 0 0 1 

 

Eftersom det är ett begränsat antal domar som har studerats ska siffrorna läsas med 

försiktighet. De ger dock en indikation på att de uppgifter om våld som beskrivs i dom 

och vårdnadsutredning, vid en tvist om vårdnadsfrågor som leder till domstolsprövning, 

främst verkar utövas av en part. Kategorin situationsbaserat våld är den enda kategorin i 
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undersökningen där det i de studerade målen finns uppgifter om att båda föräldrarna har 

använt våld. Detta har skett i en tredjedel av de mål som kategoriseras som 

situationsbaserat våld. I kategorin intim terrorism är det endast pappan som uppges ha 

utövat våld. De våldsformer som alltid innebär våld från båda parter, våldsamt motstånd 

och ömsesidig våldsam kontroll, finns som tidigare nämns inte representerade i något av 

de studerade målen.  

5.2.3 Domstolens och vårdnadsutredarnas bedömning   

Ovan nämnda kategoriseringar utgår från de uppgifter som parterna själva uppger. I 

detta avsnitt utgår beskrivningen av våldet istället från hur tingsrätten beskriver och 

bedömer våldet i domskälen. Även vårdnadsutredningens bedömning används för att 

jämföras med domskälen. 

  I de resonemang som förs i domskälen tenderar tingsrätten att koppla våldet till 

enstaka situationer istället för att se våldet som ett uttryck för en vårdnadshavares 

personliga egenskaper som våldsutövare. Ett exempel finns i ett mål där det i 

vårdnadsutredningen framgår att pappan bland annat är dömd för olaga hot mot 

mamman, misshandel mot sin son samt två övriga fall av misshandel. Tingsrätten 

kommenterar domen för misshandeln mot sonen med att: ”Annat är inte utrett än att 

händelsen rörande hans son var en engångsföreteelse. Någon risk för övergrepp 

bedöms därför inte föreligga”. Trots att pappan i detta mål är dömd för flera våldsbrott 

förs ingen vidare diskussion kring om pappan har våldsamma egenskaper som kan 

utgöra en risk för barnet. Våldet mot barnet verkar ses som en händelse isolerad från 

övriga misshandelsdomar och hotet mot mamman. Hotet mot mamman bedöms enbart i 

kontexten om det finns risk för övergrepp mot mamman, det tas inte i beaktande vid 

bedömningen av risken för barnet. Tingsrätten bedömer risken för övergrepp mot 

mamman som: ”Hotet mot [mamman] uttalades dock under parternas förhållande. 

Eftersom parterna inte längre har en relation måste risken för nya hot bedömas som 

mycket begränsad”. 

 I ett annat mål uppger barnet att hans pappa vid olika tillfällen slagit honom. 

Tingsrätten kommenterar uppgifterna om våld med: ”Faran för att [barnet] fysiskt ska 

bestraffas av pappan är låg. Om det skulle ha hänt lär [pappan] ha ångrat det djupt 

och inte återfalla i det beteendet”. Tingsrätten verkar i målet utesluta att våldet kan 

upprepas. Då pappan i målet förnekar att han har använt våld och det inte finns 

dokumenterat varken i vårdnadsutredningen eller i domen att pappan uttryckt någon 
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ånger verkar tingsrätten dessutom själva konstruera ett ångerfullt beteende hos pappan.  

Tingsrätten framställer således, på eget initiativ, att eventuellt våld har haft karaktären 

av en engångsföreteelse. Detta trots att detta motsägs av barnets uppgifter och inte 

framgår av något annat i vårdnadsutredningen eller i domen.    

 

5.3 Betydelsen av barnets vilja vid tingsrättens bedömning 

5.3.1 Förekomst av redogörelse för barnets vilja 

I avsnitt 4.4 redogörs för barnets rätt att komma till tals, oavsett ålder. Socialstyrelsen 

framhåller att det i mål med uppgifter om våld i hemmet är särskilt viktigt att barnets 

uppfattning tydligt framkommer. För att uppnå detta poängterar Socialstyrelsen att det 

krävs att socialnämnden samtalar med barnet.154 Trots det saknas en redovisning av 

barnets vilja i såväl dom som vårdnadsutredning i fem av de elva studerade målen. De 

målen berör totalt åtta barn. Hälften av de barn som inte får komma till tals är över sex 

år gamla. I två av målen beror avsaknaden av redogörelse för barnets vilja på att en 

vårdnadshavare inte tillåter att utredarna i vårdnadsutredningen pratar med barnen.155 

Det är i båda målen den vårdnadshavare som uppges använda våld som inte godkänner 

samtalen.  

 I de sex mål där barnens vilja finns redovisad har viljan redovisats i såväl dom som 

vårdnadsutredning. Dessa mål berör tolv barn och av dem uttrycker sig nio av barnen 

negativt inför att träffa den våldsutövande föräldern.156  

 
  

                                                
154 Socialstyrelsen, Våld – Handbok om socialstyrelsens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i 
nära relationer, s. 129. 
155 Det framgår av vårdnadsutredningen i dessa två mål att en vårdnadshavare motsätter sig samtal med 
barnet. Det är möjligt att en vårdnadshavare har motsatt sig samtal med barnet i fler av målen där barnet 
inte kommer till tals utan att det har framgått i målet.  
156 Fem av barnen som uttryckte sig negativt inför att träffa den våldsutövande föräldern berördes i 
samma mål varför resultatet ska betraktas med försiktighet.  
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Tabell 2.  
Förekomst av redogörelse för barnets vilja fördelat på antalet mål 

 Ja Nej 

Förekomst av redogörelse för barnets vilja 6 5 

 

Tabell 3.  
Redogörelse för barnets vilja fördelat på antal barn och barnets ålder 

Förekomst av redogörelse för barnets vilja Ja Nej  

Barn 0-2 år  1 

Barn 3-5 år  3 

Barn 6-8 år 5 3 

Barn 9-11 år 2 1 

Barn 12–14 år 2  

Barn 15-18 år 3  

 

5.3.2 Domstolens och vårdnadsutredarna bedömning   

I de mål barnet får komma till tals och hens vilja redovisas i målet beaktar domstolen 

barnets redogörelse i varierande grad. Barnets vilja ifrågasätts exempelvis i flera fall på 

grund av barnets ålder. Ett sådant exempel finns i ett mål där barnet vid upprepade 

tillfällen har sagt att hans pappa slår honom: 

 

” [Barnet] är bara sju år gammal och har inte en sådan mognad att hans vilja kan 

anses väga så tungt att den ska ha avgörande betydelse vid beslutet om vem som ska ha 

vårdnaden om honom” 

 

Även i ett annat mål ifrågasätts barnets redogörelse för sin vilja på grund av barnets låga 

ålder och domstolen väljer då istället att tolka barnets verkliga vilja utifrån 

observationer under ett hembesök hos barnet och pappan: 

 

” [Barnet] har under det barnsamtal som utredarna haft med honom berättat att han 

inte vill träffa pappa alls men att han vill kunna ringa till pappan. Utredarna anser att 

[barnet] omöjligt kan överblicka de konsekvenser det skulle innebära för honom och 
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även för [pappan]att inte ha något umgänge med pappa. Det [barnet] säger under 

barnsamtalet stämmer inte överens med det som utredarna såg under hembesöket.”  

 

Det förekommer också exempel där domstolen tydligt klargör att de inte tror på barnet 

och utgår från att barnets uppgifter om att pappan slagit honom är falska. Barnet i målet 

var vid domen åtta år gammal: ”Hans åsikter ska beaktas men det kan alltid 

ifrågasättas vilka skäl som ligger bakom ett så litet barns ståndpunkter mot sin pappa” 

 

I de mål domstolen godtar barnets uppgifter som korrekta och tolkar barnets uttryckliga 

vilja som barnets verkliga vilja kan den ibland göras till en del av barnets bästa och 

därigenom få genomslag i domstolens bedömning. I ett mål där det ansågs styrkt att 

pappan utövat våld mot barnens mamma uttalade tingsrätten: ”Det kan inte anses 

förenligt med barns bästa att mot deras vilja förordna om umgänge med en förälder 

som har utövat våld mot den andra föräldern” 

 

5.4 Våldets genomslag vid bedömningen av om vårdnaden ska vara 

gemensam eller ensam  

5.4.1 Förekomst av våldsutövande som grund för ensam vårdnad 

Vid införandet av bestämmelsen att domstolen vid bedömningen av vad som är bäst för 

barnet, särskilt ska fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen 

utsätts för övergrepp,157 uttalades att om en förälder utsätter barnet eller någon annan i 

familjen för våld, trakasserier eller andra kränkningar, är det i de allra flesta fall bäst för 

barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden.158 Våldet kan således vara en orsak till 

varför vårdnaden inte bör vara gemensam.  

 Trots detta uttalande visar studien att tingsrätten ytterst sällan dömer till ensam 

vårdnad på den grund att en förälder anses olämplig som vårdnadshavare på grund av 

våldsutövandet och att det därmed föreligger en risk för att barnet far illa om föräldern 

fortsatt har del i vårdnaden. Av de studerade målen där utfallet resulterade i ensam 

vårdnad var det inte i något mål som tingsrätten grundade beslutet om ensam vårdnad 

på den andra förälderns olämplighet på grund av våldsutövning. I samtliga sju mål 

angavs istället parternas bristande samarbetsförmåga som grund. Den bristande 
                                                
157 Se 6 kap. 2a § FB. 
158 Prop. 2005/06:99, s. 42.   
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samarbetsförmågan motiverades däremot ibland med en förälders våldsutövande. I tre 

av målen där ensam vårdnad utdömdes fanns en brottmålsdom som styrkte våldet mot 

en familjemedlem. I inget av målen där en brottmålsdom fanns, som styrkte våldet mot 

en familjemedlem, utdömdes gemensam vårdnad. En brottmålsdom verkar således 

underlätta ett bifall för ett yrkande om ensam vårdnad.     

 

Tabell 4. 
Tingsrättens motivering vid utdömande av ensam vårdnad 
 

 

 

 

 

Ensam vårdnad p.g.a. 
vårdnadshavares 
våldsutövande 

Ensam vårdnad p.g.a. 

föräldrarnas bristande 

samarbetsförmåga 

Gemensam vårdnad 
utdömdes 

Antal mål 0 7 4 

Brottmålsdom 
finns 

0 3 0 

 

5.4.2 Domstolens och vårdnadsutredarnas bedömning   

Att tingsrätten undviker att motivera ensam vårdnad med en vårdnadshavares 

olämplighet på grund av sitt våldsutövande verkar i de studerade målen främst ha två 

orsaker.  

 En orsak tycks vara att tingsrätten väljer att sätta nivån för vilken typ av beteende 

som ska anses vara så pass olämpligt att vårdnadshavaren inte längre ska få del i 

vårdnaden mycket högt. I ett mål var pappan dömd för misshandel av dottern och 

mamman och barnen vittnade i målet om omfattande våld mot barnen och mamman. 

Barnen uppgav att de på grund av våldet och rädsla inte ville träffa pappan. De försök 

som gjorts med umgänge mellan barnen och pappan hade också fått avbrytas av de 

närvarande umgängesstöden på grund av konflikter mellan barnen och pappan. 

Tingsrätten gjorde i målet följande bedömning av pappans lämplighet som 

vårdnadshavare: 

 

”Det är dock inte genom de uppgifter som framkommit om våld styrkt att [pappan] 

skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Inte heller barnens dokumenterade ovilja att 

träffa honom innebär i sig att han skulle vara olämplig som vårdnadshavare” 
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I många mål gör inte tingsrätten någon lämplighetsprövning alls av den våldsutövande 

föräldern utan väljer istället att direkt gå in och pröva parternas samarbetsförmåga. Om 

utfallet i prövningen blir att föräldrarna inte bör ha gemensam vårdnad tas istället 

uppgifterna om våld upp i den efterföljande diskussionen om vem som då bör anförtros 

vårdnaden. Uppgifterna om våld ses därmed som en del av parternas konflikt och 

samarbetssvårigheter. Tingsrätten ger därmed också den våldsutsatta del i skulden för 

att den gemensamma vårdnaden inte fungerar. Ibland antyds att samarbetsproblemen 

främst beror på den våldsutsattas beteende. Sådana antydningar förekommer oberoende 

av om tingsrätten anser att våldet är styrkt eller inte. I det mål som innehåller 

nedanstående citat finns en dom för våld inom familjen och tingsrätten anser våldet vara 

såväl omfattande som styrkt:   

 

” [mammans] ovilja till kontakt med [pappan] kan komma att orsaka problem vid de 

gemensamma beslut som rör vårdnaden om barnen” … ”Hennes bristande förtroende 

för honom är ett tecken som tyder på att en gemensam vårdnad är oförenlig med 

barnets bästa. Rätten ifrågasätter inte att [pappan] varit en engagerad familjefar på 

distans och att han har strävat efter att ordna en god livssituation för sin familj” 

 

Det finns dock ett undantag från tingsrättens ståndpunkt om föräldrarnas gemensamma 

skuld för samarbetsproblemen bland de studerade målen. I ett mål betonas att mamman 

inte belastas för samarbetsproblemen, det uttrycks istället att det är den våldsutövande 

förälderns (pappans) beteende som orsakar samarbetsproblemen:   

 

”Av det sagda följer att det inte är rimligt att kräva att [mamman] ska samarbeta med 

[pappan] vilket skulle bli följden om det förordnades gemensam vårdnad. Hennes 

bostadsort skulle då också, i alla fall på sikt, ofrånkomligen röjas. Vårdnaden om 

barnen ska således inte utövas gemensamt” 

 

En annan orsak till våldsuppgifternas bristande genomslag i målen kan vara tingsrättens 

genomgående misstro mot de uppgifter om våld som finns i målet. En misstro som 

uttrycks trots att ingen närmare utredning om våldet har gjorts. Tingsrätten synes 

således utgå från att uppgifter om våld är en del av föräldrarnas konflikt och att en part 

falskt anklagar den andra vårdnadshavaren för att använda våld för att vinna fördel i 
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vårdnadstvisten. Exempel på tingsrättens skepsis mot uppgifter om våld är uttryck i 

domskälen som: ”Tingsrätten kan inte utan vidare välja att tro på allt ena parten 

säger”, ”En misstro som kan vara befogad men möjligen inte”, ”Hans åsikter ska 

beaktas men det kan alltid ifrågasättas vilka skäl som ligger bakom ett så litet barns 

ståndpunkter mot sin pappa” och ”I samma veva påstod [barnet] att pappan slagit 

honom”.  

 I de fall där tingsrätten gör bedömningen att våld har förekommit finns det en dom 

som styrker våld mot någon familjemedlem i alla mål utom ett. I det mål där tingsrätten 

väljer att tro på uppgifterna om våld utan dom bekräftar den våldsutövande föräldern 

själv att han har använt våld, således är uppgifterna om våld ostridiga i målet. I ett av 

målen nämner inte tingsrätten uppgifterna om våld alls i domskälen, trots att uppgifter 

från både barnen och mamman vittnar om ett omfattande våld. Det verkar således 

krävas en dom eller en bekräftelse från den våldsutövande föräldern för att tingsrätten 

ska beakta uppgifterna om våld inom familjen i domskälen.   

   

5.5 Sammanfattande reflektioner 
I de studerade tingsrättsdomarna är det mycket ovanligt att tingsrätten gör en 

riskbedömning med anledning av de uppgifter om våld som finns. Det är vanligare i 

vårdnadsutredningarna men i nästan hälften av målen görs ingen riskbedömning alls. I 

de flesta mål rör uppgifterna om våld situationsbaserat våld. Det är dock relativt vanligt 

att våldet varit av karaktären intim terrorism. Domstolen tenderar dock att bedöma de 

uppgifter om våld som finns som engångsföreteelser, utan att göra någon närmare 

utredning av de uppgifter som förekommer.  

 I de mål som studerats är det vanligt att såväl en förälder som barnet utsatts för våld. 

Domstolens antagande om våldet som en engångsföreteelse görs oavsett om uppgifterna 

om våld avser barnet eller den andra föräldern. I de mål där dom över våld inom 

familjen eller en bekräftelse från den våldsutövande föräldern saknas har tingsrätten inte 

i något mål bedömt uppgifterna om våld som trovärdiga. Om våldet diskuteras ser 

tingsrätten våldet som en del av föräldrarnas samarbetssvårigheter, inte som en 

riskfaktor för att barnet kan fara illa med våldsutövaren som vårdnadshavare.     

 I de fall barnet får möjlighet att uttrycka sin vilja i vårdnadsfrågan bedömer 

tingsrätten ofta barnet som för ungt för att förstå innebörden av sitt val alternativt anser 

att barnets åsikter starkt har påverkats av en förälder. Barnets vilja att inte umgås med 
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en förälder som uppges ha använt våld tolkas inte som att barnet känner en oro eller 

rädsla inför att umgås med en våldsutövande pappa. 

6 Studien och barnets bästa  
I detta avsnitt sätts de slutsatser som kan dras från den empiriska studien av tingsrättens 

domskäl i relation till vad som tidigare i uppsatsen framförts om barnets bästa och 

gällande rätt. Resultaten diskuteras i förhållande till uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter rörande olika typer av våld och hur barn påverkas av våld inom 

familjen. Kapitlet syftar till att diskutera uppsatsens frågeställningar som berör i vilken 

utsträckning en riskbedömning vid uppgifter om förekomst av våld inom familjen 

redovisas i vårdnadsutredning och dom, hur tingsrätten beskriver och bedömer det våld 

som uppges ha förekommit i relation till lagstiftningen, i vilken utsträckning barnets 

vilja har betydelse för tingsrättens bedömning i vårdnadsfrågan när uppgifter om våld 

inom familjen finns och slutligen hur och under vilka omständigheter uppgifter om våld 

inom familjen beaktas och bedöms vid avgörandet i vårdnadsfrågan samt varför.  

 

6.1 I vilken utsträckning redovisas en riskbedömning vid uppgifter om 

förekomst av våld inom familjen i vårdnadsutredning och dom? 
Den empiriska studien visar att en redovisning av en riskbedömning beträffande risken 

för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp är mycket ovanlig i 

tingsrättens dom. Detta trots att de i samtliga mål som studerats förekommer uppgifter 

om våld och att det i lagtexten framgår att det vid bedömningen av barnets bästa särskilt 

ska fästas avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp. Att inte redovisa risken för att barnet far illa av ett visst beslut strider 

dessutom mot barnkonventionen vars artikel 3 kräver att beslutsprocessen, vid beslut 

som rör barn, innehåller en konsekvensanalys av de effekter som beslutet kan få för 

barnet. En redovisning av en riskbedömning förekommer i större utsträckning i de 

studerade vårdnadsutredningarna.  

 Bedömningen i mål om vårdnad ska avgöras utifrån barnets bästa. Barnets bästa har 

avsiktligen inte definierats närmare för att bedömningen ska kunna skräddarsys efter det 

individuella barnets förutsättningar. Betydelsen av begreppets flexibilitet betonades vid 

införandet av begreppet i såväl barnkonventionen som FB. En individuell bedömning 

kräver dock ett tillräckligt underlag över barnets situation och att en bedömning görs 
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från de uppgifter som finns. Bedömningen av barnets bästa blir annars en bedömning av 

vad som är bäst för barn i allmänhet.  

 

6.2 Hur beskriver och bedömer tingsrätten det våld som uppges ha 

förekommit i relation till lagstiftningen? 

Som beskrivs i avsnitt 1.4 mår barn som upplever våld mycket dåligt. Lagstiftaren har 

uttalat att det i de flesta fall är mindre lämpligt att en förälder som utsatt barnet eller den 

andra föräldern för våld har del i vårdnaden. I förarbetena till 2006 års vårdnadsreform 

uttalades att omständigheter som bland annat förälderns allmänna attityd till våld, 

eventuella tidigare övergrepp samt hot om övergrepp kan inverka på riskbedömningen. 

Vidare uttalades att det allmänt föreligger en större risk för barnet om det våld som 

förekommit varit systematiskt, riktat mot flera personer eller ett uttryck för förövarens 

behov av att utöva makt och kontroll över offren. Som konstateras i kapitel 5 tenderar 

domstolen att beskriva våldet som knutet till en enskild händelse och inte som en del av 

en vårdnadshavares personliga egenskaper, även i de fall flera våldsdomar finns. Till 

följd av detta bedöms risken för att barnet eller någon annan i familjen ska utsättas för 

övergrepp eller att barnet annars ska fara illa på grund av våldet som liten i de studerade 

målen.    

 Den empiriska studien visar också exempel på att tingsrätten utgår från att våldet mot 

en annan förälder upphör i och med en separation. Detta stämmer inte överens med den 

studie som presenterats i avsnitt 1.4.2 som visar att fysiskt våld och framförallt psykiskt 

våld och hot är relativt vanligt förekommande också efter en separation.159 Våldet 

riskerar därmed att fortsatt vara en del av barnets upplevelser också efter föräldrarnas 

separation, något som i de mål som studerats inte beaktas i redovisad riskbedömning.  

 

6.3 I vilken utsträckning har barnets vilja betydelse för tingsrättens 

bedömning i vårdnadsfrågan när uppgifter om våld inom familjen finns? 
Enligt såväl barnkonventionen som FB har barnet rätt att komma till tals i frågor som 

rör barnet. För att tolka barnets bästa krävs att barnet tillåts ge uttryck för vad barnet 

upplever som det bästa för hen. Som Socialstyrelsen påpekat är det i mål där det 

förekommer uppgifter om våld i nära relationer särskilt viktigt att barnets uppfattning 

                                                
159 Se avsnitt 4.2.2. 
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om sin situation tydligt framkommer. Lagstiftaren har också uttryckt att barnets 

inställning ska vägas in i riskbedömningen.160 Den empiriska studien har visat att 

barnets vilja i många fall inte finns redovisad. I de mål barnets vilja finns redovisad 

uttalar tingsrätten i flera fall att barnet inte är tillräckligt gammalt för att domstolen ska 

följa barnets vilja.  

 Som framkommer i avsnitt 1.4.2 kan ett gemensamt vårdnadsansvar utgöra en stark 

otrygghet för barnet om barnet upplevt eller upplever våld i hemmet. Eftersom barnets 

delaktighet i processen om vårdnad är beroende av att vårdnadsutredarna eller 

domstolen väljer att höra barnen är det inte säkert att barnets uppfattning om sin 

situation framkommer. Dessutom kan en vårdnadshavare motsätta sig att barnet hörs 

vilket förekommit i två av de studerade målen. Barnets upplevelser beskrivs då utifrån 

vad föräldrarna väljer att berätta. I avsnitt 1.4.2 konstateras att föräldrar generellt 

undervärderar barnens exponering för våldet och att barnen ofta inte berättar om sina 

upplevelser. Att barnets uppfattning endast framkommer genom föräldrarna ger därför 

inte alltid en heltäckande bild av barnets upplevelser och uppfattning.  

 Eftersom föräldrarna är parter mot varandra i tvisten kan en förälders berättelse om 

barnets uppfattning också ses som en del av att få rätten på sin sida varför domstolen 

kan vara kritisk till berättelsen, något som är vanligt förekommande i studien. Det är 

barnet och inte föräldrarna som ska anses vara expert på barnets situation. 

Barnperspektivet, som 2006 års vårdnadsreform syftade till att förstärka, kräver att 

barnet får möjlighet att ge uttryck för sin uppfattning om sin situation. För att domstolen 

ska ha möjlighet att ta del av barnets vilja samt uppfattning om sin situation krävs att 

barnets uppfattning och upplevelser får komma fram i utredningen och att det får 

komma fram fristående från föräldrarnas uppfattning. Egna samtal med barnen är därför 

viktiga och om barnen är för små bör utredarna i vårdnadsutredningen prata med andra 

runt barnet och göra hembesök. Något som görs i en del av målen men inte i alla.  

 

6.4 Hur och under vilka omständigheter beaktas och bedöms uppgifterna 

om våld inom familjen vid avgörandet i vårdnadsfrågan samt varför? 
Som tidigare nämns mår barn som upplever våld mycket dåligt och lagstiftaren har 

också uttalat att det i de flesta fall är mindre lämpligt att en förälder som utsatt barnet 

eller den andra föräldern för våld har del i vårdnaden.  Som den empiriska studien visar 

                                                
160 Se avsnitt 4.4. 
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används uppgifter om våld sällan som en självständig grund för vårdnadsfrågans 

utgång. Istället är det föräldrarnas samarbetsförmåga som har varit avgörande i de mål 

som har studerats och där ensamt vårdnadsansvar har utdömts. En orsak som diskuteras 

i uppsatsen är om nivån för att en förälder ska bedömas som en olämplig 

vårdnadshavare är satt mycket högt. En annan är den misstro som tingsrätten överlag 

visar mot de uppgifter om våld som framkommer. Misstron bottnar ofta i att tingsrätten 

misstänker att en förälder anklagar den andra föräldern för att vara olämplig för att själv 

vinna fördel i tvisten; alternativt påverkar barnet att uppge att den andra föräldern 

använder våld. I förarbetena uttrycks att kravet för att beakta uppgifter om våld vid en 

riskbedömning i vårdnadsmål är lägre än vid brottmål. I inget mål där brottmålsdom 

eller bekräftelse från den våldsutövande föräldern saknades valde tingsrätten att beakta 

uppgifterna om våld som en risk för barnet, i samtliga av dessa mål uttalade tingsrätten 

att uppgifterna om våld var ogrundade. Dock ska noteras att tingsrätten även i de mål 

där det finns en brottmålsdom på våld inom familjen eller där våldet mellan parterna är 

ostridigt anger samarbetssvårigheter som grund för ensam vårdnad. En skillnad är dock 

att tingsrätten bedömer samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna som större då det 

finns en brottmålsdom eller en bekräftelse om våld. I de mål där en brottmålsdom eller 

bekräftelse om våld finns utdömde tingsrätten ensam vårdnad i samtliga mål; i de mål 

där dom eller bekräftelse saknas utdömdes ensam vårdnad i hälften av målen.  

 En del av barnperspektivet som framhålls i barnkonventionen och FB är att barn ska 

ses som egna individer och inte som bihang till föräldrarna eller passiva mottagare av 

föräldrapåverkan. Att göra barnets upplevelser av våld till en del av föräldrarnas 

konflikt istället för att diskutera våldet som en del av barnets egna upplevelser och bästa 

är inte förenligt med ett barnperspektiv.    
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Tingsrättens redovisade riskbedömning i vårdnadsutredning och dom 

Utan en redovisad riskbedömning beträffande risken för övergrepp bör det vara omöjligt 

för domstolen att i praktiken fästa avseende vid risken för övergrepp. Lagstiftarens 

intentioner, att barnets individuella omständigheter ska uppmärksammas i större 

utsträckning och att risken för att barnet far illa ytterligare skulle betonas, verkar inte ha 

fått något större genomslag i praktiken. Möjligtvis kan tingsrättens misstro mot de 

uppgifter om våld som finns förklara varför tingsrätten sällan gör någon riskbedömning; 

tingsrätten anser inte att det finns någon våldsproblematik att göra en riskbedömning av. 

En annan förklaring kan vara att domstolen förlitar sig på vårdnadsutredningens 

riskbedömning där en riskbedömning oftare finns redovisad. Eftersom de 

riskbedömningar som finns redovisade i vårdnadsutredningarna är av varierande 

omfattning, ibland kommer till andra slutsatser än domstolen och dessutom saknas i 

nära hälften av de studerade vårdnadsutredningarna är det dock inte särskilt troligt att så 

är fallet. 

 Utan en redovisad riskbedömning anser jag att domstolens bedömning inte tar 

hänsyn till det enskilda barnets situation, något jag anser vara särskilt allvarligt i de mål 

där uppgifter om våld inom familjen förekommer. Det finns därmed en risk för att 

barnet tvingas leva med en förälder som utsätter barnet för skada på grund av att barnets 

situation inte utreds.  

 

7.2 Tingsrättens beskrivning och bedömning av det våld som uppges ha 

förekommit 

Att tingsrätten överlag beskriver våldet som en engångsföreteelse istället för att se 

våldet som en eventuell del av barnets tidigare och kanske också kommande liv får till 

följd att våldets betydelse för barnets bästa tonas ner. Den bristande utredningen samt 

beskrivningen av våldets karaktär, frekvens och omfattning gör att våldets inverkan på 

barnet och framtida risker lämnas obesvarade. Det bör om inte annat vara svårt att göra 

en riskbedömning av våldets inverkan när våldets karaktär inte utreds. Att tingsrätten 

tenderar att se våldet som situationsbaserat bör också få till följd att risken för att barnet 

far illa på grund av våldet bedöms som mindre än vad som kanske är fallet.  
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 Lagstiftarens uttalande, att det i de allra flesta fall är mindre lämpligt att en förälder 

som utsatt barnet eller den andra föräldern för våld får del i vårdnaden är svårt att förena 

med den syn på våldets betydelse för barnets bästa som påvisas i den empiriska studien. 

Att inte se våldet som en del av barnets upplevelser, utan som en separat del, gör att 

utvärderingen av de effekter som ett vårdnadsansvar för den våldsutövande föräldern får 

riskerar att bli bristfällig.   

 

7.3 Betydelsen av barnets vilja vid tingsrättens bedömning 
Att utreda barnets situation, hemförhållanden och en förälders lämplighet utan att höra 

barnets berättelse anser jag utgöra en brist i utredningen. Domstolen har ett 

officialansvar och de bör därför försäkra sig om att barnet får möjlighet att ge uttryck 

för sina tankar och åsikter. Jag har svårt att se hur ett barnperspektiv i praktiken ska 

fungera utan att barnets uppfattning utreds. Att domstolen hänvisar till barnets låga 

ålder som förklaring till varför inget samtal med barnet har hållits anser jag i många fall 

märkligt. Om domstolen anser att barnet är för litet för att förstå vårdnadsutredarens 

frågor bör metoden för hur vårdnadsutredaren samtalar med barnet anpassas till barnets 

mognad snarare än utesluta barnets möjligheter att komma till tals på grund av att barnet 

inte är moget för den metod vårdnadsutredaren använder.   

 Utöver betydelsen av barnet som uppgiftslämnare har barnet en rätt att uttrycka sig i 

frågor som berör barnet, något en vårdnadstvist i högsta grad gör. Trots att barnets bästa 

ska vara avgörande för avgörandet i vårdnadsfrågan är de uppgifter som kommer 

domstolen till kännedom om barnet beroende av vad föräldrarna väljer att berätta. Det 

är möjligt att ett eget ombud för barnet hade gett barnet större möjligheter att ta tillvara 

sin rätt att komma till tals. Eventuellt skulle domstolen då också ifrågasätta barnets 

uppgifter i mindre utsträckning på den grund att barnet är influerat av en förälder.   

      

7.4 Våldets genomslag vid bedömningen av om vårdnaden ska vara 

gemensam eller ensam 
Om barnet ska vara i fokus i en vårdnadstvist och barnets bästa ska vara avgörande 

anser jag det krävas att våld inom familjen diskuteras som en riskfaktor för barnet och 

att barnets upplevelser av våldet utreds. Barnets upplevelser av våldet bör sedan vara 

central i vårdnadsfrågan. Att tingsrätten inte ser våld mellan föräldrarna som en 
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riskfaktor för barnet utan som en del av föräldrarnas samarbetssvårigheter är dock i 

enlighet med tidigare praxis från HD, något som diskuteras i avsnitt 4.2 och 4.3. De mål 

som redovisas är dock alla från tiden före 2006 års vårdnadsreform varför rättsläget bör 

se annorlunda ut idag. Det är möjligt att det krävs att HD tolkar de nya vårdnadsreglerna 

för att reformen ska få större genomslag i praktiken.  

 En anledning till varför uppgifter om våld får så dåligt genomslag i vårdnadstvister 

kan vara att det varit lättare för domstolen att bedöma parternas förmåga att samarbeta 

än andra relevanta omständigheter i målet. Det kan vara så att domstolen har svårt att ta 

ställning till de uppgifter om våld som finns och att domstolen på grund av detta drar sig 

för att bedöma en förälder som olämplig. Att istället använda grunden 

samarbetssvårigheter kan vara lättare då det är svårare att argumentera emot, föräldrarna 

i målet har trots allt drivit tvisten till domstol. Det kan också vara lättare för en förälder 

att acceptera ett domslut om ensam vårdnad motiverat med föräldrarnas 

samarbetssvårigheter istället för att bli stämplad av domstolen som olämplig som 

förälder. Om föräldern accepterar domslutet finns en större möjlighet till att föräldern 

också följer domslutet vilket borde leda till en lägre konfliktnivå.  Även om förarbetena 

ger uttryck för att kravet för att beakta uppgifter om våld vid en riskbedömning i 

vårdnadsmål är lägre än vid brottmål kan det vara svårt för domstolarna att veta var 

gränsen går. Dock ska noteras att tingsrätten även i de mål där det finns en 

brottmålsdom på våld inom familjen eller där våldet mellan parterna är ostridigt, anger 

samarbetssvårigheter som grund för ensam vårdnad.  

 Att våldet enbart ses som en del av föräldrarnas konflikt och inte som en del av 

barnets upplevelser får till följd att barn som far illa riskerar att inte uppmärksammas i 

en tvist om vårdnad om föräldrarna kan samarbeta. Att majoriteten av de mål som 

studiens första urval bestod av avskrevs eller ledde till en överenskommelse som 

tingsrätten godtog utan vidare utredning av barnets bästa vittnar om att en sådan 

problematik finns för många barn. Jag anser att det vid uppgifter om våld inom familjen 

alltid bör utredas vidare om hur barnets bästa kan uppnås i en sådan situation. Att 

samhället vet om att alla dessa barn eventuellt upplever våld inom familjen men släpper 

dem utan att utreda barnens situation anser jag vara mycket allvarligt. Särskilt då lagen 

tydligt uttrycker att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad.  
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Bilaga 
  

Analysenheter: Domar och vårdnadsenheter i mål om vårdnad med uppgifter om förekomst av våld 

 
 Kodbok 

 V1 Typ av våld 
1. Intimate terrorism 
2. Violent resistance  
3. Situational couple violence 
4. Mutual viollent controll 
5. Våld mot barnet/barnen 
6. Våld mot annan anhörig 
7. Annan än vårdnadshavare utövat våld mot barnet/barnet i hemmet 

 V2 Förekomst av tidigare dom gällande våldet 
1. Ja, För våld mot den andra vårdnadshavaren och barnet/barnen 
2. Ja, för våld mot den andra vårdnadshavaren 
3. Ja, våld mot barnet/barnen 
4. Ja, för våld mot annan närstående 
5. Nej 

 V3 Förekomst av redovisad riskbedömning 
1. Ja i både dom och VU 
2.Nej 
3. Endast i dom 
4. Endast i VU 

 V4 Förekomst av redogörelse för barnets uttryckliga vilja 
1. Finns i dom och VU, barnet/barnen uttrycker sig negativt inför att träffa den våldsutövande föräldern 
2. Finns i dom och VU, Barnet uttrycker sig positivt inför att träffa våldsutövande vårdnadshavaren 
3.Nej 
4.Finns i dom, barnet/barnen uttrycker sig negativt inför att träffa den våldsutövande föräldern   
5.Finns i dom,Barnet/barnen uttrycker sig positivt inför att träffa våldsutövande vårdnadshavaren  
6, Finns i VU, barnet/barnen uttrycker sig negativt inför att träffa den våldsutövande föräldern  
7. Finns i VU,Barnet/barnen uttrycker sig positivt inför att träffa våldsutövande vårdnadshavaren 
8. Finns i dom och VU, barnet uttrycker sig negativt till att träffa den icke våldsutövande föräldern 

 V5 Blir utgången i de studerade målen att TR utdömer gemensam vårdnad eller ensam vårdnad 
1. GV 
2. EV 
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 V6 Domstolens bedömning av umgängesfrågan med den våldsutövande föräldern 
1. Ökat umgänge 
2. Oförändrat umgänge 
3. Minskat umgänge 
4. Inget umgänge 
5. Umgänge berörs inte i målet 
6. Båda föräldrarna är våldsutövande  

 V7 Barnets ålder 
1. 0-2 
2.3-5 
3. 6-8 
4.9-11 
5.12.14 
6.15-18 

 V8 Avgörande faktor för målets utgång vid utdömande av ensam vårdnad alternativt minskat umgänge 
1. Parternas samarbetsproblem 
2. Vårdnadshavares olämplighet 
3. Barnets/Barnens vilja 
4. Gemensam vårdnad 

 V9 Våldsutövarens kön 
1.Man 
2. Kvinna 

 V10 Bedömer tingsrätten uppgifterna om våld som trovärdiga 
1. Ja 
2. Nej 
3. Kan ha skett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

Kodschema 
 
 

Mål	   V1	   V2	   V3	   V4	   V5	  	   V6	   V7	   V8	   V9	   V10	  
1	   1,5	   1	   4	   1	   2	   4	   6,6,5,4,4	   1	   1	   1	  
2	   5	   5	   2	   1	   2	   3	   3	   1	   1	   2	  
3	   3,6	   5	   2	   8	   1	   5	   6	   4	   1	   	  	  
4	   7,3,5,1	   5	   4	   8	   2	   6	   3,3	   1	   1,2	   1	  
5	   3	   5	   4	   3	   1	   2	   1	   4	   1	   2	  
6	   3,6	   2,4	   1	   3	   2	   5	   2,3	   1	   1	   1	  
7	   1	   4	   4	   1	   2	   4	   3,5	   1	   1	   1	  
8	   1,5	   5	   2	   3	   2	   5	   3,4	   1	   1	   2	  
9	   3	   5	   2	   3	   1	   1	   3	   4	   1,2	   2	  
10	   3,5	   5	   3	   1	   2	   2	   3	   1	   1	   2	  
11	   1	   5	   4	   3	   1	   2	   2,3	   4	   1	   2	  

 
 


