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Abstrakt 
 
 
Uppsatsen är en rättssociologisk studie som syftat till att undersöka hur våld som uppges 
utfört av mammor belyses i vårdnadstvister. Studien söker även ge möjliga förklaringar till 
varför domstolar dömer till gemensam vårdnad när det förekommer uppgifter om mammors 
utövande av våld mot pappan eller barnen. Svensk rätt rörande vårdnad redovisas, en kort 
historik av vårdnadslagstiftningen, samt berörda artiklar i Barnkonventionen. Vidare 
presenteras forskning kring kvinnligt utövande av våld. Undersökningen består av sju 
tingsrättsdomar samt en dom från Högsta domstolen. Utifrån ett barnperspektiv undersöks hur 
mammors våld och dess konsekvenser beaktas som en riskfaktor i domstolarnas bedömningar. 
Resultatet har analyserats utifrån ett våldsperspektiv samt vilken betydelse synen på 
moderskapet kan få vid bedömning av barns bästa och våld. Resultatet visar att risken för att 
barn och pappan ska bli utsatta för mammors våld förminskas och i vissa fall berörs våldet 
inte alls av domstolarna. Slutsatsen vid analysen av domarna visar på att mammors våld inte 
tas på allvar av domstolarna i de studerade rättsfallen. Gemensam vårdnad mellan föräldrarna 
tillmäts större betydelse än risken för att barnet själv skall utsättas för fysiskt våld eller 
psykiskt våld genom att bevittna våld utfört av mamman. 
 
 
 
 
Nyckelord: Gemensam vårdnad, barnmisshandel, barns bästa, kvinnligt våld 
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1. Inledning 
 
Ett barn ska få växa upp under trygga och goda förhållanden med en absolut rätt att inte bli 
utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande handling (Prop 2005/06:99, s.42). Om 
föräldrarna väljer att skilja sig/separera kvarstår ansvaret för barnet vanligen hos båda 
föräldrarna och barnet skall ges möjlighet att träffa båda föräldrarna även om barnet bor hos 
den ena föräldern. Detta regleras i Lag (1949:381) Föräldrabalken (FB). Avtal kan också 
slutas mellan föräldrarna med stöd av socialnämndens godkännande. Tvistar föräldrarna 
angående vårdnaden kan de vända sig till domstol för att få frågan löst. Vid alla beslut i, både 
domstol och hos socialnämnden, som involverar vårdnad, boende och umgänge skall alltid 
barnets bästa komma i främsta rummet. Sverige har under hela 1900 – talet haft en ökning av 
skilsmässor, speciellt under efterkrigstiden. Från 1970 – talet har antalet separationer i 
samboförhållanden ökat. Det betyder att staten genom bland annat domstolarna har fått en 
högre grad av involvering i familjer och deras privata angelägenheter där exempelvis vårdnad 
om barnen ingår (Eriksson, 2003, s.61). Separationerna och skilsmässorna i Sverige medför 
att cirka 50.000 barn årligen berörs, men i de allra flesta fall av skilsmässor och separationer 
löser föräldrarna själva vårdnadsfrågorna (BO, 2005, s.7).  
 
Landets samtliga domstolar ombads av Socialstyrelsen år 2002 att skicka in samtliga domar 
som rörde vårdnad, boende och umgänge och de fick in 504 domar från hela landet. BO har 
tagit del av materialet och genomfört en analys. BO fann att 258 domar innehåller uppgifter 
om våld (BO, 2005, s.12). I de 504 domarna fick mamman ensam vårdnad i 44 % av fallen 
och pappan 10 % av fallen. Beslut om gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja togs i 
cirka hälften av fallen (BO, 2005, s.14).  
 
Barnkonventionen antogs av Förenta nationernas generalförsamling år 1989 och anses vara ett 
viktigt tillskott till de mänskliga rättigheterna och innefattar rättigheter för alla barn och 
ungdomar upp till 18 år. Sverige ratificerade konventionen som en av de första staterna vilket 
innebär att Sverige åtagit sig att garantera dessa rättigheter för barn och ungdomar. Artikel 3 i 
barnkonventionen stadgar att vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i första 
rummet och i artikel 19 anges att barn ska skyddas mot alla former av övergrepp exempelvis 
fysiskt våld.  
 
Syftet med denna uppsats är att göra en studie av vårdnadsdomar där det framkommit 
uppgifter om kvinnligt våld. Kvinnligt utövande av våld är i det närmaste är outforskat enligt 
Anna Motz (2002, s.37-38). Studien kommer att anlägga ett barnperspektiv och syftet är att se 
hur barnets bästa tillämpas i domstolarna vid uppgifter om kvinnlig utövande av våld. 
Förhoppningen är att denna uppsats bidrar till att uppmärksamma kvinnors utövande av våld 
och att våldet tas på allvar för att barnets bästa skall tillgodoses. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Det saknas forskning om familjevåld i Sverige menar Weinehall (1997, s.99) i sin avhandling 
”Att växa upp i våldets närhet”. En statlig utredning (SOU, 2001:72, s.125) redovisar att även 
om barnmisshandel aktivt diskuterats i Sverige sedan 1950-talet har mycket få studier gjorts 
som med större säkerhet kan bedöma förekomsten och utbredningen av barnmisshandel.  
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Anna Motz som är klinisk psykolog menar att kvinnligt utövande av våld i det närmaste är 
outforskat (2002, s.37-38). Detta kan skapa problem då exempelvis domstolen skall ta 
ställning i vårdnadstvister med utgångspunkt från för barnets bästa när det förekommer 
uppgifter om kvinnligt utövande av våld. 
 
Min utgångspunkt är att det finns en risk att en förutfattad syn på förekomsten av och allvaret 
i kvinnors utövande av våld mot mannen och/eller barnet/en kan påverka beslutsfattandet i 
vårdnadstvister om barn. Detta kan medföra att domstolen inte tar hänsyn till eventuella 
konsekvenser av våldet för barnet/en och barnets bästa.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats ämnar undersöka domar och därmed domstolens beslutsfattande i 
vårdnadsfrågor där kvinnor enligt olika utsagor utövat våld mot mannen och/eller barnet/en i 
familjen.  
 
Syftet är att utforska hur domstolen värderar våld utövat av mammor i familjen i förhållande 
till barnets bästa. Följande övergripande frågeställning kommer att användas: Vilken 
betydelse tillmäts kvinnligt våldsutövande mot mannen och/eller barnet/en i en vårdnadstvist? 
 
 Underfrågeställningar: 

Hur beskrivs våldet i domstolens bedömning?  
Hur uppmärksammas eventuella konsekvenser av våldet för barnet? 
Bedöms våldet som en eventuell riskfaktor?  
Hur argumenterar domstolen utifrån barnets bästa och våldet? 
Hur kan domstolens bedömning av kvinnligt våld förklaras och förstås? 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Vårdnaden om barn när föräldrarna separerar kommer att beröras generellt i uppsatsen men 
fokus kommer att ligga på studiet av domar där domstolen dömt till gemensam vårdnad när 
kvinnan uppges stå för våldsutövande mot mannen och/eller barnet/en. De domar som 
studeras är sådana där det enligt vittnesutsagor förekommit fysiskt våld från mamman sida 
antingen mot barnen/et och/eller mot pappan. Analysen kommer att vara baserad på det som 
framkommer i domarna vilket innebär att innehållet i eventuella vårdnadsutredningar utöver 
det som framkommer i domen inte ligger till grund för analysen. I de fall nämndemän har 
varit skiljaktiga i domslutet redovisas detta i resultatet.  
 
Uppsatsen kommer endast, med ett undantag, att beröra mammors utövande av fysiskt våld 
mot barn/en och/eller mot mannen i familjen. Undantaget är där mamman utsatt mannen för 
våld och ett barn bevittnat våldet. Barnet har i de fallet utsatts för psykiskt våld genom 
bevittnande av våldet. Delar som inte kommer att beröras är bedömning av misshandel enligt 
Lag (1962:700) Brottsbalken (BrB) samt eventuella omhändertagande med stöd av Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utöver den information som 
framkommer i domarna. Uppsatsen kommer dock att beröra våld i lesbiska relationer för att 
belysa kvinnors utövande av våld generellt. Uppsatsen ämnar studera vårdnadsbedömningen 
även om beslut och resonemang av tingsrätten angående boendet till viss del redovisas. Detta 
för att förtydliga domstolarnas syn på kvinnligt våld.  
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1.4 Definition av begrepp 
 
Kvinnligt familjevåld 
 
Uppsatsen ämnar studera våld mot mannen och/eller mot barn/en i familjen vilket betyder att 
termen familjevåld kommer att användas. Familjevåld kan innefatta även mäns våld mot 
kvinnor och barn likväl som syskons våld samt barns våld mot sina föräldrar. Familjevåld i 
denna uppsats avser dock endast kvinnors utövande av fysiskt våld i familjen. Fysiskt våld är 
användandet av samtliga former av fysisk makt som genom att det smärtar, skadar, skrämmer 
och/eller kränker, påverkar en annan människa att inte göra det denne vill göra eller tvinga 
denne att göra något den inte vill göra. Fysiskt våld innefattar även all typ av kroppslig 
bestraffning som till exempel slag med eller utan tillhygge, knuffar, sparkar samt andra sätt att 
tillfoga kroppslig skada (Isdal, 2001, s.41). Psykiskt våld tas upp i denna uppsats när barn 
tvingas bevittna våld utfört mot någon annan än sig själv. Psykiskt våld är dels att skada, 
skrämma eller kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska till sin natur, dels genom 
bakomliggande makt, dels genom att med olika former av hot styra eller dominera andra 
människor (a.a. s.47-48) 
 
Barnmisshandel 
 
Barnmisshandel saknar en allmänt omfattad definition av vad det innebär både nationellt och 
internationellt enligt en offentlig utredning om barnmisshandel. Utredningens definition är: 
när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller 
kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov (SOU, 2001:72, s. 
120). Fysisk misshandel av ett barn innefattar att den vuxne slår barnet med eller utan 
tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, skakar, luggar, river, knuffar, biter, trampar eller sparkar 
barnet. Det kan även vara att barnet blir utsatt för försök till förgiftning, att bränna, skålla, 
dränka och/eller kväva barnet (a.a. s.121). Barn som bevittnar våld i familjen är offer och 
utsätts för psykisk misshandel genom att de inte kan försvara sig mot detta (Weinehall, 1997, 
s.117). Det är en uppenbar risk för barnets psykiska hälsa att se eller höra våld i hemmet och 
reaktionerna kan bli väl så allvarliga som när barnet självt blivit utsatt för direkta övergrepp. 
Barn kan även uppleva en stark oro att själv bli utsatt för motsvarande övergrepp och även 
lindrigare våld kan uppfattas som allvarligt (Web-dokument A, s.37).  
 
Barnperspektiv 
 
Att ha ett barnperspektiv betyder enligt Melin: Vuxna ser barnet, lyssnar till det, strävar efter 
att förstå det, respekterar det som en individ med egna rättigheter och uppfattningar samt 
vidtar de åtgärder som bedöms vara till barnets bästa (Melin, 2004, s.13). Utgångspunkten är 
att alla har lika värde såväl vuxna som barn och med egna behov. Perspektiv betyder 
synvinkel med vilket menas att man ser olika beslutsalternativ ur i det här fallet barnets 
synvinkel. Eftersom barnet lever ett barnperspektiv kan det inte ha ett barnperspektiv utan det 
är upp till de vuxna att ur barnets ögon se hur olika beslut uppfattas av barnet vilket innebär 
att det behövs empati, inlevelse och förmåga för den vuxne att identifiera sig med barnets 
situation. Det centrala är att förstå, vilket även är en förutsättning för att kunna vidta åtgärder 
för barnets bästa (a.a. s.13-14).  
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2. Bakgrund 
 
Under detta avsnitt kommer svensk rätt som berör vårdnadstvister presenteras. Propositionen 
1997/98:7 ”Vårdnad, boende och umgänge” samt 6 kap. Föräldrabalken låg till grund för 
domstolens bedömningar i de vårdnadsdomar som uppsatsen ämnar studera. Utredningen 
”Barnets bästa, föräldrars ansvar” (SOU 2005:43) har studerats vilket är en undersökning av 
hur domstolar och socialnämnder tillämpar bestämmelserna med ändringar i 
vårdnadsreformen som gjordes år 1998 gällande vårdnad, boende och umgänge och 
presenteras nedan. Kommittén har även utvärderat 1996 års reform om barns rätt att komma 
till tals. Regeringens lagförslag gällande vårdnad som preliminärt börjar gälla den 1 juli 2006 
redovisas i den mån de berör uppsatsen.  
 
Barnkonventionen som är utgångspunkten gällande barnets rättigheter redovisas med de 
artiklar som kan ha betydelse för vårdnadstvister. Bakgrundsdelen redovisar även forskning 
om våld och kvinnors utövande av våld mot både mannen och barn/en i relationer samt den 
påverkan bevittnade av våld i familjen kan ha på barnen. Största delen av forskningen om 
kvinnligt utövande av våld som presenteras i uppsatsen är av utländsk härkomst vilket gör att 
den kan ifrågasättas då olika länder kan ha olika syn på familjevåld som exempelvis förbud 
eller inte mot att aga sina barn. En studie i lesbiskt relationsvåld kommer även att vara 
referens för att ytterligare belysa kvinnan som våldsutövare.  
 
2.1 Barnkonventionen 
 
Förenta nationernas generalförsamling antog den 20 november år 1989 konventionen om 
barnets rättigheter vilket innebar att rättigheterna för barn och ungdomar upp till 18 år 
samlades i ett folkrättsligt bindande dokument. Sverige ratificerade detta dokument som ett av 
de första länderna och detta medförde att Sverige åtog sig att garantera dessa rättigheter för 
alla barn och ungdomar i Sverige (Hammarberg, 2000, s.5). Att barn har rätt att få sina 
grundläggande behov tillgodosedda och att få säga sin mening och bli respekterade, bli 
skyddade mot utnyttjande och diskriminering är barnkonventionens grundprinciper (a.a. s.8).  
 
En av de bärande principerna i barnkonventionen är artikel 3 som lyder: vid alla åtgärder som 
rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 
främsta rummet. Barnets bästa är inget statiskt begrepp utan varierar inte bara över tid utan 
även mellan olika samhällen och dess kulturella och sociala värderingar. Barnets bästa skiljer 
sig även mellan olika barn utifrån varje barns unika situation. I situationer där barnets bästa 
vägs mot andra intressen skall barnets bästa vara en tungt vägande faktor men det saknas 
direkt vägledning i hur tungt barnets bästa ska bedömas vid till exempel beslut som i första 
hand berör föräldrarna, men där barnet kan utsättas för konsekvenser av besluten (SOU 
1997:116, s.125-137).  
 
Artikel 9 anger att barn inte skall skiljas från sina föräldrar mot deras vilja om inte 
myndigheterna finner det nödvändigt i enlighet med relevant lag för barnets bästa. Detta kan 
till exempel handla om att barnet är utsatt för övergrepp från en förälders sida. Om det inte 
strider mot barnets bästa skall konventionsstaterna respektera rätten för de barn som skiljts 
från den ena eller båda föräldrarna till ett regelbundet och personligt förhållande med dessa 
(a.a, s.37).  
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I artikel 12 i konventionen stadgas att barnet har rätt att delta i och komma till tals i alla frågor 
som rör barnet och barnets uppfattning skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
mognad och ålder. Det betyder att barnet skall beredas möjlighet att höras i domstolsärenden 
som berör barnet. Detta är en absolut rättighet för barnet men det lämnas öppet på vilket sätt 
barnet hörs. Det enda krav som ställs är att barnet är i stånd att bilda egna åsikter. 
Skyldigheten att bereda barn möjligheter att kunna höras åvilar myndigheterna (a.a, s.173-
177). 
 
I artikel 19 anges bland annat att barnet ska skyddas mot alla former av psykiskt och fysiskt 
våld, misshandel eller skada medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, eller 
vårdnadshavarens vård. I de fall dessa situationer uppstår får skyddet för familjens privatliv 
ge vika för statens interventioner i syfte att garantera barnet den bästa miljön för en harmonisk 
utveckling. Att skydda barnet är centralt i den här artikeln och syftar både till förebyggande 
och ingripande insatser. Grundprincipen är att det är till barnets bästa att bo och vårdas av sina 
föräldrar. Men när föräldrarna uppträder på ett sätt som kan skada barnet eller inte ordnar det 
skydd barnet har rätt till har staten en skyldighet att utifrån barnets bästa agera för att skydda 
barnet (a.a, s.379-381). 
 
2.2 Bakgrund vårdnadslagstiftningen 
 
Föräldrabalken reglerar rättsförhållandet mellan barn och föräldrarna och trädde i kraft 1 
januari år 1950. Den ursprungliga regleringen i föräldrabalken byggde på tidigare lagar om 
barn utanför äktenskapet från år 1917 och barn i äktenskap från år 1920. I dessa lagar gavs det 
regler om vårdnaden om barnet som innebar att för ett barn med gifta föräldrar var föräldrarna 
gemensamt vårdnadshavare medan för barn utom äktenskapet var mamman ensam 
vårdnadshavare (SOU 2005:43, s.97) 
 
Familjerätten i Sverige har med undantag för reglerna om verkställighet och överflyttning 
sedan 1970- talet genomgått väsentliga förändringar. Strävan har varit att tillgodose barnets 
intressen i relation till sina föräldrar. Pappors möjligheter att få vårdnaden om barnen stärktes 
genom nya bestämmelser i de fall föräldrarna inte var gifta med varandra. Det innebar att år 
1973 blev föräldrarna likställda när det gällde rätten att efter särskild prövning få vårdnaden 
om sina barn (a.a s.97). 
 
År 1976 infördes en möjlighet för föräldrar som inte var gifta med varandra eller skiljt sig att 
få gemensam vårdnad om sina barn efter prövning i domstol. Den första juli 1983 ändrades 
vårdnad och umgängesbestämmelserna igen i syfte att stärka barnets rättsliga ställning. Det 
blev även möjligt för föräldrarna att utöva gemensam vårdnad efter skilsmässa utan särskilt 
domstolsbeslut och ogifta föräldrar som bodde med sina barn fick genom ett förenklat 
förfarande, om de ville, ha gemensam vårdnad om barnen. Barnets vårdnadshavare fick även 
ansvaret för att barnets behov av umgänge med den andra föräldern tillgodosågs (a.a. s.98) 
 
Ändringar som infördes den 1 mars 1991 syftade till att särskilt underlätta en utveckling där 
föräldrar i större utsträckning skall ta ett gemensamt ansvar för barnet och själva komma 
överens om hur vårdnads- och umgängesfrågor ska lösas. Ogifta föräldrar kan efter anmälan 
hos socialnämnden och faderskapets fastställande få gemensam vårdnad. En uttrycklig 
bestämmelse infördes som innebär att domstolen, i de fall gemensam vårdnad inte är aktuell, 
skulle fästa särskild vikt vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. År 
1993 infördes en bestämmelse om att domstolen vid umgängesfrågor skall beakta risken för 
att barnet i samband med umgänge utsätts för övergrepp.  

 10 



Uttryckliga bestämmelser om barnets rätt att komma till tals bland annat i mål gällande 
vårdnad och umgänge infördes 1 januari, 1996 i föräldrabalken. Domstolen skall vid 
avgörande av vad som är för barnets bästa ta hänsyn till barnets vilja i förhållande till barnets 
mognad och ålder (SOU 2005:43, s.98-99). 
 
Ändringarna som gjordes år 1998 gällande vårdnad, boende och umgänge syftar till att betona 
vikten av samförståndslösningar och underlätta för föräldrarna att komma överens så långt 
som möjligt. Syftet var även att bereda väg för en ökad användning av gemensam vårdnad 
och underlätta för det bland annat genom att socialnämnden skall kunna godkänna ett avtal 
som föräldrarna är överens om. Reformen gav även domstolen större möjligheter att besluta 
om gemensam vårdnad även om en förälder motsätter sig det. En förutsättning var dock att 
gemensam vårdnad bedömdes vara bäst för barnet. Det räcker med att en förälder yrkar på 
gemensam vårdnad i andra eller tredje hand för att domstolen skall kunna besluta om 
gemensam vårdnad. Ändringar genomfördes även i bestämmelserna så att barnets rätt att 
komma till tals gäller även i mål som rör boende (a.a. s.99).  
 
2.3 Svensk rätt 
 
2.3.1 Domstolens utgångspunkt i vårdnadsmål 
 
Föräldrabalken anger inte närmare vad som är barnets bästa (lagtext bilaga 1) eftersom det 
inte låter sig göras en gång för alla. Att precisera innebörden av detta begrepp måste ske i 
varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Vid en sådan 
bedömning måste hänsyn tas till allt som rör barnets psykiska och fysiska välbefinnande och 
utveckling både på lång och kort sikt så långt det är möjligt. Eftersom det är nära nog omöjligt 
att objektivt slå fast vad som är bäst för barnet blir det till sist domstolens respektive 
socialnämndens uppfattning, antaganden och bedömningar som blir avgörande (Prop 
1997/98:7, s.104). Regeringen anser att betydelsen av barnets bästa måste komma till klarare 
uttryck i lagen och ytterligare stärka barnperspektivet (Web-dokument A, s.1, 6)  
 
Att barnets bästa skall komma i främsta rummet innebär att det inte finns några andra 
intressen som kan gå före som till exempel rättvisa mellan föräldrarna, en förälders behov av 
kontakt med barnet även om andra hänsyn naturligtvis kan finnas med i övervägandena (Web-
dokument A, s.79). Barnets bästa får dock inte användas slentrianmässigt och det är viktigt att 
utredningarna och domstolarna redovisar hur de resonerat i de enskilda fallen gällande 
riskbedömning, relationen mellan föräldrarna, barnets egen inställning, föräldrarna som 
vårdnadshavare, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och 
föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta (Prop 2005/06:99, s.40).  
 
2.3.2 Gemensam vårdnad 
    
Syftet med gemensam vårdnad är framförallt att främja goda förhållanden mellan båda 
föräldrarna och barnet vilket gemensamt rättsligt ansvar för barnet kan bidra till enligt 
regeringen (Prop 1997/98:7, s.50). Regeringen delar kommitténs uppfattning att det inte råder 
någon tvekan om att i de allra flesta fall gemensam vårdnad är att föredra ur barnets synvinkel 
för möjligheterna att ett barn skall få tillgång till båda föräldrarna, att det är en mycket bra 
vårdnadsform och att strävan bör vara att söka få till stånd gemensam vårdnad (Prop 
2005/06:99, s.50).  
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Motsätter sig en förälder gemensam vårdnad bör det framkomma särskilda omständigheter 
som talar för enskild vårdnad men avgörandet skall göras utifrån vad som är bäst för barnet. 
Särskild tydligt är det när motståndet har sin grund i förhållanden som våld eller andra 
övergrepp från den andra förälderns sida (Prop 1997/98:7, s.52). En vårdnadshavare ansvarar 
för barnets personliga förhållanden och skall även se till att barnets behov av omvårdnad, 
trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (Web-dokument A, s.30).  
 
Domstolen har, som tidigare nämnts, givits en möjlighet att döma till gemensam vårdnad även 
när en vårdnadshavare motsätter sig detta då detta presumeras vara till barns bästa. Undantag 
från denna huvudregel är i de fall den ena föräldern gjort sig skyldig till våld mot barnet eller 
den andra föräldern (NJA 1999 s.451). Även svåra och djupa samarbetsproblem mellan 
föräldrarna kan utgöra hinder för gemensam vårdnad (NJA 2000 s.345). Domstolens 
möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot den ena partens vilja skall dock användas med 
stor försiktighet och lyhördhet (SOU 2005:43, s.483).  
 
Kommitténs utredning visar att den vanligaste anledningen till att döma till gemensam 
vårdnad var att samarbetssvårigheterna inte var så allvarliga att de uppvägde fördelarna med 
gemensam vårdnad (Web-dokument A, s.45). Gemensam vårdnad och en nära och god 
kontakt med föräldrarna gavs större tyngd i domstolsbesluten, framför risken för att barn ska 
fara illa enligt kommittén (Web-dokument A, s.107). Kommittén anser även att det möjligen 
finns en tendens vid bedömningen av vårdnadsfrågan att betydelsen av att en förälder som 
använt sig av våld, uttryckt hot, gjort sig skyldig till sexuella eller andra övergrepp tonas ner. 
Framförallt när övergrepp riktats mot någon annan än barnet (SOU 2005:43, s.118-120).  
 
2.3.3 Samarbetssvårigheter 
 
Barnet har ett behov av båda sina föräldrar även om dessa är i konflikt med varandra men 
barnet har också ett behov av att utvecklas i en miljö som till exempel tillgodoser behovet av 
stimulans, gränssättning att kunna påverka sin situation. Forskning tyder enligt kommittén på 
att när det föreligger starka konflikter mellan föräldrarna får barnet en sämre psykisk hälsa om 
vårdnaden är gemensam. Därför bör det ur ett barnperspektiv inte finnas några egentliga 
samarbetssvårigheter gällande barnet för att gemensam vårdnad ska vara lämplig (SOU 
2005:43 .s 114-116). 
 
Är konflikten mellan föräldrarna svår och djup och att de omöjligt kan samarbeta i frågor 
gällande barnet är det oftast bäst för barnet med en ensam vårdnadshavare (Prop 1997/98:7, 
s.51). Regeringens förslag som antagits av riksdagen är att införa en uttrycklig bestämmelse i 
lagen som slår fast att när domstolen skall göra en bedömning av om vårdnaden skall vara 
gemensam så skall den fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor 
som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har en förmåga att samarbeta i 
frågor kring barnen men inte att de behöver vara överens om allt. De måste kunna hantera 
frågorna utan att det drabbar barnet. Saknar föräldrarna förmågan och viljan att sätta barnets 
bästa före den egna konflikten färgar detta omvårdnaden om barnet och därför bör inte 
gemensam vårdnad tillämpas för att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta (Prop 2005/06:99, 
s.48).  
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2.3.4 Familjevåld och risk att barn far illa 
 
Risken för att barn far illa skall beaktas vilket betyder att det inte behöver vara ställt utom allt 
tvivel. Det räcker med att det föreligger konkreta omständigheter som talar för risken att ett 
barn skall fara illa (Prop 1997/98:7). Den huvudsakliga utgångspunkten måste vara att alla 
barn under alla förhållanden har en absolut rätt att aldrig någonsin behöva bli utsatta för våld, 
övergrepp eller annan kränkande behandling av en förälder.  
Det är väl belagt enligt regeringen att ett barn som genom att höra eller se våld utövas i 
hemmet utgör en allvarlig risk för barnets psykiska hälsa (Prop 2005/06:99, s.42). Barnets 
förtroende skadas inte bara för den som slår utan även den föräldern som blir slagen enligt 
kommittén då den inte kan försvara sig själv och i och med det inte kan erbjuda barnet någon 
trygghet (SOU 2005:43 s.116-117). Påstående om övergrepp eller annan kränkande handling 
måste domstolen och socialnämnden alltid bedöma och bemöta samt besvara två frågor, dels 
om det förekommit några övergrepp, dels vilken risk som föreligger för att barnet skall fara 
illa i varje enskilt fall (Prop 2005/06:99, s.42). En allmän utgångspunkt i riskbedömningarna 
bör vara att det är svårt att värdera sannolikheten för framtida övergrepp och svårt att värdera 
personliga och miljömässiga förhållanden, därför måste domstolen noga beakta och redovisa 
sin bedömning av bakgrunden till övergreppen. Allvarliga övergrepp utövade under längre tid 
eller att flera personer varit utsatta för övergreppen anses särskilt allvarligt likväl som om 
övergreppen genomförts i ett led att utöva kontroll och makt över sitt offer. Ett sånt beteende 
hos en förälder är svårföränderligt och att det därför innebär en större risk för att barnet ska 
fara illa jämfört med om en förälder handlat ogenomtänkt vid enstaka händelser (SOU 
2005:43 s.203-204). 
 
Familjevåld anses regelmässigt leda till samarbetsproblem och kommitténs grundläggande 
inställning är att våld och övergrepp i hemmet alltid innebär en allvarlig risk för barnets hälsa 
både fysiskt och psykiskt och det spelar ingen roll om kränkningen är mer eller mindre 
allvarlig. Detta gäller även om våldet/hotet/övergreppet inte riktats mot barnet själv utan även 
mot den andra föräldern eller syskon. I regel har barnet små möjligheter att själv bedöma hur 
stor risken är för att själv drabbas av våld/hot/övergrepp (Web-dokument A, s.107). 
 
En förälder som avsiktligen dödar sin partner skall som regel inte kvarstå som vårdnadshavare 
då föräldern brustit i sin skyldighet gällande omsorgen om barnet samt berövat barnet dess 
ena vårdnadshavare. Undantagsfall enligt kommittén när detta inte bör tillämpas är 
exempelvis om en förälder tar livet av den andra föräldern efter att systematiskt blivit 
misshandlad och kränkt av honom eller henne (SOU 2005:43, s.120). En vårdnadshavare som 
avsiktligen dödat den andra föräldern skall i princip alltid skiljas från vårdnaden (a.a. s.116).  
 
Riskbedömningar skall göras redan idag när det framkommer uppgifter om våld och 
övergrepp. Regeringens lagförändringsförslag betonar att domstolar och socialnämnder skall 
vara särskilt uppmärksamma på risken för våld och övergrepp i varje enskilt fall och att risken 
skall väga tungt vid bedömningen av vad som är bäst för barnet. Det som också förtydligas är 
risken för övergrepp mot andra i familjen. Vårdnadsutredningen måste enligt regeringen ta 
upp och pröva uppgifter om våld då sådana omständigheter är väsentliga för domstolen när 
beslut skall fattas (Prop 2005/06:99, 42-43). Utsätter en förälder barnet eller någon annan 
familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling är det i princip bäst för 
barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden eftersom det knappast är möjligt att tillgodose 
barnets behov av trygghet och omsorg inom ramen för gemensam vårdnad (Web-dokument A, 
s.46).  
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Avsteg från denna princip måste göras genom en individuell prövning där det avgörande är 
vad som är bäst för barnet. Hänsyn måste tas menar regeringen till när övergreppen skett, i 
vilken omfattning det skett (Prop 2005/06:99, 42-43).  
 
2.3.5 Barns rätt att komma till tals 
 
Barnets egen inställning måste tas på största allvar för om ett barn känner sig otrygg och rädd 
för sin förälder spelar det ingen roll enligt kommittén om det förekommit ett övergrepp eller 
inte. För barnet spelar det ingen roll om rädslan uppkommit genom påverkan från den andra 
föräldern eller om det är självupplevda händelser.  
 
Finns däremot misstankar om en påverkan från den andra föräldern är det är viktigt att 
socialtjänsten gör en grundlig utredning till barnets inställning. Domstolen får inte bortse från 
ett barns inställning utan att det gjorts bemödanden att utröna vad som ligger bakom barnets 
inställning (SOU 2005:43 s.206).  
 
2.4 Är kvinnligt familjevåld ett socialt problem 
 
Den första förutsättningen för att komma åt ett problem är som många forskare poängterar att 
erkänna problemets existens, omfattning, orsaker och följder. Förnekandet av våldets 
betydelse i våra liv menar Siedel är inget annat än en romantisk verklighetsflykt med tanke på 
att vi upplevt två världskrig och lever i en global värld med krig och våld. Siedel menar att 
forskning visar att personer som utsatts för våld antingen direkt eller indirekt kan skapa flera 
negativa effekter på personligheten (Seidel, 1997, s.10-11). Seidel anser att människor 
vanligtvis inte är medvetna om hur utbrett våldet är i samhället och att det krävs en 
upplysningskampanj om hur allvarligt våldet är och vilka följder familjevåld kan få (a.a. s.28). 
Detta resonemang stärks när det gäller kvinnors utövande av våld som Motz (2002, s.37-38) 
menar i stort sett är outforskat. Kvinnor begår våldshandlingar i hemmet och vanligtvis mot 
sina barn eller sig själva. Weinehall (1997, s. 11) styrker påståendet att kvinnors 
våldsutövande oftast utförs i hemmet i sin avhandling ”Att växa upp i våldets närhet”. En 
sociolog i USA, Straus, har genomfört flera studier om våld och är av åsikten att kvinnligt 
familjevåld är ett stort socialt problem (Straus, 2005, s.56-57).  
 
2.5 Myten om att våld är ett mansproblem 
 
Det finns en seglivad tanke enligt Österberg och Lindstedt-Cronberg (2005, s.8-9) om att 
fysiskt våld är ett fenomen som är starkt genuskodat där våldets utövare traditionellt sett oftast 
varit män oavsett om det varit i krig, slagsmål och övergrepp på hemmaplan. Kvinnor har 
främst uppfattats som våldets offer, massakrerade, slagna eller våldtagna. Denna syn menar 
Österberg och Lindstedt-Cronberg är i modern forskning en förenkling som blivit ifrågasatt, 
för även om kvinnor ofta varit offer för övervåld från män så har kvinnor också framträtt som 
de som slagit och dödat.  
 
I USA har bland annat professorn och sociologen Murray Straus utfört flera studier om våld i 
heterosexuella förhållanden och utan undantag visar forskningen om familjevåld att det är 
ungefär lika många kvinnor som män som utför övergrepp på sin partner. På grund av 
moraliska aspekter är dock våld utfört av kvinnor mot sin manliga partner ett svårt och 
kontroversiellt ämne. Även om kvinnor inte anses ha samma möjlighet att åstadkomma 
fysiska skador vid angrepp anser Straus att det är ett allvarligt socialt problem likväl som om 
män ”bara” skulle slå sina fruar och frambringa skador.  
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För att bli av med misshandeln av sin fru/sambo menar Straus att även det så kallande 
”harmlösa” våldet som örfilar, sparkandet och kastandet av saker mot sin manliga partner 
måste brytas (Straus, 2005, s.56-57).  
 
Nästan varje dag sker händelser där en man anses ha förolämpat en kvinna som ofta svarar 
med att ge honom en örfil vilket Straus menar är ett mer socialt och moraliskt accepterad 
beteende för miljontals kvinnor (a.a. s.66). Följderna av detta ”accepterade våld” kan bidra till 
att även mannen lättare kan ta till samma mönster om kvinnan till exempel är uppstudsig. 
Därför måste även kvinnorna kräva att inte kvinnor använder sig av våld likväl som män (a.a. 
s.67). Motz (2002, s.38) menar att det finns två viktiga skäl att ignorera kvinnligt våld, det 
första är förnekandet av kvinnligt våld, det andra är moderskapets idealisering.  
 
Feminister hävdar att det är skillnad mellan mäns och kvinnors motivation att attackera sin 
partner enligt Straus som hänvisar till en meta analys (Eagly&Steffen,1983) som överlag inte 
hittar någon skillnad i aggressionen mellan män och kvinnor (Straus, 2005, s.65). Liknande 
resultat kommer fram i en studie gjord på 13 undersökningar från USA, Canada, Australien, 
Nya Zeeland och England om partnervåld gjord för Irländska Department of health and 
children. I studien anger kvinnor och män i stort sett liknande anledningar till varför de börjar 
partnervåldet (McKeown & Kidd, 2002, s.8). Dessutom menar McKeown och Kidd att män 
och kvinnor börjar partnervåldet lika ofta (a.a. s.8). När mansmisshandel diskuteras är ofta 
den förklaring som ges att kvinnorna handlat i självförsvar men det finns studier som visar att 
kvinnor kan vara lika våldsbenägna och har ett behov att dominera, känna äganderätt samt kan 
känna sig osäkra i samma utsträckning som mannen (Straus, Gelles & Steinmetz, 1981). När 
män misshandlar kvinnor anges ofta att anledningen är att männen vill ta kontroll över 
kvinnan. Straus hänvisar till en undersökning (Greenblat, 1983) som visar att mannen slår 
eller hotar att slå för få ett önskat beteende medan kvinnor smäller till eller slår mannen ofta i 
bröstet som uttryck för frustration om mannen till exempel inte lyssnar på kvinnan. Trots 
skillnaden är de båda beteendena uttryck för fysiskt våld i syfte att tvinga den andra till något 
som den inte vill (Straus, 2005, s.65).  
 
I en undersökning gjord av Straus på 2143 familjer är skillnaden mellan könen i våldsamhet är 
mycket liten, 27 % av männen respektive 24 % av kvinnorna var våldsamma i resterande 
familjer hade båda föräldrarna uppgetts varit våldsamma (Seidel, 1997, s.13). Liknande siffror 
kommer McKeown & Kidd (2002, s.8) fram till, det vill säga att skillnaden mellan könen är 
liten när enbart ena parten använder våld. Det visade sig också att den självrapporterade 
förekomsten av partnervåld bland män och kvinnor, både som offer och förövare, är i stort sett 
likartad för fysiskt och psykiskt våld, både för lätt och grovt våld.  
 
Professor Peter Gill och fil.mag Carita Remahl  vid Gävle universitet har genomfört en studie 
i Sverige angående våld i parrelationer bland högskolestudenter som ingår i en internationell 
studie där över 30 länder ingår. Deras slutsats är att kvinnor är lika våldsbenägna som män i 
parförhållanden. Dessutom visar deras undersökning att 10 % av kvinnorna och 4 % av 
männen uppger att de slog först. En tredjedel av både kvinnorna och männen uppger att de har 
utsatt sin partner för ringa misshandel och ungefär samma siffror rapporteras kring utsatthet 
för våld. När det gäller allvarligare misshandel uppger färre att de utsatt sin partner för det 
men det är lika många män som kvinnor som erkänner att de gjort det. Gill och Remahl anser 
att det är naivt och fjäskigt att påstå att kvinnor skulle undgå våldets problematik och att det är 
viktigt att erkänna kvinnors våld för att kunna bekämpa det allvarligare och dödliga våldet 
mot kvinnor i parrelationer (Web-dokument B).  
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En c-uppsats gällande våld i lesbiska relationer skriven av Louise Schröder vid 
socialhögskolan i Stockholm redovisar amerikansk forskning gjord av Renzetti (1992) som 
tyder på att relationsvåld mellan lesbiska är ungefär lika vanligt som i ett heterosexuellt 
förhållande (Schröder, 2005, s. 1). Något som ökar risken för våld är svartsjuka och 
psykologiskt beroende av den andra partnern men även andra faktorer som beroende kontra 
självständighet och makt (a.a. s.4). Drivkrafterna bakom våldet är enligt Elliott (1996), de 
samma som för manligt våld, att upprätthålla makt och kontroll (a.a. s.5).  Schröders 
uppfattning är att lesbiskt relationsvåld är något det saknas forskning om i Sverige och att den 
begränsade mängden forskning framförallt finns från USA (a.a. s.3).  
 
I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik från 2004 visar siffrorna på att kvinnor 
misstänkta för att misshandlat en man som hon är bekant med är 283 st. Det går inte att utläsa 
av statistiken om det är kvinnans egen man/sambo eller någon annan man kvinnan känner 
som misstanken om misshandel gäller. 220 av dessa misshandelfall har skett inomhus (Web-
dokument D). 
 
2.6 Mammor slår sina barn 
 
Varje form av våldsutövning i familjen kan störa barnets känsla av trygghet och tillit som är 
så viktig för barnets utveckling eftersom barn är helt beroende av sina närmaste (Seidel, 1997, 
s. 10). Barn som lever med ensamstående föräldrar löper en större risk att utsättas för 
misshandel. Seidel som hänvisar till tidigare utländska undersökningar (Straus et. al, 1980) 
anger genomgående att mödrar gör sig skyldiga till barnmisshandel oftare än män och 
framförallt gäller det dom yngsta barnen. När det gäller dom äldre barnen är skillnaden 
mindre (a.a. s.16). Men enligt Seidel står kvinnor för ungefär 75 % av all barnmisshandel (a.a. 
s.29). Att mamman står för en betydande del av barnmisshandeln (Dougherty, 1993) tar även 
Weinehall upp i sin avhandling (Weinehall, 1997, s.11). Det är typiskt att förbise det faktum, 
menar Pritchard, att barnen riskerar att bli fysiskt misshandlade av sina mammor likväl som 
pappor. Många mödrar kan utföra fysisk bestraffning och visa våldet öppet där även det så 
kallade ”shaken-baby” syndromet ingår vilket betyder att en person skakar barnet så att 
blodkärlen slits sönder i och utanför hjärnan på barnet (Pritchard, 2004, s.38).  
 
Bris som för statistik över alla samtal från barn menar att de flesta barnen som ringer om våld 
berättar att misshandeln oftast utförs i hemmet vilket är den arena där barnet måste vara och 
borde känna sig mest trygg i (Irgens, 2002, s.37). Ungefär 20 % av samtalen om våld 
innehåller uppgifter om att mamman utövat fysisk misshandel och under de år Bris fört 
statistik har de siffrorna varit tämligen lika (a.a. s.30-31). I Brottsförebyggande rådets (BRÅ) 
statistik från 2004 är 59 kvinnor misstänka för misshandel mot barn mellan 0-6 år som dom är 
bekanta med. I gruppen barn som är 7-14 år är 203 kvinnor misstänka för misshandel mot 
barn dom är bekanta med. Vid majoriteten av dessa misstankar har våldet skett inomhus 
(Web-dokument D). Det går dock inte att utläsa av statistiken om det är sina egna barn 
kvinnorna misstänks ha misshandlat.  
 
2.7 Barn som bevittnar våld 
 
I Sverige är det enligt Rädda barnen mellan 100.000-190.000 barn som bevittnar våld årligen 
men ingen vet då mörkertalet är stort eftersom våldet i familjer både förnekas och förminskas 
både av den som slår och den som blir slagen. Rädda barnen menar genom egna 
undersökningar att poliser underlåter att anmäla närvarande barn vid misshandelsfall samt att 
socialtjänsten tappat bort anmälningar.  
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Barn som bevittnar hur en familjemedlem blir misshandlad reagerar oftast mycket starkt och 
blir rädda, arga, ledsna och kränkta. Många barn är rädda för sig eget liv eller andras liv.  
Omgivningen kanske inte uppmärksammar att barnet far illa eftersom det inte syns utanpå vad 
barnet känner inuti. Misshandel inom familjen riskerar på lång sikt att påverka barnets syn på 
andra människor och sina egna värderingar. En följd av bevittnandet av misshandel kan bli att 
barnet får svårt att lita på andra människor (Web-dokument E). Även lindrigare våld kan 
uppfattas som allvarligt (Prop 2005/06:99, s.42) 
 
Barn som bevittnar våld där mamman slår sin partner lär sig att våld är ett sätt att vara och 
agera på och det skapar ökade psykiska problem för barnen. Straus menar att skadorna på 
barnet som bevittnar övergrepp av mamman är minst lika skadliga som att bevittna övergrepp 
från pappan och stöder det på fler undersökningar (2005, s. 68). En misshandel kan vara en 
traumatisk upplevelse för ett barn att bevittna vilket kan ge konsekvenser för barnets fortsatta 
utveckling (SOU, 2001:72, s. 285).  
 
Barn som bevittnar våld i hemmet är att betrakta, menar Weinehall, som offer för psykiskt 
våld genom de våldshändelser som pågår och att det finns olika studier som belyser barnens 
situation, som talar för att konsekvenserna och reaktionerna är olika för barnen. Därför ska 
inte barnen betraktas som en homogen grupp endast utifrån att de har bevittnat våld i hemmet 
(1997, s. 117). Barnens närvaro är en betydelse som ofta förnekas eller förminskas när en man 
slår kvinnan genom att säga att barnen sov eller lekte utomhus men det är ett faktum att 
barnen mycket detaljerat kan beskriva delar av våldshandlingar som föräldrarna inte varit 
medvetna om att barnen bevittnat (a.a. s.118). Ett barn som ser den ena föräldern bli 
misshandlad kan känna ett hot eller fara från den föräldern som misshandlar den andra 
eftersom ett barn inte kan bedöma risken för att själv utsättas för våld/hot/övergrepp (SOU 
2005:43, s.117). Det som händer är även obegripligt och oförutsägbart menar Lyckner & 
Metell eftersom den som misshandlar och hotar livet är den barnet söker kärlek och omsorg 
hos (2002, s.30).  
 
2.8 Barnombudsmannens utredning 
 
I Barnombudsmannen (BO) utredning ”När tryggheten står på spel” har 504 vårdnadsdomar 
från år 2002 granskas och 258 av dessa domar innehöll våld i antingen utredningen eller 
domsluten. BO har velat se vad ändringarna i 1998 års vårdnadsreform betytt för hur 
domstolarna dömer sedan de fått möjligheten att döma till gemensam vårdnad mot den ena 
partens vilja. BO har i första hand studerat om domstolarna dömer till gemensam vårdnad när 
det förekommer uppgifter om våld och hur domstolen utifrån uppgifter om våld dömt i dessa 
tvister. BO har studerat fysiskt och sexuellt våld samt de fall barn där barn har bevittnat våld 
(BO, 2005, s.8-11).  
 
BO: s undersökning visar att av 169 fall där uppgifter om våld förekommer i domstolens dom 
rörande vårdnad leder 83 fall (49%) till gemensam vårdnad, modern ensam vårdnad i 72 fall 
(43%), fadern ensam vårdnad i 14 fall (8%). Uppger modern våld döms det till gemensam 
vårdnad i 56 fall av 123, i 61 fall får modern ensam vårdnad, i 6 fall får fadern ensam 
vårdnad. Uppger fadern våld döms det till gemensam vårdnad i 12 fall av 19, modern ensam 
vårdnad i 2 fall och fadern ensam vårdnad i 5 fall (2005, s.31). När det gäller 
riskbedömningen görs den helt eller delvis i 29 % av fallen vilket betyder att riskbedömning 
saknas i 71 % av fallen (a.a. s.55).  
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3. Teori 
 
3.1 Rättsociologi 
 
Rättssociologi utvecklades i samband med övergången till industrisamhället och är en relativt 
ny vetenskap (Hydén, 2002, s.8). Den som lade grunden för dagens systematiska 
rättsociologiska studier var Eugen Ehrlich som även kallats för rättssociologins fader. De 
områden som rättssociologin hittills riktat uppmärksamheten mot är bland annat ekonomiska, 
politiska och sociala faktorer (Forslund, 1978, s.59-60).  
 
Rättssociologin innehåller metoder och teorier för att försöka analysera den sociala verklighet 
vi lever i där tyngdpunkten ligger på rättens delaktighet i denna helhet men även vilken social 
eller samhällelig betydelse rättsreglerna faktiskt har. En del som rättssociologin kan bidra till 
är förståelsen av rättsliga fenomen men den kan även bidra till att ge samhällsvetenskapen nya 
perspektiv genom att lyfta fram värderingar och känslor. Studiet av normer är rättssociologins 
eget undersökningsobjekt och i detta perspektiv inhämtar samhällsvetenskapen inspiration 
från juridiken för kunskaper och förståelse för hur normer i samhället är uppbyggda 
(Hollander & Bergström, 2005, s.137-139).  
 
Rättssociologin studerar vilka verkningar rätten har i det omgivande samhället och försöker 
förklara varför rätten har dessa funktioner. Man kan även undersöka varför rättens verkningar 
leder till att behov och krav på förändringar uppstår i samhället i att ändra i rättssystemet, 
vilket ger en möjlighet att studera rätten i ett tidsperspektiv och en process. Rättssystemet kan 
studeras genom ett externt perspektiv med fokus på till exempel sociologiska perspektiv eller 
ett internt perspektiv där man undersöker hur rättsreglerna är utformade (Hollander & 
Bergström, 2005, s.129-141). Den här uppsatsen ämnar försöka studera rättsystemet utifrån ett 
externt perspektiv och den sociala verkligheten vi lever i.  
 
3.2 Våldsteori 
 
Analysen av resultatet kommer att till största del utgå ifrån Per Isdals (2001) syn på våld och 
familjevåld. Enligt Isdal är fysiskt våld användandet av fysiskt makt där någon antingen 
kränker, smärtar eller skadar en annan människa och påverkar denna att göra något som denne 
inte vill eller hindrar denne från att göra något den verkligen vill. Därför involverar fysiskt 
våld ett stort urval av handlingar för att få någon att göra saker den inte vill som till exempel 
hålla fast, knuffa, sparka, slå, nypa, slå ihjäl samt användandet av tillhyggen och andra vapen. 
Det gemensamma med våldshandlingarna är att de åsamkar den andra något ont oavsett om 
det är lemlästning eller en örfil. Det är en vanlig uppfattning menar Isdal att det går att skilja 
på bra och dåligt våld vilket kan leda till att en förälder som straffar sitt barn inte ser det som 
våld utan mer som pisk eller bestraffning. Det fysiska våldet är sällan slumpartat och kaotiskt 
utan snarare är det benäget att vara både målinriktat och funktionellt och därför bör enligt 
Isdal fysiskt våld betraktas som den grundläggande formen av våld där vi konkret kan uppleva 
fruktan för egen skada och död (Isdal, 2001, s.33-43). När det gäller psykiskt våld innefattar 
det enligt Isdal att dels skada, skrämma eller kränka på alla sätt som inte är direkt fysiska till 
sin natur, dels att genom bakomliggande makt och dels hot styra eller dominera andra 
människor. Isdal beskriver indirekta hot som sätt att förmedla en möjlig fara eller en 
konsekvens om våld (a.a, s.47-48). 
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Vilka är aktörerna 
 
När det gäller våld menar Isdal att det finns tre aktörer offret, utövare och observatören och 
våldet kan te sig oerhört olika beroende på vilket perspektiv våldet ses ifrån. Även olika 
individer upplever våldet olika. Ett offer får känna av våldet i kropp och själ och 
känslomässiga reaktioner kommer ofta i efterhand medan utövaren oftast har fått sin 
känslomässiga reaktion när händelsen är avslutad. En observatör upplever våldet utan att själv 
bli direkt drabbad men det kan istället leda till känslor av maktlöshet, rädsla m.m (Isdal, 2001, 
s135-151). 
 
Hur ser problemen ut 
 
Våld är ett psykologiskt problem och kan ses som ett symptom på att något är eller har varit 
fel eller skevt i personens liv enligt Isdal. Våld är ett försök till att bemästra maktlöshet och 
därför kan det utveckla sig till ett varaktigt reaktionsmönster om det upplevs som ett 
framgångsrikt sätt att lösa problem. Allt våld är problematiskt och det är viktigt att människor 
betraktar allt våldsamt beteende som problematiskt ur en etisk aspekt. Våld är i en vid 
definition enligt Isdal så vanligt och omfattande i mänsklig kontakt att det inte går att undgå 
det vilket betyder att vi måste erkänna att det är ett mänsklig beteende men samtidigt förkasta 
dess existens. Relationsvåld är något som äger rum i nära relationer där det ofta är någon som 
har mer makt och är starkare än den andra och det uppträder sällan på andra ställen i livet 
menar Isdal. Relationsvåldet har sitt ursprung i en antingen personlig eller relationell vanmakt 
enligt Isdal och det kan röra sig om dålig självtillit, osäkerhet eller en känsla av att känna sig 
liten. Funktionen för relationsvåldet är att styra och kontrollera andra inom de ramar som 
maktsystemet har och upprätthålla samt stärka makten. Våld i relationer är ofta belagda med 
tabu och skam vilket är en av de största utmaningarna med att synliggöra detta våld (Isdal, 
2001, s.181-193).  
 
Tankar om våld 
 
Människan behöver förstå meningen med det som sker för utan förklaring blir världen otrygg 
och oförståelig och det i sig är en typ av vanmakt enligt Isdal. Att inte slå kvinnor eller begå 
övergrepp mot barn och inte döda är grundläggande värden i vårt samhälle och om något 
sådant händer måste man söka förklaringen till beteendet. Om man osynliggör, normaliserar, 
förenklar, rättighetstänker och bagatelliserar våldet som förklaringsmodeller till våld 
avproblematiserar man våldet och rättfärdigar det vilket Isdal menar leder till att våldet kan 
fortsätta. Att män skulle ha en naturlig våldsbenägenhet nedlagda i mäns gener tillsammans 
med testosteron vilket skulle förklara våldets omfattning menar Isdal att det inte finns grund 
för att anta eftersom variationen i fråga om våld i olika kulturer är alltför stor. Forskning visar 
även enligt Isdal att det inte finns något samband mellan testosteronnivå och våldsbenägenhet. 
Isdal menar att forskningen förbiser att våld står i relation till livsvillkor, maktfördelning och 
kulturell påverkan (2001, s.211-215). 
 
Våld som inte syns är lättare att fortsätta utöva än det som påtalas och problematiseras. Om 
våldet osynliggörs anser Isdal att det betyder att den som utövar våldet nästan får fritt spelrum 
då de inte behöver förklara våldet eller stå till svars och detta är ett dilemma för dem som 
utsätts för våldet. För osynligheten förvärrar delvis våldets effekt och eftersom ingen talar om 
våldet finns risken för den utsatte känner sig ännu mer ensam, utsatt och svag. Bryter någon 
osynlighetens barriär finns det en risk att denne själv blir misstänktliggjord och 
problematiserad.  
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Fenomenet våld i familjen anser Isdal döljs effektivt genom skammens verkningsfulla makt 
eftersom de inblandande deltar i ett system där något är galet vilket gör att det även drabbar 
en själv. Att berätta om våldet är inte bara skamfullt för den som utför det utan även för den 
som drabbas. Våld och övergrepp kan sägas vara behäftade med dubbelt tabu eftersom det 
dels inte ska få förekomma och dels att ingen ska veta att det förekommer (Isdal, 2001, s.217-
218).  
 
Kriminologen Mårten Landahl menar att uppfattningen att kvinnor förtrycks av patriarkaliska 
maktsystem, det vill säga att kvinnan är underordnad mannen, är utbredd och väletablerad i 
svenska samhället och att kvinnans status som undertryckt grupp gör henne till ett idealt offer.  
Landahl anser att alla i samhället bär på uppfattningen att mannen är större och starkare än 
kvinnan och att det därför blir naturligt att betrakta mannen som förövare och kvinnan som 
offer. För att belysa detta använder Landahl ett utdrag ur en undersökning (Innala, 2003) där 
en kvinna som misshandlat sin pojkvän berättar: Jag tyckte det var konstigt den gången jag 
misshandlade min pojkvän så tyckte alla – inklusive jag, min pojkvän, hans föräldrar, 
psykolog, att det var han som var boven och jag offret. Han t.o.m. polisanmälde sig själv. Jag 
började undra hur långt jag skulle kunna gå innan han blir offret och jag förövaren. Jag fick 
en spricka i handen och blåmärken på knogarna - han blåmärken och sår över hela kroppen 
(Web-dokument C).  
 
3.3 Modersinstinktsteorin 
 
Resultatet kommer även att analyseras med hjälp av modersinstinktsteorin som förutsätter att 
mamman är den enda som är kapabel att sköta ett spädbarn eller småbarn därför att det är 
hennes biologiska bestämmelse och att relationen mellan barnet och modern är en idealisk 
enhet vilken ingen kan eller ska rubba (Badinter, 1994, s.78). Detta betyder att en pappa 
skulle ha en mycket begränsad roll att spela för ett barn under ett år vilket Badinter menar 
skulle vara ”helt förenligt med den patriarkaliska traditionen” (a.a. s.79). Men Badinter anser 
att verkligheten är en annan och att moderskärleken är oerhört komplicerad och ofullkomlig 
(a.a. s.80).  
 
Myten säger att modern är god bara för hon har en instinkt som förklarar att hon är som hon är 
och att hon utvecklat ett speciellt sinne för kärleken till barn med en outtömlig källa av ömhet 
att ösa ur, därför kan hon heller inte vara något annat (Slagnes, 1974, s.25). Moderskärleken 
är inte en instinkt utan formas av olika karaktärer och även andra faktorer som till exempel 
sociala, kulturella och yrkesmässiga (Badinter, 1994, s.80). Idag vet vi menar Badinter att när 
omständigheter kräver det sköter män sina barn lika bra som mamman. När pappan tar sin 
femininet till hjälp kan pappan vara lika ömsint, känslig och duktig som mamman och vad 
som behövs är att mammorna kastar modersinstinkten och delar på rollen med papporna (a.a. 
s.81). Metell (2002, s.139) menar att män som kan förena närhet och beroende med sin 
könsidentitet och som har kontakt med sina feminina och moderliga aspekter av sin 
personlighet har goda möjligheter att utveckla tillit och en trygg relation med barnet.  
 
Badinter uttrycker att modersomsorgen inte har något kön i motsats till vad den språkliga och 
kulturella traditionen anger och att det inte är könet som avgör hur vårdande en person är med 
ett litet barn utan mer hans eller hennes barndom eller yttre faktorer som inte har något med 
fysiologi att göra. Mångtaliga studier på pappans och barnets förhållande visar entydigt enligt 
Badinter att pappor sköter barn lika bra som mamman och nästan på samma sätt som 
mammorna (1994, s.198). 
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4. Metod 
 
4.1 Metodval  
 
Forskarens förförståelse eller instinktiva uppfattning om ett fenomen är det som startar själva 
forskningsprocessen i kvalitativ forskning. Därefter kan undersökaren använda sig av den 
tidigare forskning och kunskap som finns till förfogande kring ämnet som skall studeras likväl 
som egna erfarenheter (Ruth, 1991, s.280). Min förförståelse är mycket begränsad när det 
gäller våld utfört av kvinnor i familjer varvid den kunskapen består av tidigare forskning som 
berör ämnet. I uppsatsen som ämnar analysera domar i vårdnadstvister kommer en kvalitativ 
forskningsmetod användas för att tolka det empiriska materialet. När den kvalitativa metoden 
används beskrivs ofta studerade situationer eller individer ur ett helhetsperspektiv med vilket 
avses att individer befinnandes i en viss situation inte kan förenklas till enstaka variabler utan 
istället studeras i sitt naturliga helhetssammanhang. Avgränsningar görs dock för att till 
exempel fokusera på vissa teman (Larsson, 2005, s.92).   
 
Med hjälp av den hermeneutiska metoden studeras exempelvis ett givet textmaterial och syftet 
är att hitta en giltig och gemensam förståelse av en texts mening. Textens mening tolkas med 
hjälp av den hermeneutiska cirkeln, vilket sker via en process, där textens enskilda delar eller 
delarnas mening skapas av hur man förstår textens helhetliga mening. Genom att en 
hermeneutisk tolkning används innebär det att det inte finns någon förutsättningslös tolkning 
av texten utan att resultatet kan påverkas av uttolkarens förutsättningar och antaganden om 
verkligheten. Därför är detta viktigt att beakta samt hur detta eventuellt kan påverka resultatet 
(Kvale, 1997, s.49-52). Resultatet kommer att presenteras med hjälp av meningskoncentrering 
och meningskategorisering utifrån undersökningens syfte och frågeställningarna. 
Textanalysen kommer också att genomföras med hjälp av ad hoc metoden vilket innebär att 
olika angreppssätt och tekniker kan användas för att skapa mening i texten. 
Meningskoncentrering och meningstolkning betyder att långa meningar kan formuleras mer 
koncist genom att reducera materialet och försöka förstå genom djupare tolkningar av 
materialet. (a.a, s.174).  
 
En begränsad juridisk metod kommer att användas genom att lagar och förarbeten kommer att 
presenteras relevanta för studiens syfte och presenteras i bakgrundsdelen.  
 
4.2 Urval och tillvägagångssätt vid litteratursökning 
 
Eftersom förkunskapen gällande förekomsten av kvinnligt våld i familjen var mycket 
begränsad genomfördes en litteraturstudie för att finna relevant litteratur på området. Därefter 
användes sökkällan Internet där sökmotorerna Google, Libris, Artikeldatabasen samt 
regeringens-, riksdagens-, socialstyrelsens- och Barnombudsmannens olika hemsidor 
användes. Exempel på använda sökord är kvinnligt våld, barnmisshandel, mansmisshandel, 
domestic violence, mothers violence, child abuse och barnets bästa vid vårdnadstvister. 
Telefon- och mailkontakt togs med forskare på olika institutioner som kunde tänkas ha 
kunskap om relevant forskning om kvinnors utövande av våld.  
 
Att hitta svensk forskning om kvinnors utövande av våld i familjen mot mannen och/eller 
barnet var en uppgift som belyste att det finns en kunskapslucka i detta ämne. Slutsatsen 
framkom att kvinnligt utövande av våld/familjevåld inte är ett område som prioriteras bland 
forskare i Sverige. Därför är den största delen av forskningen som redovisas av utländsk 
härkomst.  
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Detta innebär att det går att ifrågasätta relevansen i forskningens resultat då skilda länder har 
olika strukturella samhällsuppbyggnader och kanske olika syn på familjevåld. Eftersom 
forskningen angående kvinnors utövande av våld i familjen är mycket begränsad har 
dilemmat inte varit att selektera forskningen utan mer att sammanställa den forskning som 
finns gällande kvinnligt utövande av familjevåld.  
 
För att förstå domstolens utgångspunkter har lagstiftning och förarbeten studerats. År 2005 
presenterades en offentlig utredning vars syfte var att utvärdera 1998 års vårdnadsreform där 
en del har varit att undersöka hur domstolar tillämpat de nya reglerna om bland annat 
vårdnad. Kommittén utvärderade även 1996 års reform om barns rätt att komma till tals (SOU 
2005:43, s.26). Förståelsen för lagen och tillämpningen har hämtats från denna utredning men 
även från förarbeten, propositioner och Barnkonventionen som är utgångspunkten när det 
gäller barnets rättigheter.  
 
4.3 Urval och tillvägagångssätt empiri 
 
Materialet till den empiriska delen var tänkt att utgöras av tingsrättsdomar eftersom det är den 
instans där flest vårdnadstvister till största del avgörs. Att hitta domar innefattande 
vittnesutsagor om att kvinnan har utsatt barn/en och/eller mannen för fysiskt våld visade sig 
mycket tidsödande då även alla domar i tvistemål måste gås igenom. Domar från tingsrätten i 
Västerås genomsöktes utan att finna en dom vilket styrde mitt val till Barnombudsmannen 
som tagit del av 504 vårdnadstvister och utredningar från 2002 från Socialstyrelsen (BO, 
2005). Samtliga mål där utsagor om våld fanns med antingen i vårdnadsutredningen eller i 
domen gicks igenom under två dagar vilket var 258 vårdnadstvister och i det urvalet hittades 
sju domar som innehåller vittnesutsagor om kvinnligt våld mot antingen barn/et och/eller 
mannen. Två domar innehåller vittnesutsagor om våld mot mannen och fem där det 
förekommit våld mot barnet/en eller barnet/en och mannen. Ett flertal domar bortföll där det 
fanns utsagor om våld från mamman i vårdnadsutredningen som inte togs upp i 
tingsrättsdomen och studien ämnar bara studera domar och inte vårdnadsutredningar utöver 
det som framgår i domen.  
 
Tingsrättsdomar är inte juridiskt relevanta i det avseendet att de inte är prejudicerande vilket 
gör att de saknar påverkan på rättstillämpningen i stort, men säger ändå något om praxis. 
Därför har jag valt att i min studie även ta med en dom från Högsta domstolen (HD) från år 
2006 där HD ändrar tidigare beslut om gemensam vårdnad till enskild vårdnad för mannen 
där kvinnan utsatt mannen för våld. Tingsrättsdomarna som utgör det empiriska materialet i 
studien har avgjorts innan denna dom föll. Men jag anser att HD:s dom är viktigt ur den 
aspekten hur HD resonerat kring det kvinnliga våldet samt hur underinstanserna dessförinnan 
resonerat eftersom det troligen får betydelse för rättstillämpningen framöver.  
 
4.4 Reliabilitet   
 
Reliabilitetsbegreppet används för att få en skattning av tillförlitligheten i mätningarna och att 
reliabiliteten beror på forskarens förutsättningar att studera det fenomen som denne avser 
studera (Ruth, 1991, s.277-290). Forskaren i en kvalitativ undersökning är både ett 
mätinstrument och en uttolkare av mening vid analysen av data vilket kan medföra vissa 
svårigheter kring reliabiliteten. Att fastställa reliabilitet är inte något man kan göra på ett 
enkelt och tydligt sätt i kvalitativ forskning då det inte utförs någon direkt mätning utan det 
man vill främst är att upptäcka och beskriva ett visst fenomens kvalitéer (Larsson, 2005, s. 
115-116).  
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Den här uppsatsen ämnar studera färdiga texter bestående av domslut från rätten vilket 
betyder att det är en lägre grad av forskarpåverkan då texten redan är given. Detta betyder att 
reliabiliteten och tillförlitligheten är högre än i vissa andra kvalitativa metoder som till 
exempel vid en djupintervju där forskaren som intervjuare kan påverka vad den som blir 
intervjuad väljer att berätta eller hur forskaren transkriberar intervjuerna. Tolkningen av 
domarna i den här studien kan dock påverkas av mina subjektiva värderingar. Men genom att 
vara medveten om detta problem minskar risken att detta påverkar mer än nödvändigt.  Det 
som vidare kan öka reliabiliteten är att domsluten kommer från olika delar i landet vilket 
betyder att det inte är en tingsrätts syn på forskningsproblemet utan flera olika. Handledning 
anser jag vidare stärker reliabiliteten eftersom en handledare inom socialt arbete kontinuerligt 
granskar och ger råd om hur uppsatsen kan bli tydligare.  
   
4.5 Validitet 
 
När det gäller kvalitativa studier med små urval strävar man efter att i första hand nå en hög 
intern validitet. Detta kan exempelvis uppnås genom att forskaren gör en detaljerad och 
intensiv undersökning av ett visst antal fall som uppfattas som typiska. Validiteten i en 
kvalitativ studie har en större koppling till omfattningen av informationsrika beskrivningar 
och undersökarens förmåga att analysera än till storleken på urvalet. När det gäller 
informationen är även mångsidigheten en viktig aspekt som bland annat handlar om att belysa 
samt analysera det studerade fenomenet ur flera olika aspekter. Exempel på detta kan vara 
studier genomförda med stöd av olika metoder, datakällor och teoretiska perspektiv. 
Validiteten är beroende av hur forskaren kan skapa en tydlig bild över det studerade 
fenomenet för läsaren genom de beskrivningar och analyser som presenteras. Det som också 
är kopplat till validiteten är forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka 
sina resultat (Larsson, 2005, s.116).  
 
Det är viktigt enligt Kvale (1997, s.227) när det gäller validitet att om man har en alltför 
genomgripande inriktning på validiteten kan den bli kontraproduktiv om man inte låter 
empirin tala för sig själv kan valideringen skapa en legitimeringsmani som undergräver 
validiteten. Behovet av ytterligare validering blir större ju mer man validerar. Den här 
uppsatsen försöker vara så transparent som möjligt. Detta görs genom att uppsatsen redovisar 
min förförståelse, datainsamlingens genomförande, urvalet av litteratur och domar, samt 
analysprocessen. Detta menar jag stärker studiens interna validitet. Det som ytterligare stärker 
validiteten är att de domar som studeras berör de frågeställningar uppsatsen har och att dessa 
domar är offentliga vilket medför att det går att kontrollera och på så sätt ifrågasätta både 
analys och resultat.  
 
4.6 Generaliserbarhet 
 
Eftersom denna kvalitativa undersökning är mycket liten i omfång är möjligheten att 
generalisera resultatet begränsad eller omöjlig (Larsson, 2005, s.118). Detta betyder att 
uppsatsen inte har som mål att försöka generalisera resultatet. Även om Kvale 
uppmärksammar (1997, s. 210-212) andra aspekter kring möjligheterna till att generalisera 
kvalitativa resultat. Naturalistisk generalisering vilar på personlig erfarenhet och syftar på tyst 
kunskap som kan verbaliseras för att i och med det kunna övergå från tyst kunskap till mer 
formulerad påståendekunskap. Med analytisk generalisering menas att man utför en 
välöverlagd bedömning utifrån en teoretisk analys om huruvida resultaten kan ge vägledning 
för vad som kommer att hända i en liknande situation.  
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I och med att man klarlägger argumenten och specificerar stödjande belägg möjliggör 
forskaren för läsaren att själv bedöma möjligheterna till generalisering. Denna uppsats har inte 
haft som syfte att försöka generalisera resultatet.  
 
4.7 Förförståelse 
 
Min egen förförståelse kring kvinnligt utövande av våld är som sagts tidigare mycket 
begränsad. Våld har jag kommit i kontakt med då nära vänner har blivit drabbade av 
oprovocerat våld samt det som visas på nyheter och i tidningar. I media upplever jag att 
fokusen är på mäns våld mot kvinnor och barn. Därför blev jag intresserad av hur synen på 
kvinnligt våld spelar in i domstolarnas bedömningar i vårdnadsmål där barnets bästa skall 
tillvaratas eftersom det kvinnliga utövandet av våld inte förekommer i debatten.  
 
4.8 Etiska problem 
 
Domarna som kommer att analyseras är offentliga handlingar vilket betyder att vem som helst 
kan få tillgång till materialet. Trots det kommer inga riktiga namn att redovisas i vare sig 
resultat eller analysdel då det inte anses vara av intresse för undersökningen vad de 
involverade personerna heter. Alla involverade kommer därför att benämnas som mamman, 
pappan och barn/en för att skydda den personliga integriteten hos de berörda i domarna även 
om domarna som sagt är offentliga handlingar. Domarna kommer också att avidentifieras och 
benämnas som exempelvis Malmö tingsrätt dom 1 och så vidare för att ytterligare skydda den 
personliga integriteten. Domen från Högsta domstolen benämns som HD – dom och hanteras i 
övrigt på samma sätt som tingsrättsdomarna.  

5. Resultat 
 
Resultatdelen redovisar innehållet i de domar som analysen kommer att bygga på. Uppgifter 
om familjekonstellationen, vem som uppger utövandet av våld, hur våldet sett ut samt 
omständigheter som våldet bidragit till samt domstolarnas syn på våldet redovisas. HD-domen 
tillkom cirka fyra år efter tingsrättsavgörandena och därför är HD-domen inte prejudicerande 
för dessa. I HD domen kommer både underinstansernas resonemang samt HD: s resonemang 
att redovisas. Metod för sammanställning av resultatet har varit meningskoncentrering och 
meningskategorisering.  
 
5.1 Dom i Högsta Domstolen 
 
Tvisten avgjordes år 2006 i HD. Pappan och mamman har varit tillsammans i tolv år och har 
två barn tillsammans födda år 1997 och 2001. Mamman försökte dräpa mannen i maj 2002 
genom att knivhugga honom flera gånger inför parets ena barn och efter det separerade paret 
och kvinnan dömdes för dråpförsök. Händelsen som var mycket traumatisk enligt mannen för 
både barnet och honom själv har satt djupa spår i mannen. I samband med mordförsöket 
gjorde mamman, en enligt pappan, ogrundad anmälan om sexuella övergrepp mot barnen 
vilket ledde till att pappan inte fick träffa barnen på tre månader under polisutredningen. Efter 
slutförandet av polisutredningen fick pappan och barnen bo på Eurenii minne i två månader. 
Därefter har barnen bott hos pappan som erhöll ett interimistiskt beslut i maj 2003. Händelsen 
har lett till att pappan menar sig sakna förmåga att samarbeta med mamman. Han pratar inte 
med mamman men är mån om att barnen ska ha kontakt med henne. Pappan känner sig rädd 
för mamman och ser ingen möjlighet till samarbete inom ramen för gemensam vårdnad.  
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Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten och hovrätten som senare fastställer tingsrättens dom anser att det framgår av 
vårdnadsutredningen att båda föräldrarna är mycket fästa vid sina barn och att enligt utsagor 
fungerar boendet och umgänget med barnen väl. Pappan har förklarat att han fortfarande är 
rädd för mamman och att rädslan ökat sen mordet på Anna Lindh och upplever att han inte 
blir tagen på allvar eller fått upprättelse för dråpförsöket på honom. Mamman är på väg att 
tillfriskna från en psykos som låg till grund för mordförsöket och det förbereds en utslussning 
till eget boende. Därför anser tingsrätten att gemensam vårdnad om barnen är av väsentlig 
förutsättning för att mamman ska kunna återanpassas i samhället. En nämndeman är skiljaktig 
och föreslår enskild vårdnad till mannen på grund av det brott som kvinnan är skyldig till inte 
gör henne lämplig som vårdnadshavare. Nämndemannen menar vidare att paret har 
djupgående samarbetsproblem och därför är inte gemensam vårdnad förenligt med barnets 
bästa.  
 
Högsta domstolen ändrar underinstansernas domslut. HD uppmärksammar risken att barnen 
skall fara illa på grund av pappan blivit utsatt för mordförsök av mamman och att pappan 
lever i ett tillstånd av rädsla och skräck för mamman. Vid gemensam vårdnad kan den 
föräldern som lever i skräck vara dåligt rustad att tillgodose barnets behov av trygghet och 
omsorg. HD anser att det är en svår och djup konflikt mellan föräldrarna vilket gör att det är 
svårt att arbeta kring frågor som rör barnen. Pappan är rädd för mamman efter mordförsöket 
vilket HD anser att det inte finns någon anledning att ifrågasätta. Inte heller att pappan inte 
vill ha en nära kontakt med mamman som utsatt honom för ett så allvarligt övergrepp. Därför 
menar HD att det inte är förenligt med barnets bästa att döma till gemensam vårdnad. HD 
menar att pappan levt upp till ansvaret att barnen ska ha en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna trots samarbetsproblemen. 
 
5.2 Malmö tingsrätt dom 1 
 
Paret har tillsammans tre barn födda år 1995, 1996 och 1998, är separerade sedan år 1999. 
Två av barnen bodde kvar hos pappan efter separationen. Efter ett år flyttade alla barnen till 
mamman. Ett interimistiskt beslut togs januari 2001 som innebar att alla barnen skulle bo hos 
mamman. Pappan uppger att anledningen till att de separerade var att mamman slagit honom 
vid ett flertal tillfällen under äktenskapet och att hon även försökt knuffa honom ner för en 
trappa. Pappan uppger vidare att det förekommit slag inför barnen när han lämnat barnen efter 
umgängestillfällen. Pappan uppger även att mamman slagit barnen med öppen hand och dragit 
i dom, slängt upp en dörr i ögat på ena barnet för att hon varit arg på barnet.  
Stadsdelsförvaltningen har gjort en polisanmälan mot mamman och en förundersökning är 
inledd. Mamman vitsordar att hon har ett fruktansvärt humör men i den mån slag utdelas har 
det varit ömsesidiga slag. Mamman vitsordar även att det förekommit att hon gett ett av 
barnen en ”dask” i rumpan när barnet varit olydigt men inte ofta utan bara då och då.  
 
Ett vittne uppger att mamman försökt knuffa mannen ner för en trappa och om någon höjer 
handen mot barnen ryggar dom. Vittnet uppger vidare att barnen berättat att mamman slår 
dom eller smiskar dom i huvudet eller baken. Vittnet har aldrig sett mamman slå men har sett 
konstiga märken på barnen. Ett annat vittne uppger att denne sett mamman slå barnen vid 
några tillfällen bland annat när ett barn fick ett slag med öppen hand för att barnet var ivägen. 
Vid andra tillfällen har mamman kastat iväg ett barn in i en fåtölj, dragit barnet i örat så örat 
blev blått vilket mamman enligt vittnet vitsordat. Barnen har enligt vittnet sagt att mamman 
slår dom.  
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Utredarna bedömer att barnen skall ha sitt fortsatta boende hos mamman då de anser att det är 
viktigt för barnen med kontinuitet och de kan inte se att barnes situation skulle gagnas av en 
flytt till pappan även om utredarna anser att umgänget med pappan bör vara mer än i 
sedvanlig omfattning. Mamman vitsordar att hon smiskat barnen i pågående utredning på 
socialbyrån. Handläggaren anser att mamman gör så gott hon kan i sin uppfostran. Båda 
föräldrarna anses vara kapabla att ta hand om barnen även om vissa brister finns hos båda. 
Pappan är en engagerad förälder som tagit stor del i barnes uppfostran vilket även mamman 
vitsordar.  
 
Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten anser att det framkommit att paret har svårigheter att samarbeta kring barnen men 
att de inte är så svåra att det är uteslutet med gemensam vårdnad. Det måste anses att det är 
det bästa för barnen med fortsatt gemensam vårdnad. Uppgifter om att mamman har häftigt 
humör har framkommit och även vitsordats av mamman själv samt att hon medicinerar mot 
detta. Däremot anser tingsrätten att det är allvarligt och helt oacceptabelt att mamman slår 
sina barn vilket hon även vitsordat men att det som förekommit inte är så allvarligt att 
mamman inte skulle kunna fungera som boendeförälder. Tingsrätten delar uppfattningen att 
båda föräldrarna är kapabla att ta hand om barnen men har under huvudförhandlingen fått 
uppfattningen att mamman inte förstått barnens behov av en riklig kontakt med pappan. 
Tingsrätten menar att det inte framkommit något i utredningen avseende pappans eventuella 
missbruksproblem utöver mammans påstående. Det styrks inte heller av de vittnen som finns 
och droganalyserna som mannen frivilligt underkastat sig. Tingsrätten anser att barnet som 
uttryckt en stark vilja att bo hos pappan skall göra så men att de andra två skall bo hos 
mamman och att detta är förenligt med barnens bästa.  
 
5.3 Köping tingsrätt dom 2  
 
Paret har tillsammans ett barn fött år 1998 och ingick äktenskap år 1989 och separerade år 
1999. Barnet har bott hos mamman sedan år 1999. Pappan uppger att han vid ett 
umgängestillfälle gav barnet en godisbit precis innan mamman och barnet skulle gå iväg 
varvid kvinnan slet ut godiset från barnets mun. När pappan försökte stoppa mamman 
utdelade hon flera knytnävsslag mot mannen vilket ledde till att han blev skadad och blödde. 
Akuten uppsöktes och händelsen polisanmäldes senare på natten. Vittne fanns till händelsen 
men polisutredningen lades ner vilket pappan JO-anmält. Mamman uppger att hon var 
fasthållen och att det inte utdelades knytnävsslag och att det inte var kraft i slagen.  
 
Vid ett umgängestillfälle ville pappan ha barnet någon dag extra då hans bror hastigt avled 
men mamman motsatte sig detta och tog hjälp av socialjouren och hämtade barnet. Enligt 
jouren ville pappan krama och ge barnet en puss när de skulle gå men då tog mamman barnet 
och gick vilket ledde till att barnet slog mamman och skrek ”dumma dig, dumma dig”. 
Samtidigt uppger pappan att mamman sparkat och knäat honom vilket han är upprörd över att 
socialjouren inte uppger sig sett. Mamman vitsordar att julhelgen var en turbulent period och 
att hon kände sig lurad på sin julhelg med barnet och att hon inte knäat pappan i samband med 
detta. Pappan uppger att barnet sagt att mamman nyper barnet när barnet är dum och att barnet 
då blir inlåst av mamman.  
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Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten anser inte att det framkommit något som skulle medföra anledning att frångå 
gemensam vårdnad och med hänsyn till rådande förhållanden bör barnet ha kvar sitt 
stadigvarande boende hos mamman.  
 
5.4 Sollentuna tingsrätt dom 3 
 
Paret har varit gifta i fem år innan separationen år 2000 och har tillsammans ett barn fött 
1998. Kvinnan har tre egna barn från tidigare förhållanden. Barnet bodde initialt hos pappan 
enligt ett interimistiskt beslut oktober 2000 vilket hovrätten ändrade november 2000 till att 
barnet skulle bo växelvis hos respektive part. Pappan uppger att barnet skall ha sagt till 
honom att mamman jagat och slagit henne med ett basebollträ när de var hos en läkare varvid 
läkaren gjorde en anmälan och en barnpsykiatrisk utredning startade. Pappan anför att han vet 
efter vad barnet berättar att det råder kaos såsom skrik, bråk och psykisk misshandel hemma 
hos mamman. Mamman vitsordar att det kan förekomma småtjafs hemma men inte att det 
råder kaos. Ett vittne från familjerätten uppger att det föreligger en mycket djup konflikt 
mellan föräldrarna. 
 
Ett annat vittne uppger sig sett att mamman en gång kommit ut med handen mot barnen och 
även tagit tag i armen på ett av sina andra barn. Ett tredje vittne uppger sig ha hört mamman 
säga till barnen ”jag ska döda dig”.  
 
Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten anför att det inte finns något som framkommit i målet som hindrar båda 
föräldrarna att ge barnet den kärlek och omvårdnad som barnet har behov av. Konflikten som 
föreligger anser tingsrätten inte vara så djupgående att gemensam vårdnad skulle vara till 
nackdel för barnet. Då mamman har en mycket mer positiv bild av pappan som förälder än 
vad pappan har om mamman anser tingsrätten att det visar på att ett boende hos mamman 
skulle bidra till att barnet får en nära och god kontakt med båda föräldrar samt att barnet får 
träffa båda sina halvsyskon i tillräcklig utsträckning. Tingsrätten anser vidare att det finns en 
konkret risk att barnet hälsotillstånd försämras för det fall hon bor hos sin pappa då barnet har 
reagerat på pricktest för allergi mot pälsdjur och att pappan uppenbarligen låter barnet träffa 
pälsdjur regelbundet.  
 
5.5 Linköping tingsrätt dom 4 
 
Paret har två barn födda år 1994 och 1997 tillsammans och har känt varandra sen år 1990 men 
separerade april år 2000. Barnen har bott hos pappan sedan paret separerade. Pappan uppger 
att mamman hällt kaffe och ketchup på honom. Pappan uppger även att mamman slagit 
honom och rivit honom inför barnen. Mamman vitsordar att hon slagit pappan. I utredningen 
uppger båda föräldrarna att de är införstådda med att deras barn far illa genom deras konflikt. 
Utredningen anger vidare att pappan har en maktposition i och med att barnen bor hos honom 
och att han fattar alla beslut men anser att det inte vore bra att dela på barnen. 
 
Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten anser att det är utrett att föräldrarna är nästintill oförmögna att samarbeta i frågor 
som rör barnen.  
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Eftersom ingen förälder yrkat på att gemensam vårdnad skall upphöra anser tingsrätten inte att 
det finns skäl att frångå huvudregeln om gemensam vårdnad. Tingsrätten anser att genom att 
dela på barnen bör det kunna skapas bättre förutsättningar för att föräldrarna skall samarbeta 
även om ett växelvist boende normalt sett inte är det bästa för barnet. Förhållandena i målet är 
dock speciella och talar för att ett växelvist boende skulle gagna barnen.  Domen är 
gemensam vårdnad med ett barn boende hos mamman och ett hos pappan.   
 
Ordföranden är skiljaktig och anser att det finns en risk att konflikten förvärras om parterna 
tvingas till ett samarbete de inte är redo för och att en förvärrad konflikt skulle gå ut över 
barnen och anser därför att boendet bör bestå. 
 
5.6 Borås tingsrätt dom 5 
 
Paret har tillsammans tre barn och domen gäller två barn födda år 1988 och år 1990.  
Mamman har ett barn sedan tidigare. Paret träffades år 1986 och skiljde sig år 1997 efter att 
mamman lämnade hemmet 1996. Pappan har vårdnaden om barnen sedan år 1997 enligt dom 
i tingsrätten och mamman skulle ha haft umgänge vilket inte har skett. Mamman har uppgett 
att pappan slagit henne och att det var anledningen till att hon flyttade. Pappan bestrider det 
påstådda våldet mot mamman. Pappan uppger att mamman vid nyår 1996 bar iväg det ena 
barnet utan ytterkläder och tappade barnet i snön varefter hon släpat barnet i snön mot dess 
vilja till bilen. Pappan uppger att händelsen satt mycket djupa spår hos barnen. Pappan uppger 
vidare att en dag innan ett umgängestillfälle kom mamman till mannens bostad utan 
förvarning och sa att hon skulle ta över och sparkade honom och skrek skällsord och invektiv 
inför barnen som bevittnade hela förloppet. Händelsen polisanmäldes och mamman erkände 
vilket ledde till strafföreläggande och dagsböter. Mamman vitsordar att hon och pappan har 
varit i bråk och att hon sparkade pappan i ”rumpan”. Varken pappan eller BUP har förmått 
något av barnen att vilja träffa sin mamma. Pappan uppger att mamman har dykt upp vid 
deras skola och skrikit deras namn och övergreppen har slutat först när hon avvisats från 
skolan av rektorn och polisanmälts. Detta bestrider mamman. Mamman har enligt pappan vid 
flera tillfällen dykt upp vid mannens bostad ensam så väl som med medlare och barnen har 
blivit vettskrämda.  
 
Vårdnadsutredarna anser att det är svårt att föreslå mamman som ensam vårdnadshavare då 
barnen är så negativt inställda till henne även om de anser att hon är den förälder som bäst kan 
tillgodose barnens behov av den andre föräldern. Att se fadern som fortsatt enskild 
vårdnadshavare är att endast göra mer av det som redan förevarit. Sen år 1996 har barnen varit 
så gott som avskurna från all kontakt med mamman. Utredarna anser att vårdanden bör vara 
gemensam om två barn då mer talar för det än för enskild vårdnad och att det är ”hög tid” att 
mamman får insyn i barnens liv med tanke på att fadern är 72 år gammal och att barnen är i 
tonåren. Båda barnen har uttryckt en bestämd vilja att bo kvar med fadern. En utredare vid 
BUP uppger att faderns negativa inställning till myndigheter inte ger något alternativ till att 
barnen fortsätter att leva och bo ihop med honom. Det är även vad barnen uttrycker med en 
klar och bestämd vilja, att pappan skall vara deras enda förälder under lång tid framöver.  
 
Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten förklarar att de utredningar som gjorts i målet och även tidigare visat klart och 
entydigt att barnen har en mycket negativ inställning till mamman och inte vill ha med henne 
att göra. Därför skall deras vilja beaktas men därmed inte vara helt och fullt styrande.  
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Tingsrätten anser inte att det framkommit något i målet som visar att mamman skulle vara 
olämplig som vårdnadshavare. Det pappan åberopar ligger flera år tillbaka i tiden och kan 
anses vara ett desperat försök att få ta del av och få en inblick i barnens liv. Händelserna anses 
i alla fall inte vara av sån svårighetsgrad att mamman genom detta skulle vara olämplig som 
vårdnadshavare. Tingsrätten anser att det är ytterst viktigt att de få band som finns kvar 
mellan mamman och barnen inte helt försvinner utan stärks och fortsätter pappan vara ensam 
vårdnadshavare är risken uppenbar att detta sker. Därför anser tingsrätten att gemensam 
vårdnad är den enda möjliga lösningen för att undvika att mamman även fortsättningsvis skall 
vara utestängd från kontakt och insyn i barnens liv. Tingsrätten vill erinra mamman om att det 
är av största vikt hon beaktar den klart manifesta uppfattningen hos barnen vad det gäller 
kontakter med henne och låter den process som gemensam vårdnad innebär löpa så lugnt och 
smidigt som möjligt.  
 
5.7 Tierp tingsrätt dom 6 
 
Paret har varit gifta och har tillsammans ett barn gemensamt fött år 1994. Mamman har sedan 
tidigare ett barn och pappan två barn. Tingsrätten dömde till äktenskapsskillnad december år 
2000 och att det gemensamma barnet skulle bo hos pappan samt förordnade i ett interimistiskt 
beslut att pappan skulle ha ensam vårdnad om det gemensamma barnet. Pappan uppger att 
förhållandet efter hand blev destruktivt genom kvinnans alkoholmissbruk och depressioner. 
Mamman hotade att ta livet av sig, skrev avskedsbrev, misshandlade och hotade honom samt 
att barnen ofta hittade henne utslagen. Mamman nekar till att ha haft självmordstankar men 
vitsordar att hon skrivit ett brev med sådana tankar till ett barn. Mamman vitsordar även att 
det hänt att hon druckit alkohol när hon haft barnen men att hon alltid skött dom. Mamman är 
dömd för rattfylleri och olaga hot. Vittne från socialkontoret uppger att barnet behöver sin 
mamma och att barnet vill vara mer och oftare med mamman än vad som sker nu.  
 
Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten anser att mamman tagit itu med sitt missbruk och nått ett gott resultat och att 
samarbetsproblemen till stor del handlar om umgänget med mamman. Tingsrätten anser 
vidare att efter mammans behandling har situationen och umgänget förbättrats mellan barnet 
och mamman. Kan mamman i fortsättningen hålla sig från alkohol kan pappan återfå 
förtroendet för mamman och därför anser tingsrätten inte att det finns några skäl att upplösa 
den gemensamma vårdnaden. Boende hos pappan.  
 
5.8 Uppsala tingsrätt dom 7 
 
Paret har varit gifta och har två barn födda år 1991 och 1992 gemensamt. Sedan separationen 
år 1995 har barnen bott hos mamman. Efter årsskiftet år 2000/2001 har det ena barnet bott 
oftare hos pappan och mamman vände sig till tingsrätten för att få ett beslut i boendefrågan 
och år 2001 togs ett beslut att barnets skulle bo hos mamman.  Därefter vände sig mamman 
till tingsrätten och yrkade på ensam vårdnad om barnen varvid tingsrätten i april 2002 
förordnade att vårdnaden fortfarande skulle vara gemensam samt att det ena barnet skulle bo 
hos pappan. Detta beslut ändrades efter överklagan till hovrätten juni 2002 då det återigen 
beslutades att barnet skulle bo hos mamman.  
 
Mamman uppger att pappan är olämplig som vårdnadshavare och att det föreligger svåra 
samarbetsproblem vilket omöjliggör gemensam vårdnad. Mamman uppger vidare att det ena 
barnet bodde allt oftare hos pappan och ville flytta till honom.  
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Pappan uppger att han vill att den gemensamma vårdnaden skall bestå men att det ena barnet 
skall bo hos honom eftersom det är barnets vilja. Pappan uppger att barnet alltid är ledsen när 
barnet skall till mamman och att det börjat bli problem när barnet har blivit äldre och har en 
egen vilja. Även det andra barnet har uppgett att denne också vill bo hos pappa. Pappan 
uppger att kvinnan misshandlat barnet som vill bo hos pappan genom att slå barnet i ansiktet 
vid två tillfällen. Pappan vet inga detaljer men barnet har berättat lite och barnet har även gjort 
en polisanmälan. Pappan uppger att mamman måste sluta slå barnet. Mamman nekar till 
misshandel och polisanmälan avser ett tillfälle när mamman försökt ta en kattunge från barnet 
vilket barnet inte ville och då utbröt det ett tumult. Men hon slog inte barnet men hon 
vitsordar att hon kan ha ”tagit” henne i armen och uppger att barnet är mycket provokativ mot 
henne.  
 
Utredningen menar att barnet lever under stark press och att barnets avståndstagande mot 
mamman är allvarligt för barnet. Pappans inställning till att barnen ska få bestämma var 
barnen vill bo är enligt utredarna ett stort ansvar med tanke på deras ålder. Därför anser 
utredarna att barnets bästa på längre sikt bäst kan tillvaratas av mamman och bör därför ha sitt 
huvudsakliga boende hos mamman även om barnets vilja är stark och entydig.  
 
Domstolens bedömning 
 
Tingsrätten anser att det har framkommit svårigheter för föräldrarna att samarbete kring 
barnet och att konflikterna i huvudsak endast rört det ena barnet. Tingsrätten anser inte att det 
framkommit några omständigheter som talar mot en fortsatt gemensam vårdnad av det andra 
barnet. Gällande det första barnet anser tingsrätten att det mest handlar om en oförmåga att till 
största delen enas om boende och umgängesfrågor. Under förutsättning att tingsrätten 
förordnar i vart fall boendet anser tingsrätten att konflikten mellan parterna inte är så djup och 
allvarlig att de inte skulle kunna samarbeta i frågor som rör barnet. Tingsrätten anser att 
skälen var barnet skall bo är så starka att barnets vilja måste frångås då pappan inte anses 
kunna tillgodose en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Tingsrätten understryker 
dock att det inte är en förälders kön som gör den ena föräldern mer lämpad än den andra. 
Gemensam vårdnad och barnen boende hos mamman.  
 
6. Analys av domarna 
 
Uppsatsen utgick från den övergripande frågeställningen ”Vilken betydelse tillmäts kvinnligt 
våldsutövande mot mannen och/eller barnet/en” och för att besvara denna fråga har 
underfrågeställningar använts och fyra av dessa redovisas i detta avsnitt.  
 
6.1 Hur beskrivs våldet i domstolens bedömning?   
 
Våldet kommenteras av tingsrätterna i tre fall. Underinstanserna i HD domen anser trots att 
pappan uppger rädsla för mamman och att han inte anser sig bli tagen på allvar efter 
mordförsöket, är gemensam vårdnad en väsentlig förutsättning för att mamman ska kunna 
återanpassas till samhället. En nämndeman är skiljaktig och gör samma bedömning som HD 
senare gör, att det föreligger djupgående samarbetsproblem. I dom ett där mamman uppges ha 
slagit både pappan och barnen vilket hon även vitsordat anser tingsrätten att det är allvarligt 
och helt oacceptabelt att mamman slår sina barn.  
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I dom fem där mamman har vitsordat att hon sparkat pappan i rumpan och bötfällts för detta 
samt dragit ett av barnen mot bilen utan kläder mitt i vintern anser tingsrätten att det som 
mannen åberopar ligger flera år tillbaka i tiden: 
 
Vad som från mannens del åberopats i anslutning härtill ligger flera år tillbaka i tiden och 
kan väl närmast ses som ett desperat försök från mammans sida att få del av och inblick i 
barnens liv. 
 
6.2 Hur uppmärksammas eventuella konsekvenser av våldet för barnet? 
 
Att barn som bevittnar våld utsätts för psykisk misshandel och därmed far illa nämns inte 
tydligt i någon av de tre domar där mamman utsatt pappan för våld utan det beskrivs mer som 
att det kan föreligga samarbetsproblem mellan föräldrarna. I dom ett där mamman slagit både 
pappan och barnen som hon även vitsordat anser tingsrätten att det är allvarligt och helt 
oacceptabelt att hon slagit barnen men inte att det är så allvarligt att mamman inte kan ha 
gemensam vårdnad och fungera som boendeförälder.  
 
I dom tre där mamman uppges ha jagat och slagit barnet med ett basebollträ tas inte detta upp 
av tingsrätten i domskälen däremot tar tingsrätten upp att det finns en risk att barnets 
hälsotillstånd kan försämras hos sin far då barnet får träffa pälsdjur trots ett positivt 
allergipricktest. De andra fallen tar inte upp något om eventuella konsekvenser av våldet.  
 
6.3 Bedöms våldet som en eventuell riskfaktor?   
 
När det gäller risken att barnet/en skall fara illa på grund av våld uppmärksammas det i HD 
domen där man tar upp att om en förälder blivit misshandlad eller utsatt för andra övergrepp 
av den andra förälder och lever i skräck för den andra föräldern kan den föräldern vid 
gemensam vårdnad vara dåligt rustad att tillgodose barnets behov av trygghet och omsorg.  
 
I dom ett framför tingsrätten följande:  
 
Genom utredningen i målet har framkommit att modern har ett häftigt humör. Hon har själv 
bekräftat det och uppgett att hon medicinerar för att dämpa humörsvängningarna. Vad som 
emellertid också framkommit i utredningen och som tingsrätten menar är allvarligt är att det 
förekommer att modern slår barnen när hon blir arg på dem. Hon har själv uppgett att det 
händer att barnet får en dask i baken. Tingsrätten anser detta är helt oacceptabelt. Trots det 
anförda anser tingsrätten likväl att vad som framkommit inte är så allvarligt att modern 
därmed inte skulle kunna fungera som boendeförälder.  
 
I dom fem bedöms våldet ligga flera år tillbaka i tiden och kan anses vara ett desperat försök 
att få en inblick i barnens liv. I övriga fall kommenteras inte våldet som en riskfaktor.  
 
6.4 Hur argumenterar domstolen utifrån barnets bästa och våldet? 
 
I domen från Högsta domstolen anser underinstanserna att gemensam vårdnad är det bästa för 
barnen samt en väsentlig förutsättning för att mamman skall kunna återanpassas i samhället. 
HD anser inte att föräldrarna kan samråda i frågor som rör barnen och enligt de förhållanden 
som råder är inte gemensam vårdnad förenligt med barnen bästa.  
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Argumenteringen för barnets bästa skiljer sig mellan tingsrättsdomarna. I dom ett anser 
tingsrätten att trots att det framkommit att det finns samarbetsproblem bedöms de inte vara av 
den art att gemensam vårdnad är utesluten och därför anser man den vårdnadsformen vara för 
barnens bästa.  
 
Våldet som mamman utövat mot sina barn samt även vitsordat är enligt tingsrätten inte så 
allvarligt att mamman inte kan vara boendeföräldern utan att det är förenligt med barnens 
bästa. I dom två anser tingsrätten inte att det framkommit något som medför att man skulle 
frångå gemensam vårdnad. Argumentation för barnets bästa saknas. I dom tre anser 
tingsrätten inte att konflikten är så djup att gemensam vårdnad skulle vara till nackdel för 
barnet. Ett boende hos mamman skulle även bäst tillgodose barnet behov av en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna eftersom pappan målat upp en mycket negativ bild av mamman 
i hennes roll förälder. I dom fyra anser tingsrätten att det är utrett att föräldrarna näst intill är 
oförmögna att samarbeta men eftersom ingen förälder har yrkat på att gemensam vårdnad 
skall upphöra anser tingsrätten inte att det finns skäl att frångå huvudregeln om gemensam 
vårdnad. Tingsrätten anser vidare att ett växelvist boende skulle gagna barnen och att det bör 
skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan föräldrarna.  
 
I dom fem anser tingsrätten att utredningar och annat visar klart och tydligt att barnen inte vill 
ha med mamman att göra. Deras vilja ska beaktas men inte vara helt och fullt styrande. Det 
som åberopas ligger långt tillbaka i tiden och händelserna är inte så svåra att mamman inte 
kan vara vårdnadshavare. Tingsrätten anser att det är av yttersta vikt att de band som finns 
kvar mellan mamman och barnen inte försvinner utan stärks. Därför anser tingsrätten att 
gemensam vårdnad är enda lösningen för att mamman inte ska vara utestängd och utan insyn i 
barnens liv då det inte anses vara till barnens bästa oavsett vad barnen själva uppgett. I dom 
sex tar man upp att gemensam vårdnad normalt anses vara bäst för barnet. Tingsrätten anser 
att mamman tagit itu med sitt missbruk och samarbetsproblemen som till stor del handlat om 
umgänget har förbättrats sen behandlingen. Kan mamman hålla sig från alkohol kan hon 
återfå pappans förtroende och därför anser tingsrätten att gemensam vårdnad skall bestå. I 
dom sju anser tingsrätten att konflikten endast rör det ena barnet men att den inte är så 
allvarlig att en fortsatt gemensam vårdnad inte skall bestå om båda barnen. Barnets starka 
vilja om boende hos pappan frångås då pappan inte anses kunna tillgodose en nära och god 
kontakt med båda föräldrarna.  
 
7. Analys 
 
7.1 Hur kan domstolens bedömning av kvinnligt våld förklaras och förstås 
 
De undersökta domarna innehåller utsagor om mammors utövande av våld och domstolarna 
anser i de domar våldet nämns, vilket endast är tre, att gemensam vårdnad är möjlig och att 
våldet inte är allvarligt förutom i domslutet från HD. Fem domar berör inte utsagorna om 
våld. I dom ett anser tingsrätten bland annat att det är allvarligt att mamman slår barnet men 
inte så allvarligt att mamman skulle uteslutas som boendeförälder. Att mamman även enligt 
utsago slagit pappan tas inte upp av domstolen.  Istället för ett barnperspektiv och barnets rätt 
att aldrig någonsin behöva bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling av 
en förälder framkommer ett modersperspektiv i sju av de studerade domarna. I HD domen har 
endast underinstanserna ett modersperspektiv, inte HD. Bland annat anser underinstanserna i 
HD domen att gemensam vårdnad är av väsentlig vikt för kvinnans återanpassning till 
samhället.  
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Synen på relationen mellan modern och barnen som den idealiska enheten (Badinter, 1994, 
s.78) som inte skall brytas tydliggörs i dom ett, två, tre och sju där mamman även tilldöms bli 
boendeförälder trots utsagor om utövande av våld. Kommittén har framfört kritik mot 
domstolar och socialnämnder eftersom de ansågs ta till vara föräldrarnas intressen snarare än 
barnets intressen (SOU 2005:43, s.105-106). 
 
Mammorna framstår även som offren i domarna inte barnet och/eller mannen som enligt 
utsagor vilka i vissa fall vitsordats av mamman är de som blivit slagna. Detta kan förklaras av 
Landahl (Web-dokument C) som menar att kvinnans status som undertryckt gör henne till ett 
idealt offer. Mamman kan inte vara den som utövar våld utan är den som utvecklat ett 
speciellt sinne för kärlek (Slagnes, 1974, s.25) och den enda som kan sköta ett barn enligt 
modersinstinktsteorin (Badinter, 1994, s.78). Detta kanske kan vara en förklaring till varför 
riskbedömningar angående kvinnligt utövande av våld inte genomförs av domstolarna i fem 
fall.  Isdal (2001, s.217-218) menar om någon bryter osynlighetens barriär kring familjevåld 
finns en risk att den utsatte blir misstänkliggjord och problematiserad. Det kan vara en 
anledning till att en riskbedömning inte utförs eftersom mannen i flera fall framställs av 
domstolen som den som står för problemen. Ett exempel på detta är i dom tre där mamman 
enligt utsago har jagat och slagit barnet med ett basebollträ. Där anser tingsrätten att eftersom 
mamman har en mer positiv bild av pappan som förälder kan ett boende hos mamman bättre 
bidra till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
 
7.2  Kvinnligt våld förminskas 
 
I de åtta rättsfall som studerats har mamman uppgetts vara våldsutövare mot antingen pappan 
och/eller barnet/en. Våldet nämns, som sagts tidigare, av tingsrätten endast i tre av de åtta 
domarna. I ett fall fick utövandet av våldet från mamman konsekvensen att vårdnaden blev 
enskild för pappan och det var i domen från HD där kvinnan utsatt mannen för mordförsök. 
Båda underinstanserna hade dessförinnan dömt till gemensam vårdnad och anser gemensam 
vårdnad är en väsentlig förutsättning för att mamman skall kunna återanpassa sig till 
samhället. Och i dom ett anser tingsrätten att slå sitt barn då och då i baken som mamman 
även vitsordat är allvarligt och oacceptabelt men inte så farligt att mamman inte skall få 
gemensam vårdnad och även ha barnen boende hos sig. Våldet försvaras även i dom fem av 
tingsrätten att det kan ses som ett desperat försök att få en inblick i barnens liv. Detta trots att 
barnen hyser starkt motstånd mot mamman.  
 
När det gäller övriga fall där våldet inte beaktas i domen och som slutat i gemensam vårdnad 
samt även i vissa fall boendet hos mamman har mamman bland annat i dom två enligt utsago 
slagit pappan med flera slag vilket medförde ett besök på akuten och en polisanmälan. I dom 
tre har mamman enligt utsago jagat och slagit sitt barn med basebollträ och mamman 
vitsordar att det förekommer ”småtjafs” hemma men inte kaos. I dom fyra har mamman enligt 
utsago slagit och rivit pappan inför barnen vilket mamman även vitsordar. I dom sex har 
mamman enligt utsago misshandlat och hotat pappan och är även dömt för rattfylleri och 
olaga hot. I dom sju uppger pappan att mamman misshandlat det ena barnet vid två tillfällen 
som resulterat i en polisanmälan där mamman vitsordar att hon kan ha ”tagit” i henne men 
inte slagit henne.  
 
Mammors våld har förminskats, tonats ner eller utelämnats helt i de undersökta domarna. Att 
våld förminskas i vårdnadsmål kom även kommittén fram till i sin undersökning, framförallt 
när övergreppet riktats mot någon annan än barnet (SOU 2005:43, s.118-120). 
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7.3 Varför förminskas kvinnligt våld 
 
Varför förminskas våldet utfört av mammor i domarna där våldet tas upp eller utelämnas helt i 
tingsrätternas bedömningar? En förklaring skulle kunna vara att forskningen kring familjevåld 
och speciellt kvinnors utövande av våld är mycket begränsad och två skäl till det är enligt 
Motz (2002, s.37-38) förnekelsen av kvinnligt våld samt moderskapets idealisering.  
Detta i sin tur torde betyda att kompetensen och kunskapen hos domstolen att ta ställning till 
risken för att barn och mannen skall utsättas för kvinnligt utövande av våld är begränsad.  
Detta torde leda till att barnets bästa kanske inte beaktas i den mening som det borde vilket 
kanske leder till att våldet inte tas på allvar och att inte riskbedömningar utförs för att barnet 
skall skyddas mot våldet. Synen och myten om den goda modern med en instinkt och ett 
speciellt sinne för kärlek till barnen och därför inte kan vara något annat (Slagnes, 1974, s.25) 
är något som kan påverka hur samhället ser på mamman och att det förbises som Badinter 
(1994, s.198) menar att mannen entydigt kan sköta ett barn lika bra som mamman och ofta 
även på samma sätt som mammor.  
 
Våld som inte syns är enklare att använda och om det osynliggörs är det lättare för utövaren 
att utöva våldet eftersom denne inte behöver förklara eller stå till svars för våldet. Familjevåld 
döljs genom skammen eftersom de deltagande deltar i ett system som är dysfunktionellt och 
övergreppen är behäftade med dubbelt tabu eftersom det inte skall förekomma och för att 
ingen skall veta att det förekommer (Isdal, 2001, s.217-218). Det finns även en seglivad tanke 
om att våldet är ett fenomen som är starkt genuskodat där våldets utövare är män 
(Österberg&Lindstedt-Cronberg, 2005, s.8-9). Isdal (2001, s.211-218) menar att våld som 
osynliggörs, förenklas eller bagatelliseras bidrar till att våldet avproblematiseras och 
rättfärdigas vilket leder till att våldet kan fortsätta. Detta i sin tur kan leda till att många barn 
och män i samhället lever med mammor/sambos/fruar som kan fortsätta utsätta barn och/eller 
mannen för våld utan att samhället reagerar och tar våldet på allvar.  
 
8. Diskussion 
 
8.1 Slutsatser, sammanfattning av resultat och analys 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur domstolen värderar våld utövat av mammor i 
familjen i förhållande till barnets bästa. Domarna som studerats anser jag visat på att kvinnligt 
våld förekommer inom familjen och att våldet utfört av mammor både förminskas, 
osynliggörs och tillmäts liten betydelse i förmån för gemensam vårdnad och en nära kontakt 
med båda föräldrarna. Mamman ses i flera fall som offret även om mamman varit den som 
utövat våldet. Detta tror jag till största del beror på hur vi i samhället ser på våldet och dess 
utövare samt synen på mannen och kvinnan. Kvinnan som den perfekta mjuka modern med 
sin outtömliga källa av kärlek, värme och omtanke kontra synen på mannen som är den som 
står för våldet i samhället och familjen. Att påstå att kvinnor utövar våld stämmer inte med 
samhällets syn på mannen, kvinnan och våra roller samt att kvinnan skulle vara underordnad 
mannen. Förenkla våldsproblematiken genom att beskylla ett kön för våldet torde vara lika 
godtroget som att tro att kvinnan är den enda som kan sköta och fostra ett barn. Det viktiga 
måste vara att erkänna att mammor kan utöva våld likväl som pappor, för att barnets bästa 
skall tillvaratas och med det minimera riskerna att ett barn skall fara illa. Fortsätta förnekandet 
eller avstå från att forska om familjevåldet och kvinnligt våld anser jag är att fortsätta 
acceptera, blunda och förminska riskerna för att ett barn kan fara illa med en mamma som 
utövar våld vilket torde strida mot både Föräldrabalken och Barnkonventionen.  
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Kvinnligt utövande av våld är något som är i stort sett outforskat vilket kan förklaras genom 
att det förnekas och moderskapets idealisering (Motz, 2002, s.37-38). Det framkom under 
uppsatsens gång att svensk forskning kring kvinnors utövande av våld inom familjen är i det 
närmaste obefintligt. Kvinnligt familjevåld är samtidigt ett stort socialt problem enligt Straus 
och kvinnor står nästan för lika mycket våld som mannen och mer när det gäller våldet mot 
barn (2005, s.56-57). Är detta problem att kvinnor misshandlar och är våldsamma mot sina 
män och/eller barn även ett problem i Sverige eller sker detta bara på en internationell arena? 
Eftersom det saknas forskning kring denna problematik är den frågan omöjlig att besvara.  
 
Vårt samhälle forskar, synliggör och problematiserar inte kvinnligt utövande av våld inom 
familjen därför torde det vara svårt att komma åt och bekämpa våldet samt skydda barnen och 
mannen som blir misshandlad. Våldet torde vara ett samhällsproblem men att förneka 
familjevåldet eller tro att könet skulle avgöra vem som är utövare av våld torde vara ett lika 
stort problem. Att samhället inte lyfter fram familjevåldsproblematiken och kvinnligt 
utövande av våld anser jag ur ett barnperspektiv vara oförsvarligt eftersom det kan betyda att 
många barn idag lever ihop med mammor som kanske inte skulle ha vårdnaden om barnen 
och som utsätter dessa barn för våld. Kanske anses det inte politiskt korrekt att tala eller 
forska om kvinnligt utövande av våld. Att påstå att kvinnor skulle undgå våldets problematik 
är menar dock Gill och Remahl är naivt och fjäskigt. De menar vidare att det är viktigt att 
erkänna kvinnors våld för att kunna bekämpa det allvarligare och dödliga våldet mot kvinnor i 
parrelationer (Web-dokument B). Därför torde det ligga i samhällets intresse att forska om 
familjevåldsproblematiken och kvinnligt utövande av våld för att öka kunskapen om dessa 
fenomen. Detta skulle bidra till att våldet mot barn kan bekämpas i syfte att minimera risken 
för att ett barn skall fara illa oavsett vem som utövar våldet.  
 
Världen genomsyras av våld, ”underhållningsvåld”, krig runt om i världen, men även våldet 
som finns i vårt eget samhälle. Vi blir påminda om våldet bland annat på löpsedlar, nyheter 
och debattprogram på tv. Största delen handlar våldet som redovisas om mäns våld mot 
kvinnor bland annat i form av våldtäkter och misshandel av kvinnor eller om män som 
misshandlar andra män på öppen gata etc. I media framställs ofta våldet som ett mansproblem 
och att det är det patriarkala samhället som bidrar till att kvinnor och barn blir misshandlade 
av männen även om det ibland finns en notis om kvinnligt våld. Förnekandet av våldet i våra 
liv är inget annat än en romantisk verklighetsflykt och den första förutsättningen att komma åt 
ett problem är att erkänna problemets existens, omfattning, orsaker och följder menar Seidel 
(1997, s.10-11).  
 
8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Två frågor uppkom under denna uppsats skrivande som jag fann intressanta ur ett 
barnperspektiv. Dessa har jag försökt att utveckla under egna underrubriker. 
 
Bevittnande av våld 
 
Barn som bevittnar våld blir utsatt för övergrepp vilket utgör en allvarlig hälsorisk både 
psykiskt och fysiskt för barnet även om våldet inte riktats mot barnet direkt utan även mot ett 
syskon eller den ena föräldern. Utredningskommittén i ”Barnets bästa, föräldrars ansvar” 
menar att forskning visar på att ett barn som hör eller ser misshandel av den ena partnern inte 
bara skadar förtroendet för den som slår utan även den föräldern som blir slagen då den inte 
kan försvara sig själv och i och med det inte kan erbjuda barnet någon trygghet (SOU 2005:43 
s.116-117). Det kan betyda att den slagna föräldern i barnets ögon inte kan ge barnet trygghet 
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eftersom föräldern inte skyddar barnet från våldet. Trygghetskapitalet är således förverkat. 
Samtidigt anser kommittén att om en förälder avsiktligen dödar sin partner skall som regel 
denne inte kvarstå som vårdnadshavare eftersom denne då har brustit i sin skyldighet gällande 
omsorgen om barnet. Enligt kommittén finns det undantag mot detta och ett exempel är när en 
förälder har tagit livet av den andre föräldern efter att ha blivit systematiskt misshandlad och 
kränkt av den andre föräldern (SOU 2005:43, s.120).  
 
Kommitténs resonemang blir för mig svårförståeligt. Om forskning visar att ett barns 
förtroende skadas för att den misshandlade förälderns förmåga att ge barnet skydd mot våldet 
blivit ifrågasatt genom misshandel hur kan kommittén då mena att en förälder som 
systematiskt blivit slagen och kränkt under längre tid skulle ha ett förtroendekapital hos 
barnet? Vilka signaler sänder det till barnet? Att det under vissa premisser kan vara accepterat 
att ta livet av den andra föräldern? En mer kontroversiell fråga kanske är om den förälder som 
utsätter sitt barn för bevittnande av våld mot sig själv verkligen agerar enligt barnets bästa? Är 
den föräldern endast ett offer för situationen som inte kan påverka den genom att lämna 
relationen för att i första hand skydda sitt barn?  
 
Vårdnad 
 
En annan fråga jag anser mycket intressant ur ett barnperspektiv gäller vårdnad för ogifta 
föräldrar. Ett barn fött utanför äktenskapet har kvinnan enligt svensk lag ensam vårdnad om 
inget annat avtalats. Föder kvinnan ett barn i äktenskapet utgår automatiskt gemensam 
vårdnad om barnet tillsammans med mannen. Vad är det som borgar för att ett barn fött i 
äktenskapet är den gifte mannens? Finns det något i äktenskapet som minimerar risken för att 
ett barn skall fara illa eller att en förälder skulle vara mer lämpad som vårdnadshavare om den 
är gift än ogift? Regeringen anser att barnets intresse att få vetskap om sina föräldrar 
naturligtvis är av mycket stor betydelse och regeringen delar inte farhågorna att mödrar i ökad 
omfattning skulle vägra medverka till att faderskapet blir fastställt. Regeringen anser att det är 
av vikt att ogifta föräldrars ansvar för sitt barn betonas eftersom den allmänna bilden av 
barnens familjesituation i Sverige förändrats avsevärt och cirka 54 % av föräldrarna är idag 
ogifta vid barnets födelse. Separationsfrekvensen är ungefär tre gånger högre bland ogifta 
sammanboende föräldrar än bland gifta föräldrar. Det är skäl att överväga möjligheten till 
automatisk gemensam vårdnad till huvudprincip även för ogifta föräldrar (Prop 1997/98:7 
s.50-53).  
 
Argument mot automatiskt gemensam vårdnad av barn för ogifta föräldrar är om barnet avlats 
vid ett tillfälligt förhållande och modern kan uppleva faderns del i vårdnaden som 
ovälkommen. Risken för att ogifta mödrar inte vill medverka till att faderskapet blir fastställt 
och ekonomiskt incitament för modern att inte medverka till faderskapets fastställande. Det 
kan även finnas en risk att modern skall vägra medverka till att faderskapet fastställs om det 
införs en automatisk gemensam vårdnad för alla från faderskapfastställelsen. Om modern 
inser vikten av att barnet får kunskap om sitt ursprung kan hon berätta det för barnet men 
hålla det hemligt för myndigheterna (D.s 1999:57, s.51-57).  
 
Ser jag på ovanstående ur ett barnperspektiv och barns rätt till båda föräldrarna ställer jag mig 
frågan, om modern skulle vägra medverka till faderskapets fastställande agerar modern då 
enligt barnets bästa i och med att barnets skall ha en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna? Ponera att bedömningen görs att modern inte agerar i enlighet med barnets bästa 
skall modern då kvarstå som vårdnadshavare?  
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Föds ett barn utom äktenskapet står barnet under moderns vårdnad enbart vilket 
Europadomstolen anser inte torde strida mot konventionen mot diskriminering mot kön enligt 
artikel 14 i europeiska konventionen angående skydd för mänskliga rättigheter. Men detta 
gäller under förutsättning att fadern kan få vårdnaden om omständigheterna visar att han är 
den lämpligaste vårdnadshavaren (Ds, 1997, s.48-55). Att vårdnaden inte är gemensam från 
början anser jag torde vara diskriminering både genom att mannen inte får del i vårdnaden 
men även mot barnet och barnets rätt till båda föräldrarna. Frågan är om samhället skulle 
acceptera det omvända? Jag ställer mig även frågan vad det är som påverkar att det skall vara 
modern som skall vara ensam vårdnadshavare enligt lag i ogifta förhållanden om inget annat 
avtalats och inte fadern? Vad är det som stadgar att modern är den lämpligaste 
vårdnadshavaren eftersom hon får ensam vårdnad om inget annat avtalats? Denna fråga anser 
jag är speciellt viktig när internationell forskning visar på att mamman står för den 
övervägande delen av misshandel av barn.  
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Lagtext      Bilaga  
 
 
Här presenteras relevant lagtext i den mån den berör uppsatsen samt regeringens förslag till 
ändringar.  
 
Bland annat står det i 6 kap. FB:  
 
2 a § Barnets bästa skall komma i främsta rummet vid avgörande enligt detta kapitel av alla 
frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet 
skall det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna. Risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar 
eller annars far illa skall beaktas. 
 
2 b § Vida avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge 
skall hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 
 
5 § Står barnet under vårdnad eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, 
skall rätten efter vad som är bäst för barnet förordna att vårdnaden skall vara gemensam eller 
anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om 
båda föräldrarna motsätter sig det. 
 
19 § När det gäller utredningar står det bland annat att det är domstolens ansvar att se till att 
alla frågor som rör barn när det gäller vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda.  
 
Regeringens förslag till ändringar i 6 kap. FB i kursiv stil. 
 
2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets 
behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att barnet utsätts för 
övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall beaktas. Vid 
bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid – risken för 
att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs 
bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med 
båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 
mognad. 
 
2 b § slutar gälla 
 
5 § Står barnet under vårdnad eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, 
skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av 
föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av 
föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i 
frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna 
motsätter sig det (Prop 2005/06:99, s.6-7). 
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