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Kvinnojouren Lund är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 
som funnits sedan 1979. Vi erbjuder stöd till våldsutsatta av alla kön, 
arbetar våldsförebyggande och med påverkansarbete för ett jämställt 
samhälle fritt från våld. Vi har särskild kompetens i frågor som rör våld i 
HBTQ+personers relationer och våld med hederskoppling.

Den här rapporten hade inte kunnat skrivas utan bidrag från personer 
som delat med sig av sina erfarenheter av att lämna en våldsutövande 
partner tillsammans med sina barn. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som 
delat era erfarenheter om hur det är att vara utsatt för våld och genomgå 
vårdnadsutredningar. För er, och alla andra med liknande upplevelser, vill vi 
skapa förändring. 

Tack också till Sparbanksstiftelsen Finn för ert bidrag som gjorde denna 
rapport möjlig.
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5begrepp

En könsidentitet där upplevelsen av det kön en har stämmer överens med hur 
normen för hur en kropp som tillhör det könet är. En cisperson är en person vars 
könsidentitet matchar den könsidentitet som gavs vid födseln, som finns i passet, 
som återspeglas i personnumret och som personen känner sig bekväm med.

Cis

Begreppsförklaringar

Trans

En könsidentitet där upplevelsen av det kön som felaktigt tilldelades vid födseln inte 
stämmer överens med vad personen är. 
En transperson bryter mot cisnormen som kategoriserar människor i två fack – män 
eller kvinnor med attribut som bygger på föreställningar om vad normer om ”manligt” 
och ”kvinnligt” är och ser ut.

HBTQ+

H = homosexualitet är att känna attraktion och/eller bli kära i personer av samma kön. 
B = bisexualitet är att känna attraktion och/eller bli kära i personer av olika kön. 
T = trans handlar om könsidentitet och innefattar många olika sätt att identifiera sig 
på kopplat till kön. Trans har inte med sexuell läggning att göra utan avser en persons 
upplevelse och rättighet att själv definiera sin könsidentitet. 
Q = queer är ett samlingsnamn på personer som på ett eller flera vis bryter mot 
heteronormen, cisnormen eller andra normer som rör könsidentitet och sexualitet. 
+ = står för fler sätt att identifiera sig som t.ex asexualitet som är ett spektra av att 
känna lust och olust kopplat eller bortkopplat från romantiska känslor. 

Heteronorm
Antagandet att alla är heterosexuella dvs känner attraktion och/eller blir kära i personer 
av ett annat kön, tills de säger något annat. Heteronormen tar för givet att kvinnor och 
män attraheras av varandra och vill leva tillsammans, i monogam tvåsamhet. 

Kärnfamiljsnorm
Föreställningen eller förgivettagandet att alla familjer består av en mamma, en pappa 
och gemensamma barn. Trots att alla vet att inte alla familjer ser ut på det sättet, är 
det ändå den bilden som dyker upp i huvudet när man tänker ”familj”.

Våld med 
hederskoppling

Våld som motiveras av att upprätthålla kollektivets heder. Kollektivets heder är starkt 
kopplade till föreställningar om kvinnors oskuld och kyskhet. Kan förekomma i alla 
olika samhällen och grupper.
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Intersektionalitet Ett perspektiv som hjälper till att visa hur olika maktordningar samspelar

Familjerätt En del av socialtjänsten som bland annat utreder vårdnadsfrågor

Boendeförälder Den förälder ett barn bor hos efter föräldrarnas separation

Umgängesförälder
Den förälder som barnet inte bor hos, utan träffar regelbundet. Träffarna kan ske i 
förälderns hem, men också på andra platser.

Enskild vårdnad
Den förälder som har enskild vårdnad innehar hela ansvaret för barnet, och kan ta 
beslut om barnets liv utan medgivande från den andra föräldern. När en förälder har 
enskild vårdnad kan de andra fortfarande ha umgänge med barnet.

Gemensam 
vårdnad

Föräldrarna delar ansvar och beslutsfattande om barnet. Barnet kan antingen ha en 
boendeförälder och en umgängesförälder, eller dela boende mellan föräldrarna.

Skyddat boende/
skyddsplacering

Ett myndighetsbeslut som syftar till att skydda den våldsutsatta från våld genom att 
hen får bo på ett skyddat och hemligt ställe.

Civilmål

Stämningsansökan vid tvistemål kallas civilmål och behandlar en rättslig tvist mellan 
civilpersoner. De vanligaste tvisterna i civilmål är om skadestånd, avtal och familjemål. 
När frågan om våld dyker upp i civilmål finns inte samma krav på bevisning om 
huruvida våldet skett som i brottmål. Dvs att en dom i ett civilmål adresserar våld 
innebär inte våldsutövaren blir dömd för brottet.

Brottmål
Brottmål är den benämning som används vid mål där åtal väckts med påståendet att 
den eller de tilltalade begått ett brott

Könad verklighet
Ett begrepp som används för att visa att en persons eller en grupps verklighet 
formas av vilket kön man själv har och andra identifierar en som. Omgivningen och 
samhället behandlar personer av olika kön på olika sätt, med olika förväntningar, krav 
och önskningar – och dessa formar olika verkligheter för personer av olika kön.
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Inledning
Inget kommer att ändras förrän några barn dör. Citatet 
som vi låtit namnge denna rapport kommer från en 
person som arbetat med att ge skydd och stöd åt 
våldsutsatta personer och deras barn under många 
år. Meningen vittnar om uppgivenhet, men också om 
en kamp att under flera år ha eftersträvat förändring 
för de barn som hamnar i kläm i vårdnadstvister där 
en av föräldrarna utövat våld mot dem och den andra 
föräldern. Vi ser vår rapport som en del av den kampen. 
Vi vill också ha förändring.

Förändring eftersom den verklighet som våldsutsatta 
och deras barn lever i efter att ha lämnat en våldsam 
relation är oacceptabel. Den som lämnar en relation 
med våld gör det för att slippa våldet, för att rädda sitt liv, 
för att skydda sina barn. I dagens verklighet avtar dock 
inte våldet vid en separation – det ökar. Och lagstiftning, 
rättspraxis och myndighetsutövning bidrar till att möjlig-
göra det fortsatta våldet. Genom bristande kunskap.

Med rapporten vill vi bidra till att öka kunskapen 
kring dessa frågor både hos dem som arbetar med 
dessa fall och i samhället i stort. Vi vill visa hur våld, 
vårdnadstvister, bristande jämställdhet och normen kring 
den heterosexuella kärnfamiljen hänger ihop och hur 
vi genom denna kunskap kan åstadkomma förändring 
för våldsutsatta och deras barn. Återkommande genom 
rapporten ger vi röst åt personer som lever med 
konsekvenserna av våld, röster vi måste lyssna på för att 
förstå hur vi bör göra dessa förändringar.

I den här rapporten kommer vi att främst benämna våld 
som mäns våld mot kvinnor. Som organisation som 
arbetar med HBTQ+frågor vet vi att våld kan förekomma 
i alla typer av relationer, och att även om våld är könat 
kan våld också kopplas till andra makthierarkier och 
ojämlikheter. Vår erfarenhet och forskningsunderlag 
visar att just våld kopplat till vårdnadstvister har mönster 
av att handla om mäns våld mot kvinnor. Därför kommer 
språket i den här rapporten att vara könat och överlag 
följa cis- och heteronormer. Vi vet också att synen på 
familj som mamma, pappa, barn inte stämmer för många 
personer som lever med hedersnormer, där familjen 
ofta består av ett större antal människor. Vi har haft 
ambitionen att synliggöra hur våld, föräldraskap och 
vårdnad hänger ihop även för denna grupp, men har 
erfarit att det råder stor brist på forskning och underlag 
om hur situationen för denna grupp ser ut. Att det 
saknas kunskap innebär att människor blir skyddslösa 
när de utsätts för våld.

Vi vet att familjer kan se ut på olika sätt. Vi vet att barn 
kan leva med föräldrar, med vårdnadshavare, med 
släktingar, eller med syskon. Vi har i denna rapport valt 
att kalla de vuxna som är barnets främsta vårdgivare för 
föräldrar. Det har vi gjort för att underlätta läsningen, 
utan syfte att osynliggöra olika familjekonstellationer.

Inom kvinnojoursrörelsen finns traditionen av att bedriva 
socialt arbete utifrån en feministisk analys. Det är en 
tradition vi hedrar och fortsätter genom denna rapport.
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Del 1: Våld

Inledning Våld förekommer på många platser i samhället, på många nivåer. Våld är ett samhälls-
problem – både våldet som sker ute på gatan men också våldet som sker i hemmet, 
innanför stängda dörrar. I den här rapporten när vi skriver om våld, menar vi det senare 
– våld som sker i familjen, i nära relationer. Det är ett våld som haft och har många 
namn. Det har kallats hustruaga, familjevåld, lägenhetsbråk, kvinnovåld, familjetragedi. 
Fortfarande skrivs våldet om till andra ord som förminskar dess betydelse, det kallas 
för destruktivitet, humörsvängningar, bråk, taskigt temperament och inte minst, när 
det gäller frågan om vårdnad av gemensamma barn – samarbetssvårigheter. I den här 
rapporten kommer vi att kalla det för vad det är: våld.

I det här avsnittet kommer vi att först att göra en avgränsning för att förklara vad som 
utmärker det våld vi behandlar i den här rapporten. Vi kommer också att ge svar på 
varför våld finns, vad våld faktiskt är och hur våldet tillåts fortgå trots att det råder stor 
konsensus kring att våld är fel och oönskat i både samhället och i relationer. Dessutom 
kommer vi att gå igenom vilka olika typer av våld som kan förekomma i nära relationer 
och vilka konsekvenser våldet får. Vi kommer att fördjupa oss i frågan om eftervåld, 
och visa på hur våldet ofta fortsätter trots att relationen avslutats och därefter ägna ett 
stycke åt att diskutera vad som händer med barn när de utsätts för, och upplever, våld.

Vi menar att en förståelse för våld är nödvändig för att förstå frågan om hur 
vårdnadstvister är en del av förövarens våldsutövning och hur samhällets olika 
instanser medverkar i att våldet fortgår, i stället för att skydda de våldsutsatta. Följande 
avsnitt om våld är alltså en grund för att ha med sig i läsningen av resten av rapporten.
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Vilket våld?

Vilket våld menar vi när vi säger att den här rapporten 
handlar om våld? Det ska vi reda ut i det här stycket. 
Våld kan utövas på många olika sätt (se längre fram om 
våldsformer), men det finns också olika sorters våld. En 
distinktion är skillnaden mellan situationsbetingat och 
kontrollerande våld.

Situationsbetingat och kontrollerande våld

Situationsbetingat våld är våld som kan förekomma i 
alla typer av situationer där utövaren känner sig maktlös 
och därmed blir frustrerad och arg (längre fram kommer 
du att kunna läsa om vad våld har med maktlöshet 
och vanmakt att göra). Våldet kan förekomma i alla 
typer av sammanhang, på jobbet, i kön i mataffären, 
hemma eller på fest med vänner och riktar sig till 
många olika människor. För en del är situationsvåld 
ett reaktionsmönster, den personen reagerar med 
ilska och våld i alla liknande situationer. För andra kan 
situationsvåld kopplas ihop med sorg eller en livskris och 
försvinner när personen mår bättre igen. Kontrollerande 
våld däremot, sker inte var som helst. Våldet utövas i 
slutna rum och riktas bara mot vissa personer, personer 
som befinner sig längre ner i det aktuella maktsystemets 
hierarki. Den här typen av våld handlar inte om 
aggressionsproblem eller dålig självkontroll, utan våldet 
har som syfte att kontrollera dem som våldet riktar sig 
mot. I andra sammanhang kan den här våldsutövaren 
vara trevlig, charmig, snäll och till synes inte det minsta 
aggressiv. Personer som utövar kontrollerande våld kan 
”spara” på våldet till ett senare tillfälle, exempelvis om 
våldsutövaren känner sig frustrerad och provocerad 
på en fest sker våldet likväl inte på festen där det finns 
andra människor och vittnen, utan våldet utövas senare, 
eller nästa dag, i det egna hemmet där insyn från andra 

1 Isdal 2017
2 NCK 2022
3 BRÅ 2022

saknas. Våldets syfte är att styra och kontrollera andra1. 
Båda typerna av våld kan förekomma i nära relationer, 
men det vanligaste, det farligaste och mest nedbrytande 
våldet är det kontrollerande våldet2. Det är också det 
våldet vi menar när vi i den här rapporten diskuterar våld.

Våld i nära relation

Våld kan ske överallt. Män som utsätts för våld drabbas 
till exempel ofta utomhus, i offentliga miljöer. Då är 
förövaren ofta en okänd person eller ytligt bekant. I 
den här rapporten menar vi främst våld som sker i nära 
relationer. En nära relation är alla typer av relationer 
där våldsutövare och våldsoffer står varandra nära, det 
handlar vanligtvis om relationer inom familjen – förälder/
barn, syskon eller bonusfamiljemedlemmar. Våld i nära 
relation används ofta som ett begrepp om våld som sker 
inom en romantisk parrelation, och det är också i den 
form vi på Kvinnojouren Lund oftast möter och det är det 
våldet som vi främst menar i den här rapporten. Det som 
utmärker våld i nära relation är att förövaren och offret 
har en relation som handlar om mycket mer än våldet, 
de står varandra nära och delar ofta vardag, ofta också 
hem, och säger sig kanske älska varandra. Andra vanliga 
mönster för våld i nära relation är att våldet trappas upp 
allt eftersom relationen fortgår, våldet sker i det egna 
hemmet och att förövaren växlar mellan våld och värme.

Mäns våld mot kvinnor

Begreppet mäns våld mot kvinnor används för att visa 
att våld är en könad företeelse. Majoriteten av våldet 
som utövas i samhället utövas av män, oavsett vem 
våldet riktas mot. I ett samhällsperspektiv är män den 
största våldsoffergruppen3. Mäns våld mot kvinnor 
sker såväl i det offentliga rummet som i nära relationer, 
och våldet är ett folkhälsoproblem, ett ekonomiskt 
problem, ett juridiskt problem, ett socialt problem och 
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ett demokratiskt problem4. Mäns våld mot kvinnor tar 
sig uttryck i prostitution, människohandel, grooming, 
sexuellt utnyttjande, våld med hederskoppling, sexuella 
trakasserier, catcalling och överfallsvåldtäkter. Kvinnors 
våld mot män förekommer, och ska absolut inte 
förminskas på ett individuellt plan för den som utsätts, 
men är sällan grovt eller dödligt5. Enligt forskning 
är mäns våld mot kvinnor grövre, mer upprepat, 
systematiskt, kontrollerande och innehåller mer sexuellt 
våld än kvinnors våld mot män6. Kvinnors våld mot 
män utgör inte heller ett samhällsproblem. Att erkänna 
att våldet har en könad aspekt handlar om att också 
erkänna att våldet handlar om makt. Män som grupp 
har mer politisk, ekonomisk, kulturell och social makt än 
kvinnor. till exempel är det män som innehar de flesta av 
de högsta politiska positionerna i samhället. En del av 
den makten upprätthålls genom våld och hot om våld. 
Kvinnor begränsas, förtrycks och oskadliggörs för att 
de är rädda för mäns våld. Maktobalansen är både en 
konsekvens av och orsak till våldet, vilket vi kommer att 
återkomma till i stycket om våldets förklaringsmodeller.

Som vi kommer att se längre fram är maktobalans en 
förutsättning för våld. Maktobalans förekommer på 
massor av olika ställen i samhället. I lagstiftning uttrycks 
maktobalans exempelvis i diskrimineringslagstiftningen 
som visar vilka grupper som oftare än andra utsätts för 
diskriminering. Maktobalans går också att se i normer, 
där den som följer en norm eller lever normnära får 
och erkänns privilegier som den som inte kan eller vill 
följa normen inte får. Privilegiet kan både vara att få 
fördelar och att slippa nackdelar/motstånd. Alla olika 
maktobalanser kan följa med in i en nära relation. I 
en heterosexuell relation är maktobalansen mellan 
könen inte nödvändigtvis den enda maktobalansen, 
det kan också finnas maktobalans i form av olika 
klasstillhörighet, utbildningsgrad, inkomst, funktionalitet, 
psykisk hälsa, ålder, hudfärg, etnicitet och språk 
och mycket annat. När våld i nära relationer enbart 
förklaras utifrån maktobalansen gällande kön glöms de 

4 Heimer, Björk, Kunosson (red) 2014
5 Bruno 2016
6 NCK 2014
7 RFSL 2018

andra maktobalanserna bort, och osynliggör att våld i 
samkönade relationer förekommer.

Våld mot HBTQ+personer

HBTQ+personer kan liksom cis- och heteropersoner 
drabbas av våld i nära relation, och utsätts ofta också 
för våld och mikroaggressioner i offentligheten. 
Våld som riktas på HBTQ+personer för att de är 
HBTQ+personer räknas som hatbrott, och kan ske 
såväl från främlingar som familj och partners. För 
HBTQ+personer som utsätts för våld i en nära relation 
spelar HBTQ+identiteten ofta stor roll. Våldsutövaren 
kan använda internaliserade rädslor eller homo-, bi eller 
transfobi i sin våldsutövning och kan till exempel hota 
att outa den våldsutsatta för personer/sammanhang 
där den inte känner sig trygg eller av olika anledningar 
inte vill leva öppet. Våld riktat mot HBTQ+personer 
och i HBTQ+personers nära relationer både liknar 
och skiljer sig från våld i cis- och heterorelationer. 
Våldet följer samma logik och mönster, men starka 
cis- och heteronormer skapar olikheter i erfarenhet och 
upplevelse. Samhällets starka normer och diskriminering 
av HBTQ+personer gör gruppen särskilt sårbar. När 
omvärlden inte förstår våldet, eller ens inser att det kan 
förekomma, speglas den okunnigheten i bemötandet 
och många HBTQ+personer har lågt förtroende för 
myndigheter7. På så sätt har HBTQ+personer inte 
samma tillgång till skydd och stöd som cis- och 
heteropersoner. Våld i HBTQ+personers nära relationer 
osynliggörs när våld i nära relationer uttrycks som mäns 
våld mot kvinnor. Vi menar att båda begreppen kan 
användas, beroende på var en vill lägga betoningen, men 
ser en fara i att enbart prata om våld i nära relationer 
som könat och heterosexuellt. Så länge HBTQ+personer 
utsätts för diskriminering, mikroaggressioner och 
osynliggörande behöver våldet som riktas mot gruppen, 
i och utanför nära relationer, adresseras och synliggöras.
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Våld med hederskoppling

Även våld med hederskoppling förklaras ibland som 
ett strängt könat fenomen och som en del av mäns 
våld mot kvinnor. Den förklaringen stämmer delvis, 
men våld med hederskoppling behöver både en 
djupare och bredare förklaring. Hedersnormer är 
ett normsystem som centreras kring synen på, och 
kopplingen mellan, kön, makt och sexualitet8 och 
normer om framför allt kvinnors kyskhet kopplas ihop 
med familjens heder. Våld med hederskoppling är en 
form av patriarkalt våld, men har också att göra med 
samhällets utformning och trygghetssystem och med 
koloniala processer och relationer. Även klass och 
socioekonomiska förhållanden spelar roll i framväxten 
och upprätthållandet av hedersnormer. Mönster av 
makt, kontroll och de olika våldsformerna finns också 
när våldet har hederskoppling, men våldet utövas 
ofta – men inte alltid – av fler än en person. Våld med 
hederskoppling brukar beskrivas som ett kollektivt våld, 
men det är viktigt att komma ihåg att det även kan utövas 
av en individ mot en annan. I de fall då våldet är kollektivt 
innebär det för den utsatta att hen riskerar att stå utan 
stödstrukturer och bli enormt ensam. Precis som för 
HBTQ+personer är det vanligt att personer som utsätts 
för våld med hederskoppling upplever att myndigheter 
saknar kunskap om våldet och våldets särdrag. I en del 
fall saknas också kunskap hos den våldsutsatta om lagar 
och vilket skydd som finns att tillgå, och många undviker 
därför att efterfråga den hjälp som faktiskt finns.

I den här rapporten betyder våld kontrollerande våld i 
en nära relation. I de typexempel vi kommer att stöta på, 
och i diskussionen om hur kärnfamiljen använts som 
arena för jämställdhetspolitik, kommer våldet att utspela 
sig i familjer där föräldrarna är ett heterosexuellt par där 
våldet inte har hederskoppling. Därmed kommer den 
här rapporten primärt också att diskutera våld som mäns 
våld mot kvinnor. Vi vill understryka att vi ser ett stort 
behov av att utöka kunskapsunderlaget om eftervåld 
och vårdnadstvister i både HBTQ+familjer och familjer 
där det förekommer våld med hederskoppling, men ser 
också ett behov av att lyfta det könade våldet som vi av 
erfarenhet vet är stort.

8 Hedersförtryck.se 

Varför våld? Våldets 
förklaringsmodeller
Hur kan en person välja att skada den hen säger sig 
älska, som hen delar sin vardag och sitt liv med? Våld i 
nära relationer är för många bland det svåraste våldet att 
förstå. Våld i nära relationer är omgärdat av en mängd 
myter och missuppfattningar, men sanningen är att 
våldet kan finnas i alla typer av relationer, i alla samhälls-
klasser och både utövas av och drabba personer av 
alla kön. Men våldet är alltid förövarens ansvar. I det 
här avsnittet kommer vi att gå igenom några vanliga 
förklaringsmodeller som lever kvar i det allmänna 
medvetandet om våld i nära relationer, även om en del 
av dem är felaktiga. Vi kommer också att gå igenom 
vad forskning visar är de faktiska orsakerna. Därefter 
kommer vi att gå igenom våldets logik och mekanismer, 
vilket följs av en belysning av varför våldet tillåts fortsätta 
och understöds av omgivningen. Vi kommer också att gå 
igenom olika former av våld och våldets konsekvenser, 
på både kort och lång sikt.

Vilken förklaringsmodell man ansluter sig till spelar roll 
för hur man ser på att våldet kan bekämpas och förebyg-
gas. Det är också därför som våldsförebyggande arbete 
kan se så olika ut – för att synen på grundproblemet, 
orsaken till våldet, är olika. Många gånger förekommer 
väldigt förenklade förklaringsmodeller, där det sätts 
likhetstecken mellan exempelvis förekomsten av ett 
hormon och våld, eller ursprung och våld. Verkligheten 
är inte så enkel. Istället är förklaringen till varför någon 
väljer att utöva våld mot en närstående ofta komplex, 
och därför behövs också lösningar och förebyggande 
arbete som har insikt om den komplexiteten. Den stora 
skillnaden mellan förklaringsmodellerna är om man ser 
att våldets förklaring hittas i individen eller i samhälleliga 
strukturer – eller som i den socioekologiska förklarings-
modellen som menar att våldet kan förklaras av en kom-
bination av dessa.
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Avvikelseförklaringar

Våldet antas begås av personer som avviker från 
samhällets normer. Personer som utövar våld ses 
som undantag, som avvikande och inte sällan som 
sjuka eller som monster.

Vi kan se den här typen av förklaringsmodell i 
uttalanden som att ”det är bara sjuka personer 
som skulle göra på det sättet” eller ”hen måste 
vara psykopat”. Att påstå att våld i nära relation 
eller mäns våld mot kvinnor bara begås av män 
med ett visst etniskt ursprung är en annan typ av 
avvikelseförklaring.

Ett av problemen med att förklara våldet på detta 
sätt är att förklaringen medför en förväntan på att 
våldsutövaren ska vara just ett monster. Därför blir 
det svårare att se att våldet pågår runt omkring oss, 
att även den trevliga grannen eller den partner vi 
älskar kan vara en person som utövar våld.

Individfokuserade förklaringsmodeller

Feministisk förklaringsmodell

Våldet förklaras med kopplingen mellan kön, 
makt och våld. Våldet ses som ett symptom, men 
också orsak till, det ojämlika förhållandet mellan 
gruppen män och gruppen kvinnor där män har mer 
makt både i samhället och i heterosexuella, nära 
relationer. Våldet är ett uttryck för den överordning 
män i ett patriarkat har över kvinnor och våldet – 
och hotet om våld – präglar alla kvinnors liv genom 
rädsla samt genom strategier för att undkomma 
våldet.

Kritik har riktats mot den feministiska förklarings-
modellen eftersom kön inte är den enda faktorn 
som kan kopplas till makt i samhället. Men med en 
intersektionell feminism kan våldet förstås utifrån 
att flera olika maktordningar interagerar och skapar 
hierarkiska strukturer som i sin tur underbygger våld.

Socioekologisk förklaringsmodell

Denna modell ser den feministiska förklarings-
modellen som en del av förklaringen till varför 
våld finns, men tar också hänsyn till fler faktorer. 
Modellen tar hänsyn till såväl personliga relationer, 
närmiljö, sociala sammanhang och samhällets 
övergripande normer och regler. Det är en modell 
som visar på att förekomsten av våld inte är så enkelt 
som orsak och verkan, utan handlar om komplexitet.

Biologiska förklaringar

Att förklara förekomsten av våld med att män t ex 
har höga halter av testosteron är en typ av biologisk 
förklaring till våld. Det kan också handla om att 
se aggressivitet som ett resultat av kampen om 
överlevnad och fortplantning där endast de så kallat 
starkaste överlevt, och därför sitter våldet i generna.

Påståenden om ”det är så pojkar är” (”boys will be 
boys”) kan ses som ett exempel på en biologisk 
förklaring till både våld och att friskriva pojkar och 
män ansvar för sina handlingar. Att förklara våld 
med testosteron innebär också att våld kopplas 
till kroppar som antas innehålla höga halter av 
hormonet – utifrån en cisnormativ föreställning: 
manskroppar. Detta bidrar till att våld som utövas 
av andra kön osynliggörs, eftersom det inte kan 
förklaras med testosteron.

Biologiska förklaringsmodeller ger vid handen 
att vissa människor är födda våldsamma, medan 
andra inte är det, och osynliggör på så sätt helt 
vikten av uppväxtmiljö och inlärning av normer och 
accepterade beteenden.

Strukturella/komplexa förklaringsmodeller
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Förutom att de olika förklaringsmodellerna ser olika på 
komplexiteten i våldsproblemet avspeglar de också olika 
människosyn. Medan de individfokuserade förklarings-
modellerna låser fast kön och beteende i varandra 
genom hormoner, gener och kropp, ser de strukturella/
komplexa förklaringsmodellerna våldet som ett resultat 
av processer och skeenden som skapat maktobalans. 
Med kunskap och förståelse om dessa processer 
kan förändringsarbete bedrivas så att maktobalansen 
justeras till en jämlik maktfördelning. Trots att det är den 
feministiska förklaringsmodellen som tydligast poäng-
terar vikten av kön, görs det utifrån förståelsen om att 
våldet inte beror på fysiska könsskillnader, utan på grund 
av de processer av skillnadsskapande gällande kön som 
förekommer i praktiskt taget alla samhällen.

Våld som maktobalans

I stycket ovan nämnde vi maktobalans som en del av de 
komplexa förklaringsmodellerna till våld. Här vill vi lägga 
till ett kort stycke för att fördjupa det resonemanget 
en aning. En otroligt viktig ingång i förståelsen 
av våld är nämligen att våld är hierarkiskt och att 
skillnadsskapande och ojämlikhet är förutsättningar för 
våld. Våld har en hierarkisk struktur och utövas i första 
hand uppifrån och ner inom ett maktsystem. Det innebär 
att i samhällen eller grupper där människor förhåller sig 
till varandra efter principen om över/underordning eller 
dominans/underordning, råder det större risk för våld9. 
Med andra ord – jämlikar utövar inte, eller sällan, våld 
mot varandra. Det betyder också att i samhällen med 
stora klyftor och skillnader mellan individer och grupper 
ökar risken för våld10. Vidare betyder det att i ett samhälle 
där en grupp har mer makt än en annan och individer 
ur de grupperna formar intima relationer med varandra, 
finns risken att maktobalansen följer med in i relationen. 
Här är det dock viktigt att komma ihåg att inom ett 
samhälle och/eller ett maktsystem så kan det finnas flera 
olika makthierarkier – till exempel så är kön som vi sett 
ovan inte den enda makthierarkin som finns i samhället. 
Våldet i samhället och i nära relationer påverkas av 
samtliga av dessa olika maktsystem.

Med en förståelse för att våld är hierarkiskt och kopplat 
till maktobalans är det också lättare att förstå att ett 
maktmedvetet och normkritiskt jämlikhetsarbete är 
våldsförebyggande. Ett sådant jämlikhetsarbete skapar 
förutsättningar att arbeta både med maktoblansen mel-
lan grupperna män och kvinnor, samtidigt som det ger 
utrymme för att arbeta maktutjämnande med andra nor-

9 Isdal 2017
10 ibid
11 Isdal 2017

mer kopplat till makt i samhället, såsom sexuell läggning, 
könsidentitet, funktionalitet, ålder, hudfärg och etnicitet 
samt religionstillhörighet – alla vilka är diskriminerings-
grunder i den svenska diskrimineringslagstiftningen.

Vad är våld?
Hittills har vi konstaterat att maktobalans är en förut-
sättning för våld, och att våld kan förklaras på flera olika 
sätt beroende på vilken människosyn man har. Men när 
vi säger våld, vad är det då egentligen vi menar? Vilka 
handlingar och beteenden inkluderas i det begreppet? I 
det här stycket kommer vi att fördjupa oss i våldets natur, 
eller våldets logik om man så vill, för att du som läsare 
ska ha en tydligare bild av de erfarenheter som kommer 
med att ha varit våldsutsatt. Det här vill vi att du ska ha 
med dig in i kommande kapitel, om föräldraskap och 
framför allt om vårdnad. Våldet har obeskrivlig inverkan 
på de vårdnadsprocesser den här rapporten handlar om, 
och de människor som är involverade i dessa processer. 
Men vi börjar med en definition.

Våld är varje handling riktad 
mot en annan person, som 
genom att denna handling 
skadar, smärtar, skrämmer 
eller kränker, får denna 
person att göra något mot sin 
vilja eller avstå från att göra 
något den vill11

Definitionen ovan visar att våld har att göra med 
intention och makt. Den är könsneutral och säger inget 
om vem som utövar våld mot vem. Däremot säger den 
att våldet är ett maktmedel som används för att styra 
en annan människa. På så vis visar den alltså den 
ojämlika maktbalans som råder i den relation mellan två 
eller fler människor där det förekommer våld. Just den 
ojämlikheten är en viktig beståndsdel att komma ihåg 
när det gäller våld i vårdnadstvister.
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Våldets natur

En av våldets viktigaste grundpelare har vi redan berört 
– att våld är hierarkiskt. Våld är också ett maktmedel. I 
system, såsom ett samhälle eller en familj, där makten är 
ojämlikt fördelad krävs medel för makthavarna att upp-
rätthålla sin maktposition, och våld är ett sådant medel. 
Våldet är således både ett resultat av maktskillnader och 
ett verktyg för att upprätthålla dem12.

En annan viktig komponent för att förstå hur våld i 
nära relation fungerar är att våld kommer ut där det är 
”tryggt”. Med andra ord riktas våld nedåt i makthierarkin 
eftersom våld – när det riktas mot någon som befinner 
sig längre ner i hierarkin – är ofarligt13, antingen för att 
den som blir utsatt inte har medel eller resurser för 
att försvara sig eller för att våldet leder till få eller inga 
påföljder för våldsutövaren. Övertygelsen om att våld i 
nära relationer handlar om aggressionsproblem eller 
bristande impulskontroll gör att många föreställer sig 

12 ibid
13 ibid

att den som är våldsam i hemmet också är våldsam 
och hotfull mot andra personer. Det är en övertygelse 
som gör det svårt för omgivningen att förstå att den 
otroligt trevliga, charmiga pappan kan vara samma 
person som utsatt mamman och barnen för grovt 
våld. Men skillnaden är att våld mot omgivningen – 
exempelvis socialtjänsten, rättsväsende eller den egna 
arbetsplatsen – kan innebära påföljder för våldsutövaren, 
medan våldet i hemmet är skyddat från insyn och våldet 
också ofta snabbt blir familjens hemlighet och därmed 
kan pågå utan större konsekvenser för våldsutövaren. 
Vi har mött många stödsökande som har erfarenhet 
av att samma person som utsatt dem för grovt våld 
under lång tid charmar såväl myndighetspersoner som 
sjukvårdspersonal och umgängesresurser, och använder 
sin offentliga persona för att undergräva anklagelser om 
våld och övergrepp. För den utsatta innebär det att hen 
inte får de stödresurser hen har rätt till, inte blir trodd 
varken av familj och vänner eller av myndighetspersoner 
eller rättssystem.

Vi satt på samarbetssamtal och han pratade om hur gärna han ville få 
det att fungera, att han var ledsen för att relationen tagit slut, hur vi 
nu måste tänka på vårt barn. Mannen från familjerätten sa först att vi 

ju inte var där för att prata om vår relation utan bara för att komma överens om 
vad som gäller för barnet, men frågade ändå mig sen om jag kände likadant. 
Alltså om jag också var ledsen för att det tagit slut. Redan när jag sa det visste 
jag att det var dumt, men jag kunde liksom inte hålla mig, så jag sa att jag 
trodde att det var det bästa för alla inblandade, att det varit alldeles för mycket 
bråk och att vårt barn nog skulle må bättre så här. Jag vågade inte kalla det för 
våld. [F.d partnerns namn] såg ledsen ut och var mer tyst resten av samtalet 
och jag fick bara mer och mer ont i magen. Så fort vi kom ut väste han “det här 
ska du få betala för” och följde efter mig hem, tvingade sig in i mitt hus och 
våldtog mig i hallen. På nästa samarbetssamtal frågade familjerättssnubben 
om vi funderat på att gå i parterapi, att vi kanske fortfarande kunde rädda vår 
relation eftersom vi verkade så fina tillsammans.
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Våld är också intelligent14. Omgivningen kan få intrycket 
av att våldet är blint, men så är det inte. Det faktum att 
våldet utövas där det är tryggt och inte utmanar några 
maktsystem är ett belägg för att våldet används med ett 
syfte – våldet är funktionellt. Våldet fyller en funktion 
på så vis att det hjälper våldsutövaren att få det hen vill 
ha. Det kan handla om att få partnern att stanna hemma 
när hen vill gå ut, att skifta fokus från partnern till sig 
själv när man känner sig hotad eller att helt enkelt visa 
dominans - vem det är som bestämmer. Våld är också 
effektivt15, det är ett tidsbesparande sätt att få sin vilja 
igenom, styra andra och få makt. När omgivningen är 
rädda för våldet behöver våldet inte ens utövas för att 
användas som maktmedel - rädslan räcker som verktyg. 
Detta är en av anledningarna till att krav på samarbete är 
så förödande vid vårdnadstvister där det förekommit våld 
i relationen, eftersom rädslan för våldet lever kvar även 
om relationen i sig är avslutad. Våldet som har utövats 
håller kvar sitt grepp genom hotet att det kan upprepas. 
Våldsutövaren behåller sin makt och relationen mellan 
utsatt och utövare är fundamentalt ojämlik.

Men det är typ omöjligt att 
beskriva för nån som inte varit med 

om det. Att rädslan finns där hela tiden. 
Massor av människor har berättat för mig 
att man har rätt att säga nej till 
samarbetssamtal om det förekommit våld, 
men jag kände mig ändå tvingad. För om 
man inte går med på samarbetssamtal så 
uppfattas det som att man inte vill 
samarbeta. Men det är som att samarbeta 
med någon som håller en pistol mot ens 
huvud, folk fattar inte att det är precis så 
det är. Bara för att de inte kan se pistolen, 
men den finns där ändå. Och det är ju inte 
samarbete, det är att vara rädd för sitt liv 
och att gå med på vad som helst för att 
inte bli skjuten.

14 Isdal 2017
15 ibid
16 Isdal 2017
17 ibid

När det gäller våld och vårdnadstvister är också insikten 
om att våld är cykliskt16 otroligt viktig. Våld föder våld 
eftersom våld gör den utsatta otrygg, skapar dålig 
självtillit, föder aggression och bitterhet – beståndsdelar 
som tillsammans med andra förutsättningar lätt innebär 
att våld blir en lättillgänglig lösning när man själv hamnar 
högre upp i makthierarkin17. Risken finns alltså, att barn 
som upplevt och utsatts för våld, själva tar till våld både 
som unga och som äldre, och att våldscykeln därmed 
fortsätter. Därför är det av yttersta vikt att barn som levt 
i familjer där det förekommit våld, avlägsnas från våldet 
och får hjälp att bearbeta sina upplevelser. Av vad som 
framkommit i nyliga granskningar, är det något som 
tyvärr sällan sker i samband med vårdnadstvister där det 
förekommit våld.

Tänk om...
alla barn som genomgår en vårdnadstvist 
fick rätt till en egen kuratorskontakt, som 
inte kräver föräldrarnas samtycke. På så vis 
hade barnet kunnat bearbeta de känslor 
och konflikter som funnits i familjen och 
som finns i barnet i ett tryggt rum. I de fall 
det förekommit våld får barnet hjälp att 
bearbeta trauman kopplat till våldet och 
på så vis minskar risken att barnet själv 
utsätter andra för våld.
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Pappa sa alltid att farfar var för 
jävlig, men så fort vi barn 

utmanade honom blev han exakt likadan. 
När jag sen själv blev förälder kände jag 
det själv, hur den där osäkerheten fanns 
där hela tiden. Så fort barnen satte sig på 
tvären så kände jag hur jag inte visste hur 
jag skulle få dem att göra som jag ville, 
vare sig det handlade om att ta på 
vinteroverallen eller ta medicin när de var 
sjuka. Det hade varit så mycket lättare att 
skälla och domdera som pappa, istället för 
att erkänna sig så jävla hjälplös och säga 
att jag vet inte hur jag ska göra. Om jag 
hade fått hjälp som barn hade jag kanske 
kunnat jobba med allt det där tidigare.

Att våld föder våld är logiskt utifrån att våld måste förstås 
som en reaktion på, och kontroll av, maktlöshet. Per 
Isdal, som i många år arbetat med våldsutövare, ser vål-
det som maktlöshetens medicin. Han betonar koppling-
en mellan vanmakt och ilska, där känslan av vanmakt18 
(exempelvis på grund av kontrollförlust) leder till ilska 
och därefter våld. I hans erfarenhet upplever vålds-
utövare ofta just vanmakt – både inför andras och sina 
egna känslor. Ångest är en typisk känsla som kan leda till 
våld, eftersom våldet har en ångestdämpande funktion 
(även om våldsyttringen i efterhand också kan orsaka 
ångest). Ångesten kan uppstå vid upplevelser av att inte 
ha kontroll, inte ha makt, inte kunna förutse vad som 
kommer att hända, eller att anse sig sakna nödvändig in-
formation. Känslan av svartsjuka kan till exempel bero på 
känslan av att inte ha kontroll, rädsla för att bli bortvald 
eller kunna förutse vad som skulle hända om partnern 
väljer någon annan och dessa känslor leder till ångest. 
Ångesten kan stävjas med försök till kontroll, till exempel 

18 ibid

genom att bevaka var partnern är, vem hen pratar med 
och vem hen har kontakt med på sin mobiltelefon. När 
kontrollen ändå känns otillräcklig bildas mer ångest. 
Ångesten blir till ilska och och ilskan blir till våld.

Det kan tyckas paradoxalt att prata om våld som 
vanmakt när vi ovan beskrivit våld som ett resultat av 
maktobalans. Hur kan vi säga att män utövar våld för 
att de har mer makt än kvinnor och samtidigt säga att 
orsaken till mäns våld är vanmakt? Enligt Isdal kan detta 
förklaras på flera sätt. Dels genom tanken om våld som 
ideal och våld som styrka, men också med att det finns 
normer om att pojkar och män ska ha makt, status och 
kontroll – både över sig själva och över en eventuell 
kvinnlig partner. När förväntan om denna makt inte 
uppfylls kan det skapa känslor av vanmakt och ångest, 
känslor som leder till ilska och i avsaknad av andra 
verktyg för känslohantering: våld. Isdal menar också att 
kopplingen mellan ångest och aggression är särskilt 
viktigt i socialiseringen av pojkar, eftersom aggression 
är en av de mest accepterade känslorna för män och 
pojkar i samhället. Isdal ger oss här alltså en förklaring 
till varför våld på så många sätt är ett könat fenomen.

När det gäller våld i nära relationer, och i synnerhet 
i romantiska parrelationer, spelar just känslan av 
kontrollförlust som upphov till våld, en nyckelroll. 
Förlusten av kontroll blir tydligast i en separation, 
eftersom våldsutövaren då inte längre kan kontrollera 
sin partner på samma sätt som tidigare – och det är i 
samband med separationer som våldet ofta trappas 
upp. Det är också vid separationer som det mesta av 
det dödliga våldet sker. Utifrån förståelsen att kontroll 
över andra (längre ner i makthierarkin) leder till att 
våldsutövaren kan hantera sin ångest (som annars är 
ohanterbar), går det också att förstå varför våldsutövare 
som under relationens gång inte tagit något ansvar eller 
visat intresse för gemensamma barn plötsligt är beredda 
att strida för vårdnaden – eftersom vårdnad och tillgång 
till barnen är en ingång till kontroll över dem och därmed 
den tidigare partnern. Att vårdnadstvister i relationer där 
det förekommit våld kan handla om makt och kontroll 
från förövarens sida - och därmed i sig utgör en form av 
våldsutövande – ska inte förringas.

Tänk om...
alla barn fick lära sig prata om alla sina känslor. Tänk om 
skolans elevhälsa kunde finnas som stöd för att hjälpa 
alla barn känna igen och hantera livets alla känslor. Tänk 
om skolans ämne idrott och hälsa hade haft samma fokus 
på psykisk som fysisk hälsa och att barn på så sätt fick 
verktyg att hantera ångest, stress och oro.
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Våldets medhjälpare

Hur kan våldet fortsätta när så många är överens om 
att det inte borde finnas? Våldet adresseras i ett av 
Sveriges nationella jämställdhetspolitiska mål, och stora 
satsningar görs för att upptäcka våldet och slussa offer 
till hjälp och stöd. Likväl fortgår våldet.

I vårt arbete med våld i nära relationer, mäns våld 
mot kvinnor, våld med hederskoppling och våld mot 
hbtq+personer möter vi ofta okunskap. Inte alltid om 
våldet i sig, men ofta om våldets konsekvenser och 
mekanismer - alltså insikten om hur den som blir utsatt 
och hur den som använder våld agerar, reagerar och 
handlar i olika situationer. En del av den här okunskapen 
ser vi kan kopplas till vilken förklaringsmodell man 
ställer sig bakom, den som tror att våld beror på att 
utövaren är ett monster kommer att ha svårt att se 
den försynte småbarnspappan på akutmottagningen 
som våldsutövare. Men okunskapen är också större än 
individen – den återfinns och återskapas i det offentliga 
samtalet om våld, i attityder och värderingar som sitter 
djupt och brett i hela samhällets förståelse av våld. 
Genomgående är nämligen att våld bortförklaras och 
rättfärdigas – både på samhällsnivå och individnivå19. 
Vi menar att alla som arbetar med våld och som möter 
våldsutsatta och våldsutövare måste ha kunskap om 
dessa bortförklaringar och rättfärdiganden – för att inte 
själva vara del av dem. Utan kunskap om hur våldet 
bortförklaras och rättfärdigas är risken stor att man själv 
blir en del av mönstret, och det betyder i förlängningen 
att man ställer sig på förövarens sida och att man tillåter 
våldet att fortgå. Därför lyfter vi i stycket nedan några av 

19 Isdal 2017
20 Isdal 2017
21 ibid
22 Läs mer om forskning kring testosteron i Testosteron Rex, myten om våra könade hjärnor av Cornelia Fine (2017)

de bortförklaringar som den norska forskaren Per Isdal 
lyfter i sin bok Meningen med våld, och kopplar dem till 
våldsutsattas erfarenheter av att bli bemött utifrån dessa 
bortförklaringar.

Våldet bortförklaras med biologi20

I avsnittet om förklaringsmodeller till våld har vi redan 
berört biologism, och biologismen används både som 
förklaring och som bortförklaring. Även som bort-
förklaring fokuserar biologismen på testosteron som 
orsak till våld, trots att flera studier visat att det inte finns 
något direkt samband mellan höga testosteronhalter 
och våldsutövning21,22. Genom att koppla ihop testoste-
ron, män och våld skapas en uppfattning om att mäns 
(testosteronorsakade) våld är oundvikligt. Och om något 
är oundvikligt är det ju knappast lönt att lägga möda på 
att undvika det. Inte heller kan den som begår oundvikli-
ga handlingar lastas för dem – det är ju oundvikligt att de 
gör som de gör! På så sätt friskrivs män från ansvar för 
våldet de utövar, och våldet tillåts fortsätta.

Han ringde mig och hotade att ta 
livet av sig. Han bevakade mitt hus, 

jag såg honom utanför flera gånger när 
han stod och tittade in, han skickade sms 
som visade att han hade koll på mig och 
vad jag gjorde. Frågor om “varför lyser det 
i sovrummet, är inte [barnets namn] 
hemma, sover hen inte? Varför har du inte 
gått och lagt dig, vem har du på besök?” 
Det var jätteobehagligt och jag ringde min 
kontaktperson på familjerätten och 
försökte förklara att jag var rädd. Men han 
sa bara “men du förstår, det är så himla 
svårt för män det här med separationer, 
de vet inte hur de ska hantera det. Det 
lugnar nog ner sig så småningom.

Våld är

Cykliskt

Vanmakt

Hierarkiskt

Intelligent

Effektivt
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I citatet ser vi ett exempel på eftervåld, där mannen 
behåller sin kontroll över sin tidigare partner genom 
övervakning, hot och kontaktförsök och exempel på hur 
en myndighetsperson friskriver mannen ansvar för våldet 
han utövar genom att hävda att ”det är svårt för män”, 
som att svårigheten med att separera och inte kunna 
hantera en separation ligger i företeelsen att vara man.

Våldet bortförklaras genom osynliggörande23

Enligt Isdal är osynliggörande den viktigaste 
processen för att våldet ska kunna fortgå. Processen 
av osynliggörande kan ske på både individ- och på 
samhällsnivå.

På individnivå osynliggörs våldet genom att det tigs ihjäl. 
I relationer eller familjer med våld är det ofta en outtalad 
regel att våldet inte får omnämnas, varken inom eller ut-
anför familjen. Syftet med att våldet sker just i hemmet är 
också att det där kan hållas dolt för omvärlden eftersom 
ingen annan än familjemedlemmarna har insyn. Våldet, 
menar Isdal, omfattar ett dubbelt tabu: för det första ska 
det inte förekomma och för det andra ska ingen veta att 
det förekommer24. På samhällsnivå osynliggörs våldet 
genom att det inte tillåts ta plats i lagstiftning, i nyheter, 
statistik, utbildning osv. Mäns våld mot kvinnor och 
våld i hemmet har osynliggjorts i sekler – det har inte 
erkänts som ett problem. Här har kvinnojoursrörelsen 
gjort ett enormt arbete med att synliggöra våldet och få 
det erkänt som ett samhällsproblem. Osynliggörandet 
sker också när domstolar, vilket framgår i Jämställd-
hetsmyndighetens rapport Uppgifter om våld är inget 
undantag (2022), i högre grad fokuserar på så kallade 
samarbetssvårigheter än på uppgifter om våld när risk-
bedömningar görs eller när ett mål ska avgöras. I många 
fall där utredningar tagit upp uppgifter om våld eller 
andra övergrepp saknas dessa uppgifter i domen, eller 
omformuleras till att kallas konflikt eller samarbetssvårig-
heter25. Det här är ett exempel på hur myndigheter, i det 
här fall domstolar, bidrar till att osynliggöra våldet som 
skett. Det utsätter i sin tur den våldsutsatta för fortsatta 
risker och bidrar också till att våldet kan fortgå.

23 Isdal 2017
24 ibid
25 JÄMY 2022
26 Isdal 2017

Jouren jag hade kontakt med 
informerade mig om att jag hade 

rätt att slippa ha samarbetssamtal med 
min förövare. När socialen tog upp 
samarbetssamtal sa jag det, att jag kan 
inte samarbeta med den som utsatt mig 
för våld, att jag har rätt att slippa. Till svar 
fick jag att det finns konflikter i alla 
separationer, och bara för att man har 
bråkat kan man inte vägra samarbeta när 
det gäller barnen. Att hela poängen med 
samarbetssamtal är att bråken inte ska stå 
i vägen för att barnen ska ha båda sina 
föräldrar. Jag försökte säga att det är 
skillnad på bråk och våld, men fick då höra 
att om jag inte ville samarbeta så kommer 
barnen antagligen få bo hos den andra 
föräldern - den som utsatt både mig och 
barnen för våld.

Våldet bortförklaras genom normalisering26

När våld normaliseras innebär det att det inte ifrågasätts, 
utan istället rättfärdigas genom sin förekomst. Istället är 
det den som påpekar våldet som blir ifrågasatt, och som 
därmed får bära ansvaret för våldet. På en norm- och 
samhällsnivå går detta att se i frågorna som ofta ställs 
apropå våld, såsom ”varför lämnar hon inte?”, “vad hade 
hon på sig?” eller ”varför gör hon inte bara slut?” – frågor 
där det är offret för våldet som ifrågasätts istället för att 
ifrågasätta förövarens handlingar. Förövarens handlingar 
ses implicit som så normala, eller oundvikliga, att de inte 
ses som föremål för kritik och ifrågasättande.
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I vårdnadsprocesser kan exempel på detta ses när 
den utsatta får frågor om varför hen inte polisanmält 
tidigare, varför det inte finns bevis för våldet, varför 
hen inte berättat för någon närstående, eller vilket 
ansvar hen själv haft i hur relationen har fungerat. 
Jämställdhetsmyndighetens rapport (2022) belyser att 
domstolar har en tendens att se uppgifter om våld som 
en försvårande omständighet för den part som ger 
uppgifter om att ha utsatts för våld. Det blir alltså den 
som lyfter det förekommande våldet som ett problem, 
som blir problemet - även om det är en annan person 
som står för den ursprungliga handlingen.

Rätten gjorde stor grej av min 
PTSD och hur den påverkade min 

förmåga att ta hand om vårt barn. Jag hade 
läkarutlåtande om att min PTSD var 
kopplad till våldsutsatthet och att det var 
mitt ex som varit förövare. Men det var 
som att det inte spelade någon roll. Det var 
bara min förmodade oförmåga till ansvar 
och omsorg som var i fokus. Hur tänker 
man då - när man inte ser ett problem med 
att ge vårdnaden om ett barn till en person 
som orsakat så svår PTSD hos en annan 
person? Jag menar visst, det är klart jag 
behövde hjälp med mitt mående och 
kanske en del stöd i mitt föräldraskap, men 
det var inte jag som gjort någon illa. 
Medan han skadat mig så illa att skadorna 
fanns kvar både i kroppen och i psyket. 
Hur kan det inte spela någon roll?

Våldet rättfärdigas genom rättighetstänkande27

Den som anser att det våld hen utövar är hens rättighet, 
uppfattar inte det våldet som fel. Istället blir våldet på 
så sätt i princip oproblematiskt. Våld bortförklaras med 
rättighetstänkande exempelvis när föräldrar hävdar att 
de har rätt att aga sina barn eftersom de i egenskap av 
föräldrar står för barnens uppfostran. På samma sätt kan 
män anse att de har rätt att slå sina kvinnliga partners, 
eftersom de anser att kvinnor tillhör den man de har en 

27 Isdal 2017
28 såsom “Våld och vårdnad” som gavs ut av ROKS 2016 

relation med. Synen på att man äger sin partner, eller att 
ens partner tillhör en, kan förekomma inom alla former 
av relationer, men idén om att en kvinna tillhör den man 
hon har en relation med har historiskt också backats 
upp av lagstiftning och hänger kvar i föreställningen 
om relationer än idag. Normen om manligt ägandeskap 
över kvinnor är tydligare eftersom heteronormen är så 
dominerande i samhället.

Han vägrade acceptera att jag 
lämnat honom. Fortsatte kalla mig 

sin fru och saboterade flera relationer 
precis när jag påbörjat dem. Han sa att 
om jag inte var hans, skulle jag inte bli 
någon annans heller. Jag var hans eller 
ingens. Att han hellre såg mig död än 
tillsammans med en annan man. Jag 
trodde att han skulle döda mig, och ett tag 
hoppades jag bara att det skulle bli efter 
skilsmässan så att han inte skulle vara 
den som fick bestämma över min 
begravning. I efterhand är det så sjukt, att 
jag inte tänkte att det är klart att jag har 
rätt att leva, utan tänkte ”bara vi hinner 
skilja oss först så att han inte äger mig 
efter att jag dött” typ.

I vårdnadstvister, och ibland även i andra vårdnadsfrågor, 
går det att se rättighetstänkande kopplat till biologiskt 
föräldraskap. Även om lagen säger att det är barnet 
som har rätt till sina föräldrar, blir det i praktiken ofta 
de biologiska föräldrarna som har rätt till sina barn. I 
de fall som granskats av Jämställdhetsmyndigheten 
(2022), och även tidigare rapporter28 är detta tydligast 
när det gäller fäder som anklagats för att ha använt våld 
mot barnets mamma och/eller barnen själva. Om det 
på riktigt var barnets rätt till sin pappa som skulle vara 
gällande hade pappor som väljer att inte ha kontakt med 
sina barn blivit dömda till umgänge och tvingats betala 
vite om de uteblev, men så ser det sällan ut. Däremot 
är det inte ovanligt att mammor som antingen försöker 
skydda sina barn från pappans våld, följer barnets vilja 
att inte träffa pappa, eller inte lyckas få med barnet 
på beslutat umgänge döms att betala vite. Barn som 
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uttryckligen säger att de inte vill träffa sin pappa tvingas 
likväl göra det. Att barn tvingas träffa eller återföras till 
sina biologiska föräldrar mot sin uttryckliga vilja kan 
ses som ett exempel på rättighetstänkande kopplat till 
biologiskt föräldraskap. Och det går inte att se domar 
som tvingar barn att träffa en våldsam pappa – utan att 
pappor på liknande sätt tvingas umgås med sina barn – 
som något annat än en rest från en patriarkal familjesyn 
där barn tillhör sina fäder och är sina fäders rättighet 
och egendom. När rätten dömer barn till umgänge eller 
boende hos en förälder mot barnets vilja, gör rätten sig 
skyldig till att understödja sådant rättighetstänk och 
osynliggöra våldet.

29 Isdal 2017

Våldet bortförklaras med överförenkling och 
externalisering29

Både överförenkling och externalisering handlar om 
att lägga ansvaret för begånget våld hos någon annan. 
Våldet förnekas inte nödvändigtvis, men förklaras och 
ursäktas med att förövaren antingen har blivit driven 
till att bruka våld, eller att våldet var det enda möjliga 
alternativet av två tillgängliga handlingsalternativ. När en 
person säger ”ja, jag slog hen men det var ju för att hen 
inte höll tyst och hen vet ju hur jag blir när jag blir trött 
på tjat” så är det ett exempel på externalisering. När en 
person säger ”ja, jag slog hen, men hen sa att hen skulle 
lämna mig. Vad skulle jag ha gjort? Skulle jag bara ha 
gått med på att hen körde ut mig från mitt hem, tog mina 
barn ifrån mig så att jag aldrig mer fick träffa dem?” så 
är det ett exempel på överförenkling. I verkligheten finns 
alltid mer än två möjliga handlingsalternativ, och våldet 
är alltid ett val som förövaren gör – oavsett vad personer 
runt omkring har sagt eller gjort.

Jag är så jävla trött på att frågan om vad mitt ansvar är. Inte för att jag 
inte har ansvar, det är klart att jag har det! Om jag tagit mitt ansvar 
som jag borde ha gjort hade jag lämnat relationen tidigare. Men det 

är inte det folk menar. De menar att jag var medskyldig till våldet. Och det 
gjorde han också. Det var mitt fel att han slog mig. För att jag inte hade maten 
klar i tid, för att barnen vaknade och skrek på natten så att han vaknade och jag 
inte fick tyst på dem fort nog, för att vi var för högljudda och störde honom eller 
pratade för tyst och hade hemligheter för honom. Både jag och barnen gjorde 
allt vi kunde för att han inte skulle bli våldsam, och ändå fick vi höra att det var 
vårt fel. Att höra samma anklagelse från andra, det är skitjobbigt. Och från 
politiker, som kan ställa sig i talarstolen och säga att alla bör fråga sig vad 
kvinnan gjort för att mannen ska slå henne. Fy fan. Då fattar man ingenting. Inte 
ett jävla skit. För det kvittade vad jag gjorde, våldet kom ändå.
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Våldet bortförklaras med förnekande, 
bagatellisering och minimalisering

Den vanligaste reaktionen när någon blir anklagad 
för att ha utövat våld är att personen nekar. En person 
som utövar våld kan förneka våldet både inför sig själv 
och inför andra. Förutom att våld mot andra människor 
är ett brott uppfattas det också av de allra flesta som 
moraliskt fel. Därför kan förövaren känna skam över 
våldet hen utövat. Ett annat sätt att komma undan ansvar 
för våldet är att bagatellisera eller minimalisera det som 
hänt, vilket kan göras på tre nivåer: handling, ansvar och 
verkan30. Handlingen förminskas till exempel genom 
att kalla en misshandel för en knuff, det egna ansvaret 
görs mindre genom exempelvis externalisering (våldet 
orsakades av en provokation från den andra parten) 
och konsekvenserna förminskas (våldet erkänns inte ha 
några allvarliga konsekvenser genom att t ex påstå att 
tiden läker alla sår, barn glömmer, eller att våldsverkaren 
själv utsatts för våld och minsann inte tagit något skada 
av det). Det är inte ovanligt att den som utövat våld är 
villig att erkänna mildare våldshandlingar för att förneka 

30 ibid
31 JÄMY 2022

grövre, till exempel genom att säga att jo, det har kanske 
förekommit någon örfil någon gång men aldrig sparkar 
och knytnävsslag.

Gällande allt våld som sker utan vittnen kan det i 
efterhand vara svårt att avgöra vad som egentligen 
hände. För utredare kan det vara svårt att få fram bevis, 
i synnerhet om det var länge sedan våldet skedde. Allt 
våld lämnar inte heller synliga skador eller påföljder. Inte 
sällan anklagas offer för att ljuga. I våldtäktsutredningar 
påstås offer ljuga för att få uppmärksamhet, som hämnd 
eller av ånger. I vårdnadstvister ifrågasätts uppgifter 
om våld både när uppgifterna kommer fram efter 
separationen och när det framkommit uppgifter om 
våld innan relationen tog slut. Många domar bortser 
från uppgifter om våld för att uppgifterna inte anses 
styrkta, även om det beviskravet inte finns när det gäller 
civilmål31. Även vår erfarenhet av att möta våldsutsatta 
visar att det finns hög tendens att anklaga den vålds-
utsatta för att ljuga i betydligt högre grad än vad det 
riktas misstankar om att våldsutövaren ljuger för att 
skydda sig och undkomma ansvar för våldet hen utövat.

När vi separerade var han inte intresserad av barnen och de bodde 
hos mig. För första gången på flera år fick vi ha det lugnt. Barnen 
mådde bättre, jag hade en kuratorskontakt som hjälpte mig 

jättemycket. Men så plötsligt tog han kontakt. Ville att barnen skulle vara hos 
honom varannan vecka. han hade träffat en ny, och hon kunde väl inte fatta 
varför han inte hade kontakt med sina barn. Jag tog kontakt med socialtjänsten 
men till slut hamnade vi ändå i rätten. I utredningen stod att våldet skett för så 
länge sedan att det inte borde spela någon roll längre, vi borde kunna 
samarbeta och ha gemensam vårdnad om våra barn. Rätten gick helt på hans 
linje när han sa att barnen behövde honom, att det som hänt innan var gammalt 
groll och att de ju mådde bra nu, så det borde ju inte vara ett problem. Men de 
fattade inte att anledningen till att de mådde bra var för att de inte haft kontakt. 
Så  fort vårdnadsprocessen började mådde de ju sämre. Jag med. Det var som 
att allt vi jobbat och kämpat med i alla år sedan skilsmässan bara raserades.
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Våldet bortförklaras genom fragmentering

Genom att fragmentera händelser av våld framställs 
våldet som enskilda, isolerade händelser utan koppling 
till varandra. Genomgången och kontrollen av den 
utsattas mobiltelefon kopplas inte ihop med de ned-
sättande, kränkande kommentarerna som inte heller 
kopplas ihop med örfilen i badrummet, de sönderklippta 
kläderna i garderoben och våldtäkten i sovrummet. 
Våld i nära relation kan inte förstås på det sättet utan 
måste förstås som ett kontinuum där våldet är ständigt 
pågående även vid tidpunkter då våldet inte aktivt 
utövas – något som kallas latent våld. Våldet är ständigt 
närvarande och styr livet, val och möjligheter. Rädslan för 
våldet genomsyrar hela livet. Den svenska lagstiftningen 
om kvinnofridsbrott och grovt kvinnofridsbrott erkänner 
just detta – att våldet kan bestå av flera separata 
handlingar men tillsammans bli ett mönster av våld och 
därmed ett grövre brott.

När det gäller vårdnadstvister där det framkommit upp-
gifter om våld är det viktigt att förstå att det sällan går att 
skilja på våldet som skett i relationen och det som sker 
efter separationen och under vårdnadstvisten – för den 
utsatta är det samma våldsprocess. Rädslan våldet ger 
upphov till är fortfarande reell och påverkar den utsattas 
liv och valmöjligheter. När rätten anser att uppgifter om 

våld är det samma som samarbetssvårigheter, eller den 
utsatta parten tvingas samarbeta med sin förövare för att 
inte ses som samarbetsovillig, bidrar rätten både till att 
osynliggöra våldet och fragmentera det och missar på så 
sätt det faktum att den utsatta även fortsatt lever i rädsla 
och våld.

Kunskap ger opartiskhet

Som vi kan se ovan så bortförklaras våld både på 
individnivå och på samhällsnivå. Många system och 
instanser som ska skydda den våldsutsatta är del av de 
bortförklaringarna och ställer sig därmed på förövarens 
sida – inte på grund av medhåll eller intention, utan 
på grund av okunskap. Kunskapen om våld i nära 
relation är alltför ofta för ytlig för att förstå och se 
de bakomliggande processerna och genomskåda 
bortförklaringarna. Det är inte acceptabelt att samma 
instanser som ska förebygga och förhindra våld och 
skydda och stötta den utsatta är samma instanser som 
rättfärdigar och bortförklarar våld. Därför måste alla 
sådana instanser ha både goda och djupa kunskaper om 
våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, våld med 
hederskoppling och våld mot HBTQ+personer. Först 
med den kunskapen kan bemötandet bli professionellt 
och opartiskt.

Jag har blivit dömd för umgängessabotage flera gånger. Varenda 
gång har det varit barnet som inte velat. Hen har skrikit, kräkts, 
gråtit, rymt hemifrån, hotat att ta livet av sig, för att slippa träffa sin 

pappa. Mina val har varit att antingen tvinga hen, tvinga hen iväg till en 
förövare som förvärrar hur hen mår, eller att riskera att förlora vårdnaden så 
att barnet alltid måste bo hos den som får hen att må på det sättet. Vad är det 
för val? Hur kan man göra så mot ett barn?
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Fysiskt våld

Handlar om fysisk makt och inkluderar alla våldshandlingar som riktar sig mot kroppen – 
allt från nyp och örfilar till grovt våld med tillhyggen eller vapen.

Detta är den typ av våld de flesta tänker på när de hör våld.

Är en otroligt omfattande våldsform som bryter ner den utsatta. Syftet med psykiskt våld är att 
dominera andra med hjälp av bakomliggande makt eller en hotbild. Exempel på psykiskt våld är 
direkta och indirekta hot, degraderande och förödmjukande behandling, kontroll, utagerande 
svartsjuka, isolering, emotionellt våld och gaslightning.

Våld som riktas mot materiella saker i syfte att skrämma, kränka eller påverka en annan 
människa. Våldet är ofta mycket mer kontrollerat än vad våldsutövaren vill ge sken av, ofta 
riktas våldet mot saker som är obetydliga för våldsutövaren och/eller väldigt betydelsefulla för 
den våldsutsatta.

Materiellt våld

En våldsform som bara fungerar i kraft av sin inneboende möjlighet. Risken för våld skapar 
rädsla, och rädslan skrämmer, styr, kontrollerar och smärtar. Fungerar både på kollektiv nivå, att 
kvinnor är rädda för överfall om de går ut om natten, och på individnivå i en relation där rädslan 
för våldet gör att offret anpassar sitt liv, vanor och beteende för att kringgå våldet.

Latent våld

Ekonomi och pengar används som ett sätt att få och behålla makt och kontroll. Det kan handla 
om utpressning, eller om att skuldsätta någon utan deras vetskap och på så sätt krympa deras 
valmöjligheter och frihet. Det kan också handla om att den utsatta inte har tillgång till några 
egna pengar, eller inte tillåts ha en inkomst, varpå friheten begränsas.

Ekonomiskt våld

Psykiskt våld

Makt, kontroll och våld som genomförs med digitala hjälpmedel. Det kan handla om 
övervakning, spårning, kontroll över offrets telefon/dator/surfplatta eller ständiga kontaktförsök 
när offret och förövaren befinner sig på olika platser.

Digitalt våld

Motvåld handlar om den utsattas motstånd mot våldet1. Motvåld kan på så sätt liknas vid 
självförsvar. Ibland missuppfattas motvåld som våld och förekomsten av bägge leder till att våldet 
i relationen ses som ömsesidigt och därmed jämlikt. Även om två parter i en tvåsam relation 
utövar våld, betyder inte det nödvändigtvis att våldet är proportionerligt ömsesidigt och det är 
viktigt att förstå maktbalansen i relationen för att förstå vad som är våld och vad som är motvåld.

Motvåld

Sexuellt våld

Eftersom sexualiteten ofta är en av våra mest privata och sårbara sidor, är sexuellt våld extremt 
nedbrytande. Det sexuella våldet är handlingar som riktas mot en persons sexualitet, eller mot 
delar av kroppen som uppfattas som sexuella eller som har sexuellt motiv. Precis som med annat 
våld finns en stor bredd på våldet, från sexuella trakasserier, till tafsande, tjatsex, våldtäkt och 
sexuell tortyr.

En vanlig våldsform när en part är beroende av den andra för att få sina behov tillgodosedda. 
Att neka någon deras mediciner eller annan vård eller försumma deras behov i syfte få makt 
och kontroll, skrämma, skada eller kränka är en form av våld.

Försummelse 
och vanvård

1 Isdal 2017

Våldsformer

Hittills har vi tagit upp våldets natur och logik samt hur våldet kan få fortgå. Men vad är våld? Hur utövas det? Vad 
menar vi, och andra, egentligen när vi säger ”våld”? Våld kan utövas på många sätt, men samtliga har det gemen-
samt att de handlar om att styra och kontrollera en eller flera andra genom att skada, smärta, skrämma eller kränka. 
Här nedan går vi kort igenom nio olika våldsuttryck. De är inte avskilda från varandra, utan smälter samman och 
används ofta parallellt av den som utövar våld i en nära relation. Vi tycker att det är viktig kunskap att ha med sig i 
den fortsatta läsningen av rapporten, men också i förståelsen av att våld är mycket, mycket mer än fysiskt våld.
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Våldets konsekvenser
Våld får konsekvenser. I stycket ”Eftervåld” längre ner 
kommer vi att visa att våldet inte alltid tar slut bara för 
att relationen avslutas och på samma sätt följer våldets 
konsekvenser ofta med den utsatta långt efter att 
relationen tagit slut.

Våldet kan ha både fysiska och psykiska konsekvenser. 
Fysiskt våld kan ge upphov till kortsiktiga och långsiktiga 
skador, där exempel på kortsiktiga kan vara blåmärken, 
svullnader, riv-, bit- och skärsår, avslitet hår och brutna 
ben. Långsiktiga skador, såsom nerv- eller skallskador, 
skador på ögon och hörsel eller tand- och käkskador, kan 
innebära både lidande och funktionsnedsättningar för 
resten av livet. Livslånga skador påverkar livskvaliteten 
såväl som arbetsförmåga och psykiskt mående. För-
utom att vara en konstant påminnelse om våldet utgör 
skadorna för en del ett hinder för att någonsin känna sig 
helt fria från våldet de utsatts för – eftersom våldet får så 
konkreta konsekvenser för det dagliga livet. Det fysiska 
våldet kan liksom det psykiska och sexuella våldet även 
ge upphov till psykisk ohälsa – det är inte alla skador 
som går att se utanpå.

För många är de psykiska konsekvenserna av våldet lika 
allvarliga – om inte värre – än fysiska skador. Både de-
pression och PTSD är vanliga konsekvenser av att ha levt 
våldsutsatt. PTSD, eller posttraumatiskt stressyndrom, 
uppkommer efter exponering för ett allvarligt trauma och 
kännetecknas av stark ångest och höga stressnivåer. 
Det är vanligt att PTSD associeras med trauman som 
krigserfarenhet, naturkatastrofer eller allvarliga, enstaka 
övergrepp. Men även att leva i utsatthet för våld i en nära 
relation är alltså en stark riskfaktor.

Vanliga symptom på PTSD är överdriven vaksamhet, 
undvikande beteende (som att personen är ovillig eller 
oförmögen att prata om traumat eller något som rela-
terar till det, samt undviker situationer/föremål/platser 
som påminner om traumat), återupplevelse i form av 
påträngande minnen, flashbacks eller mardrömmar32. 
PTSD innebär alltså att den drabbade personen lever 
med höga stressnivåer där traumat är ständigt närvaran-
de, ett tillstånd som är både tärande och skadligt. PTSD 

32 https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/ 2/9 2022
33 ibid
34 NCK 2014
35 NCK 2010 (I)

förekommer ofta i kombination med depression. Den 
som lever med PTSD har ofta koncentrationsproblem, 
sömnsvårigheter, ångest och anhedoni (avsaknad av 
lust). En del blir känslomässigt avskärmade och isolerar 
sig. I de fall den drabbade söker sig till vården görs det 
ofta inte utifrån att hen tror sig ha PTSD, utan man söker 
vård för fysiska åkommor såsom huvudvärk, mag- och 
tarmproblem, smärtor eller missbruk – vilka alla kan 
vara resultat av det posttraumatiska stressyndromet33. 
Det finns forskning som visar att PTSD även kan orsaka 
störningar i kroppens hantering av stresshormoner, vilket 
i sin tur kan påverka de system som styr inflammation 
och immunförsvar. När kroppen drabbas av inflammation 
och sviktande immunförsvar kan detta i sin tur leda till 
sjukdomar som fibromyalgi, hjärt- och kärlsjukdomar och 
cancer. Forskning visar att det finns kopplingar mellan 
utsatthet för våld och just dessa sjukdomar34, och våldet 
kan alltså få livslånga och livsavgörande konsekvenser.

Ihållande smärta i exempelvis nacke och axlar, yrsel och 
öronsus är också vanliga psykosomatiska besvär efter 
våldsutsatthet och för många, som inte själva kopp-
lar ihop de fysiska symptomen med våldet, kan det ta 
många år innan de får rätt hjälp. Utsatthet för sexuellt 
våld kan, förutom allt ovanstående, också resultera i 
riskbruk av alkohol och narkotika35, vilka används som 
självmedicinering för att hantera de övergrepp man varit 
utsatt för. Sexuellt våld och övergrepp innebär också en 
ökad risk för självskadebeteende.

Som vi kan se har våldet alltså oerhört långtgående och 
allvarliga konsekvenser. Våldet man utsatts för riskerar 
att ge skador, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa 
i många år, och kanske hela livet. Här kan det vara på sin 
plats att påminna om att det här handlar om skador som 
orsakats av att man blivit utsatt för brott, även i de fall då 
våldet aldrig hamnar i domstolen eller leder till fällande 
dom. Skadorna är ett resultat av att en annan person valt 
att utöva våld och därmed begå ett brott mot en. Vi mö-
ter många våldsutsatta som, både privat och av myndig-
heter, blivit bemötta med attityden att den utsatta själv 
ses som delaktig i sina skador eftersom dessa beror 
på att de ”valt fel partner”. Att bli bemött som delaktig i 
våldet man utsatts för är dels en av de bortförklaringar av 
våld som vi gått igenom ovan och del av det könade an-
svar som kvinnor får ta för mäns våld – något vi kommer 
att diskutera vidare i kapitlet om föräldraskap.
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Vi anser att det är viktigt att belysa våldets konsekvenser 
eftersom skadorna och måendet kan påverka kapacite-
ten att ta sig igenom en vårdnadstvist, och för att dessa 
kan förvärras av den stress- och våldsfyllda situation 
som en vårdnadstvist ofta innebär för den som varit 
utsatt för våld. Inte sällan hamnar fokus på föräldraför-
mågan hos den våldsutsatta (något vi också kommer att 
återkomma till längre fram i rapporten), vilket bidrar till 
att osynliggöra att de skador offret lider av orsakats av 
våldsutövaren. Det är inte heller ovanligt att våldsutöva-
ren försöker undergräva den andra förälderns omsorgs-
förmåga med hänvisning till just psykisk ohälsa, trots att 
denna ohälsa kan vara orsakad, eller förvärrad, av våldet 
hen själv utövat. Det är också viktigt att komma ihåg att 
samtliga av dessa skador, konsekvenser och sjukdo-
mar också riskerar att drabba de barn som eventuellt 
placeras i våldsutövarens vård. Hur barn upplever våld, 
både i familjen och när de själva blir utsatta, kommer vi 
att fördjupa oss i ett stycke längre fram.

Innan våldet arbetade jag som 
lärare. Han sparkade mig så 

många gånger i huvudet att jag fick 
bestående skallskador. Förutom konstant 
huvudvärk blir jag snabbt hjärntrött. Jag 
kommer aldrig kunna jobba heltid. I 
vårdnadstvisten hävdade han att barnen 
inte kunde bo hos mig för jag orkade inte 
med dem. Och jo, visst blev jag trött, det 
blir ju alla föräldrar, men är det bättre att 
de bor hos någon som kan banka in 
huvudet på en annan människa, eller att 
de bor hos någon som blir trött?

Ytterligare en sak som kan påverka i frågan om vårdnad 
är den om ekonomisk försörjningsförmåga, där den 
förälder med störst ekonomisk kapacitet har en fördel 
utifrån en tanke om att barnens materiella behov ska 
tillgodoses. Här finns dels ett könat mönster, att män 
generellt har högre inkomst och äger mer kapital än 
kvinnor, men också det faktum att utsatthet för våld kan 
innebära att en tvingas sluta yrkesarbeta, att en isole-
ras och/eller blivit sjukskriven på grund av de skador 

och måenden som våldet gett upphov till. För många, i 
synnerhet kvinnor, är den ekonomiska situationen vid en 
separation otroligt sårbar. För personer som utsatts för 
ekonomiskt våld kan situationen bli katastrofal. Ekono-
miskt våld kan innebära att den våldsutsatta är skuldsatt, 
ibland för oöverskådlig framtid. En sådan ekonomisk si-
tuation kan få konsekvenser i en eventuell vårdnadstvist, 
men också innebära en sårbar ekonomisk situation i 
många år framöver. Tillsammans med andra konsekven-
ser såsom fysiska skador, nedsatt arbetsförmåga och 
psykisk ohälsa kan våldet bli något som följer med den 
våldsutsatta och påverkar hela livet.

Han hade pengar. Både genom sitt 
jobb och flera arv. Jag hade inget. 

Jag och barnen blev skyddsplacerade, jag 
fick sluta jobba och när vi flyttade därifrån 
var jag så nedbruten att jag inte hade 
arbetsförmåga. Han förlängde 
vårdnadsprocessen, överklagade alla 
beslut som inte blev exakt som han ville. 
För honom var det inget problem, han 
hade alla resurser han behövde och hyrde 
in toppadvokater. Varken tid eller pengar 
var ett problem för honom. Jag fick 
skuldsätta mig för att sjukförsäkringen 
inte räckte, för att han hävdade att jag 
saboterade umgänget så att jag fick 
betala vite. Jag kommer att vara sjuk av 
våldet och skuldsatt för resten av livet.

Varför anmäls inte våldet?

När våld förs på tal i samband med en vårdnadstvist 
får den utsatta ofta frågan varför hen inte påtalat våldet 
tidigare, och varför hen inte polisanmält. För en utom-
stående kan det vara svårt att förstå varför den utsatta 
inte berättar, inte ens för familj eller vänner om sin 
livssituation. Men våld som sker inom relationen och 
inom familjen blir ofta, som vi redan varit inne på, en 
hemlighet. En anledning till hemlighållandet är att både 
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förövare och offer ofta känner stor skuld och skam över 
våldet. Förövaren använder förklaringar till sitt våld som 
liknar de bortförklaringar vi varit inne på ovan, och lägger 
ofta ansvaret för våldet på offret. Tillsammans med olika 
grader av isolering och brist på andra perspektiv är det 
lätt för offret att internalisera ansvaret och förklaringar-
na om att våldet är ens eget fel, och det ger skam- och 
skuldkänslor. Skam kan också uppstå i samband med 
den förödmjukande behandling som både fysiskt, psy-
kiskt och sexuellt våld ofta innebär, och skammen kan 
bli så stor att en inte står ut med att erkänna för någon 
annan vad en blivit utsatt för.

Det var jag som städade upp, det 
var jag som torkade upp blodet, 

som tapetserade om och som ersatte allt 
som slogs sönder. Jag sminkade över 
blåmärken, ljög om skadorna, skrattade 
bort alla “tokigheter” han hittade på. För 
att slippa erkänna, för andra och för mig 
själv vad det var som pågick. För vem är 
jag och vad är jag för förälder om jag 
tillåter våld i hemmet? Så jag försökte 
dölja det. Och sen när vi skiljde oss, då 
frågade alla om bevisen. Och ja, dem 
hade ju jag städat undan.

I relationer med våld växlar förövaren ofta mellan våld 
och värme. Samma person som utsätter dig för våld är 
också den som tröstar dig efteråt, som säger förlåt och 
som behöver tröst för att den är en så hemsk människa 
som gör så fruktansvärda saker mot dig. Växlandet mel-
lan våld och värme skapar stor osäkerhet och otrygghet 
för den utsatta och ger ofta upphov till det som brukar 
kallas en traumatisk anknytning mellan offer och föröva-
re där våldet är en del av många andra känslor och band 
mellan parterna. Den våldsutsatta kan både hoppas att 
situationen ska bli bättre, och samtidigt känna medli-
dande, dåligt samvete förståelse, ansvar och ömkan för 
förövaren – känslor som gör att det blir svårt att prata 
med andra och att polisanmäla.

För många kan en polisanmälan också vara förenat 
med fara. Fara för ytterligare våld och fara för livet. En 
polisanmälan kan trappa upp våldet och innebära att 
den utsatta måste fly, vilket för många är ett stort steg 
som får stora konsekvenser för dem själva och för deras 
barn. För många känns en polisanmälan också som en 
allvarlig sak att göra - att polisanmäla den man delar sitt 
liv med och som är ens barns andra förälder. Dessutom 
finns det ofta stor rädsla för att inte bli trodd, osäkerhet 
inför mötet med polisen och hur bemötandet kommer att 
vara. Risken att det kommer att bli värre snarare än bättre 
gör att många låter bli att polisanmäla våldet.

Just att det ligger i våldets mekanismer att den utsatta 
skäms och till sitt yttersta försöker dölja våldet innebär 
tyvärr att det ofta saknas bevis på våldet. Om den utsatta 
varit i kontakt med vården kan det finnas dokumenterade 
skador, och en del utsatta väljer att själva dokumentera 
genom bilder och dagböcker. Men som vi sett i genom-
gången av våldsformerna är det inte allt våld som lämnar 
synliga spår. Psykiskt och sexuellt våld kan förekomma 
utan att det finns en skråma att fotografera. Spåren av 
materiellt våld kan städas bort, spåren efter ekonomiskt 
våld sopas bort från förövaren. Även om det kan tyckas 
absurt att våld i nära relation är ett brott där offret in i det 
längsta ofta är den som är mest engagerad i att radera 
brottets spår, betyder inte det att våldet inte har skett.  
Med den kunskap som finns om våld i nära relation, där 
det är belagt med forskning och erfarenhet att det är just 
det här som sker hos den som blir utsatt, måste ord och 
berättelser om våld spela roll och ha tyngd.

Varför...
ses det som mer objektivt och opartiskt 
att tro att våldet inte har hänt, än att 
tro att det har hänt? Varför ligger det 
närmre till hands att tro att den som 
berättar om våldet ljuger, än att den 
som nekar gör det?
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Eftervåld
Att lämna en relation med våld är ett försök att få slut på våldet. För en del handlar beslutet om en insikt att om jag 
stannar kommer jag att bli dödad. För andra handlar det om att barnen inte ska behöva uppleva eller utsättas för 
våldet. Och för en del kan det handla om en droppe som får bägaren att rinna över – de vill ha tillbaka sin frihet, 
sitt liv, sin familj, sina vänner och ett bättre mående. Gemensamt har alla att de vill lämna våldet bakom sig. För 
alltför många blir det tyvärr inte så. Våldet fortsätter även om relationen är avslutad. Våldsutövaren vägrar släppa 
kontrollen över den utsatta. Att befinna sig i en vårdnadstvist med våldsutövaren eller att dela vårdnaden om 
gemensamma barn ökar risken för att våldet fortsätter36.

Svaren på den enkät vi lade ut i våra kanaler inför den här rapporten visar att för 70 % av de svarande blev våldet 
värre i samband med separationen. De övriga 30% svarade att våldet inte ökade men inte heller avtog. Ingen 
svarade att våldet avtog eller upphörde i samband med separationen.

36 Radford och Hester 2006, 2015

Ja, våldet blev värre

Nej, våldet blev inte värre 
men upphörde inte

Våldet avtog i samband 
med separationen

70%

30%

0%
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Samtidigt som omgivningen och samhället uppmuntrar 
våldsutsatta att lämna relationen saknas ofta beredskap 
för och kunskap om det fortsatta våldet – både hos den 
utsatta och dem runt omkring. Att våldet fortgår, kanske i 
andra former än tidigare, kan komma som en chock. I en 
del fall kan eftervåldets oberäknelighet bli så stressande 
att den utsatta väljer att gå tillbaka in i relationen för 
att uppleva känslan av att någon form av kontroll över 
situationen.

Eftervåld är ingen särskild form av våld – våldsformerna 
är av samma typ som de som används medan relationen 
pågår. Eftersom en separation till exempel kan innebära 
att tidigare sammanboende parter inte längre delar bo-
stad kan våldet byta karaktär och våld genom övervak-
ning, stalking, spårning och liknande kan bli vanligare. 
Våldets syfte är dock fortfarande makt och kontroll.

Vårdnadstvister kan bli en del av eftervåldet. För för-
övaren innebär en separation att hen riskerar förlora 
kontrollen och makten över sin partner, och ett sätt att 
bibehålla kontrollen är att förhandla om vårdnaden. 
Vårdnadstvister kan pågå i flera år, ibland ända tills de 
gemensamma barnen blir myndiga, och under tvisten 
tvingas föräldrarna på olika sätt att ha kontakt och/
eller förhålla sig till varandra. Att gemensam vårdnad 
av barn innebär att vårdnadshavarna måste ha kontakt 
och komma överens om beslut som rör barnens liv, 
medför möjlighet till fortsatt kontroll. Att vårdnadstvister 
och gemensam vårdnad innebär insyn i den före detta 
partnerns liv, vilket medför en form av kontroll, kan vara 
en anledning till att en förälder som under relationen inte 
visat något intresse för barnen, efter separationen kan 
vara otroligt ihärdig gällande vårdnad och umgänge.

Medan vi levde tillsammans var det jag som skulle göra allt. Han sa 
att barn var kvinnogöra och skrek på mig om de inte var tysta, om 
han tyckte att de var i vägen. Ibland kunde han vara den roliga 

föräldern, typ spela fotboll eller leka med dem, men var alldeles för hårdhänt 
och barnen kom alltid in gråtandes för att de fått en boll i huvudet eller för att 
pappa skrattat åt dem. Sen klagade han på mig för att våra barn var veklingar. 
Han bytte aldrig deras blöjor, han har aldrig matat dem, inte tagit en enda 
nattgråt, pratade aldrig med dem om deras dag på föris, aldrig nattat, kan inte 
deras personnummer, inte namnen på deras nallar - som han dessutom hånar 
dem för att de har - ingenting. Han har inte brytt sig. Men så fort vi separerade 
stämde han mig på enskild vårdnad. De vill inte ens träffa honom, han är ju 
nästan som en främling. De är inte trygga med honom. men ändå ska han ha 
dem, trots att han knappt kan säga hej till dem när han hämtar dem.



30 våld

Kontakt och överlämningar

När par med gemensamma barn separerar förespråkar 
lagstiftningen gemensam vårdnad (läs mer om detta i 
kapitlet ”Vårdnad”). När den ena parten utövar våld mot 
den andra och mot gemensamma barn riskerar gemen-
sam vårdnad innebära en förlängningen av våldet och 
att den våldsutövande parten får bestämmanderätt över 
de gemensamma barnen, ibland helt utan att stå för 
omsorgen (läs mer om detta i kapitlet ”Föräldraskap”). 
Vi kommer längre fram att diskutera vad kontakt och 
umgänge med en våldsutövande förälder kan innebära 
och få för konsekvenser för barn, men umgänge mellan 
barn och våldsutövare får också konsekvenser för den 
våldsutsatta föräldern.

Förutom att kontakt och överlämningar kan innebära att 
trauman från våldet aktualiseras – i synnerhet om den 
våldsutsatta lider av PTSD – kan varje kontakttillfälle ock-
så innebära en risk för ytterligare våldsutsatthet. Över-
lämningar och umgänge kan ske på olika sätt, i vissa fall 
sker det genom en umgängesstödjare eller utomhus på 
offentliga platser, men överlämningar kan också ske i det 
egna hemmet.

Varje gång han skulle hämta eller 
lämna vårt barn trängde han sig in. 

Jag försökte säga att han fick stanna i 
hallen, men han lyssnade inte. Klev in, 
kollade runt. Hade förhör om vem jag 
träffade, vad jag gjorde, kallade mig hora 
och kossa och allt möjligt, kommenterade 
om jag möblerat om, ifrågasatte varenda 
liten förändring. Det var som att mitt hem 
inte alls var mitt. Flera gånger krävde han 
att få låna toaletten och jag hörde hur han 
gick igenom mina skåp. Det kändes 
obehagligt och när han gått letade jag 
igenom hela badrummet. Kände mig 
hysterisk och överdriven. Men sen hittade 
jag ju mikrofonen han placerat ut. 

Den gemensamma vårdnaden och bestämmanderätten 
förutsätter också att föräldrarna i viss mån har kontakt 
med varandra när det gäller beslut om barnen. För en 
kontrollerande våldsutövare erbjuder denna kontakt en 
ursäkt och förevändning för kontaktsökande, tillfälle att 
höra av sig, dyka upp och/eller vilja träffas. För den vålds-
utsatta kan det leda till en situation där våldsutövaren 
jämt och ständigt hör av sig, ringer, messar och dyker 
upp med förevändningen att de måste prata om de ge-
mensamma barnen. När den våldsutsatta försöker sätta 
gränser får hen höra att hen är samarbetsovillig – något 
som kan vändas mot hen i en eventuell rättstvist.

Efter separationen hörde han av 
sig 5–100 gånger per dag, ibland 

ännu mer. Det var helt ohållbart. Vissa 
dagar hann jag inte göra något annat än 
att ha koll på telefonen. När jag inte 
svarade eller inte ville ses letade han upp 
mig, följde efter mig. Han tjatade om 
umgänge men vill absolut inte ha ett fast 
schema med barnet, utan bara kunna 
komma och hämta och lämna när det 
passade honom. Då kunde han använda 
överlämningarna för att ha koll på mig, 
och jag var tvungen att ständigt vara 
tillgänglig. Jag försökte ta upp det i ett 
samarbetssamtal, men de sa bara att om 
man har gemensamma barn måste man 
kunna prata med varandra. Men alltså, 
100 samtal på en dag?! Till och med 10 
samtal på en dag är orimligt. Jag fattar inte 
varför de inte kunde säga till honom att 
det inte var okej.
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Att förövaren inte vill ha bestämda dagar för umgänge är 
ett sätt att komma åt den våldsutsatta. Kontakten kring 
umgänge kan bidra till att lätta ångesten av den kontroll-
förlust som separationen innebär och hen bibehåller på 
så sätt makten över den utsatta. För den utsatta blir det 
ofta en oerhörd stress där våldet fortgår och där ingen 
plats eller stund på dygnet är fredad från våldsutövaren. 
Det fortsatta våldet skapar otrygghet för de gemensam-
ma barnen, som lever med våldet närvarande samtidigt 
som livet genomgått stora förändringar.

När jag skulle flytta fick jag en 
kravlista på 25 punkter med saker 

jag skulle gå med på. Han krävde att han 
skulle ha bestämmanderätt över hur mina 
nya pojkvän fick röra sig i mitt hus, att han 
själv alltid skulle vara den första som 
tillfrågades att vara barnvakt, att han 
skulle ha tillgång till mitt hus för att vabba 
hemma hos mig. Han har följt efter mig 
flera gånger efter överlämningar och hållit 
vårt gemensamma barn som ”pant” för att 
tvinga mig svara på hans frågor.

Många av dem vi haft kontakt med, som befinner sig i en 
situation av att ha separerat från en våldsam partner, har 
erfarenheter av att våldsutövaren utnyttjar den våldsut-
sattas omsorg om barnen för att utöva makt och kontroll. 
Med ett underliggande hot om att barnen kan fara illa, 
att de inte kommer att få omsorg, inte bli tröstade eller 
utsättas för direkta faror kan våldsutövaren styra sin 
tidigare partner, ibland i flera år.

Vi hade en överenskommelse om 
tider. Han skulle lämna vårt barn 

tidigt på kvällen. På något sätt fick han 
reda på att jag inte skulle vara hemma 
under dagen när [barnets namn] var hos 
honom. Strax efter lunch får jag ett samtal 
från hans telefon och allt jag hör är hur 
mitt barn gråter hysteriskt och ropar efter 
mig “mamma, mamma var är du?”. Jag fick 
panik, jag visste ju inte vad som hänt och 
hen bara grät så mycket att hen knappt 
kunde andas. Till slut tog han luren, sa att 
[barnets namn] fått för sig att jag var död 
och blev ledsen när jag inte öppnade. Hen 
var kanske tre år när det här hände. Jag 
åkte hem så fort jag kunde, hade 
hjärtklappning och fruktansvärd ångest 
hela vägen. När jag ringde på hos honom 
låtsades han som ingenting. Ville inte låta 
mig ta med barnet hem, sa att han skulle 
lämna i vanlig tid. Vägrade svara på frågan 
varför de varit och ringt på hos mig innan 
det var dags för lämning. När hen väl kom 
hem var hen först jättekonstig, helt 
frånvarande liksom. Men sen på kvällen 
när det var dags att sova började hen 
gråta, sa ”pappa sa att du var död”. Det 
förnekade han såklart när jag frågade, 
men sa att det var mitt fel att hen blivit 
ledsen. ”Det var ditt fel, du var ju inte 
hemma”, sa han. Alltså insikten att han 
kunde göra så mot vårt barn för att skada 
mig, det går liksom inte att förstå. Hur kan 
någon göra så? Efter det vågade jag inte 
gå hemifrån på hans helger, jag vet inte på 
hur länge. Trots att vi inte levde 
tillsammans hade han total kontroll, för 
jag står inte ut med att mitt barn skulle 
utsättas för något sådant igen.
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För barnen och den våldsutsatta föräldern blir det en 
skev situation där livet styrs av den andra, våldsutövande 
föräldern – trots att separationen syftade till att få ett slut 
på våldet. För en del barn kan detta upplevas som ett 
svek. Kanske har den våldsutsatta föräldern motiverat 
oönskade förändringar och omställningar såsom flytt 
eller sämre ekonomi med att livet därmed skulle bli 
lugnare, att våldet skulle upphöra – eftersom det är vad 
föräldern själv hoppas på. När detta inte sker kan barn 
uppleva det som ett svek som utmanar tilliten till föräld-
ern. Risken är då att barnet inte litar på någon av sina för-
äldrar och därmed blir övergivet. Det samma gäller i de 
fall då den våldsutsatta föräldern är boendeförälder och 
barnens trygga förälder, men ändå tvingas tvinga barnen 
till umgänge i de fall barnet inte vill träffa eller ha kontakt 
med den våldsutövande föräldern. Vi kommer att gå 
djupare in på vad hotet om umgängessabotage innebär 
längre fram, men vill redan här poängtera att hotet om 
umgängessabotage både är en del av eftervåldet och en 
del av våldet mot barn.

Som utomstående kan det vara lätt att tänka/hoppas/
tro att eftervåldet är en övergående fas. Och för en del är 
det så. Att eftervåldet koncentreras till en kort period pre-
cis efter uppbrottet för att sedan rinna ut i sanden. För 
många andra händer inte det. För många pågår efter-
våldet så länge de gemensamma barnen är omyndiga, 
ibland även därefter ifall barn bor kvar hemma eller har 
ett starkt beroende av föräldrarna genom psykisk ohälsa 
eller funktionsnedsättning. Att lagen säger att gemen-
sam vårdnad ska vara standard samtidigt som domstolar 
och socialtjänst ignorerar uppgifter om våld och inte 
erkänner skyddsbehovet för våldsutsatta med de beslut 
om skydd som lagen medger, dömer våldsoffer till omfat-
tande och långtgående våld. Våld de hade kunnat slippa 
om domstolar och socialtjänst haft kunskap om våld i 
nära relation. Lagen som är skriven för att uppmuntra ge-
mensamt föräldraskap och jämställda föräldrar i hetero-
sexuella relationer får ödesdigra konsekvenser för den 
som utsatts för våld av den andra föräldern. Vi kommer 
att återkomma till detta i avsnittet om jämställt föräldra-

Barnen ville vara hos mig, ville inte träffa sin pappa alls. De hade 
sett vad han gjort mot mig och mindes vad han gjort mot dem. När 
det var dags för umgänge grät de, skrek, hade ångest, kräktes. Den 

lilla kissade på sig, den stora försökte vara stor och ta hand om. Att se sina 
barn må så, jag vet inte hur någon kan säga att det inte är misshandel, både av 
dem och av mig. Båda två bad om att få slippa och jag var tvungen att säga att 
det är inte jag som bestämmer. Om vi inte gör så här så kommer ni att bli 
tvingade att bo hos pappa alltid, vi kommer inte att få träffas. Flera gånger, när 
vi sa hejdå, sa den stora “hur kan du göra såhär mot oss mamma?” Vad ska 
jag svara på det? Jag medverkar till att de blir utsatta för psykiskt våld och 
försummelse hos honom, för att jag måste. Nu när de blivit äldre har den stora 
sagt att hen fattar att jag var tvungen, men att hen fortfarande lever med det 
sveket, att hen inte litar på mig. För även om jag inte hade något val så var jag 
del av det, känslorna av total otrygghet och att inte ha någon som går att lita 
på, ingen som skyddar en är verkliga för dem båda ändå, oavsett 
omständigheterna. De var totalt utelämnade, de kunde inte ens lita på mig. Jag 
som skulle vara deras trygghet. Jag vet inte om de någonsin kommer att 
förlåta, men jag kommer aldrig att förlåta socialtjänsten och rättssystemet 
som gjorde så mot dem, mot oss och mot vår relation. Aldrig.
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skap, men det är tydligt att den nuvarande lagstiftningen 
och implementeringen av den inte i tillräckligt hög grad 
skyddar de vuxna som utsatts för våld eller de barn som 
utsatts för eller upplevt våld i hemmet.

Barn utnyttjas för information

Våldsutövarens behov av kontroll och makt resulterar 
ofta i att barn vid umgänge utnyttjas för att få information 
om den andra föräldern. Allvarligast är detta när den 
våldsutsatta föräldern och barnen befinner sig i skydds-
placering, där information om deras boendeort kan vara 
förenat med livsfara. Därutöver är det också kränkan-
de – både för barnen och för den våldsutsatta – att 
gemensamma barn används som informationskanaler 
av våldsutövaren. Informationen förövaren får fram kan 
vara integritetskränkande i sig, och kan också komma 
att användas för påtryckningar eller smutskastning i en 
pågående eller kommande vårdnadstvist.

Jag har umgänge med mina barn 
varannan helg, trots att det är jag 

som skyddat dem från hans våld. Enligt 
domen handlar det om min psykiska 
ohälsa. Ohälsan är ett direkt resultat av 
våldet. Att han kunde använda min ohälsa 
som ett argument mot mig i rätten 
berodde på att han tvingat ett av barnen ta 
foto på mina mediciner och skicka till 
honom. På vis hade han bevis på att jag var 
en dålig förälder.

Det förekommer också att våldsutövaren använder um-
gänge med barnen för att smuggla in avlyssnings- eller 
övervakningsutrustning i den våldsutsattas hem. Det 
kan ske genom barnens kläder, leksaker, gosedjur eller 
genom presenter.

Han hade umgänge med barnen 
varannan helg. Varenda gång gav 

han dem presenter. Jag försökte prata 
med socialtjänsten att det inte skulle vara 
tillåtet för honom att göra det, men de 
bara avfärdade mig, fattade inte vad 
problemet var. Flera gånger fick barnen 
presenter som var fördolda hot och som 
ingen annan hade fattat. Som ett halsband 
som påminde om ett han hade haft 
sönder efter att vi varit på en fest och han 
tyckte att jag flirtat med alla. När vi kom 
hem låste han in oss i sovrummet och 
slog och våldtog mig flera gånger. En av 
gångerna, när han nästan kvävde mig, 
drog han sönder halsbandet och sa att 
bara horor har såna halsband och horor 
förtjänar det han gjorde mot mig. När 
barnen kom hem med det halsbandet, jag 
fattade ju att det inte var en slump. Han 
ville påminna mig, som för att säga att det 
han gjort en gång kan han göra igen 
liksom. Men min kontakt på soc sa att det 
var jag som tolkade in grejer, att jag 
förstorade upp det och tyckte att jag var 
fånig som oroade mig för avlyssnings- och 
spårningsutrustning. Hon verkade tro att 
sådan utrustning var dyr och klumpig och 
jättelätt att upptäcka och jag tänkte att 
vilken jävla värld lever hon i?

Tänk om...
barnen i samråd med ett eget ombud bestämde umgänget. 
Kanske ett halvår i taget, med utrymme att ändra sig när de ville. 
Kanske hade vissa barn valt bort en förälder ett tag, men en del 
hade kanske också valt att återuppta kontakten. Risken med 
dagens förfarande är att barn som tvingas till umgänge med en 
våldsam förälder får men för livet, och väljer bort all kontakt så 
snart de har möjlighet.
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Umgänge och kontakt med en våldsutövande förälder 
kan alltså innebära enorma risker för liv och hälsa för 
den våldsutsatta och de gemensamma barnen. Ändå 
envisas svensk lagstiftning, socialtjänst och domstolar 
att gemensam vårdnad ska vara standard och ignorerar 
uppgifter om våld. På så sätt möjliggör de eftervåld mot 
både den våldsutsatta vuxna och mot barnen. Istället 
för att skydda dem som utsätts för våld ställer de sig på 
förövarens sida.

Barn som upplever och/
eller utsätts för våld
Om det finns barn i det hem där det utövas våld, drabbar 
våldet även dem. Barnen drabbas av våldet oavsett om 
våldet riktas mot dem direkt eller inte. Sedan 1 juli 2021 
räknas barn också juridiskt sett som brottsoffer när de 
upplever och blir vittne till brottsliga gärningar i en nära 
relation, till exempel våld eller sexuella övergrepp37. Se-
dan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag38. På 
ytan ser det alltså ut som att barn har ett relativt starkt 
skydd om de lever i en familj där en vuxen utövar våld 
mot den andra, eller mot barnen. Men i själva verket är 
många barn tvärtom både utsatta och maktlösa i situa-
tioner med våld i hemmet.

I Sverige lever cirka 200 000 barn med upplevelser av 
våld i nära relation och lever i hem där en närstående 
vuxen utövar våld. Under 2021 anmäldes 24 310 miss-
handelsbrott riktade mot barn under 18 år, vilket utgör 30 
procent av samtliga misshandelsbrott i landet det året39. 
Mörkertalen är stora och man räknar med att ungefär 80 
procent av allt våld aldrig anmäls.

För barn som lever med våld i hemmet blir våldet en del 
av vardagen, och det blir också barnets förhållnings- 
och motståndsstrategier mot våldet. Hot som uttalas i 
samband med våldet upplevs av barnen som verkliga, till 
exempel att pappa ska döda mamma. Dagarna kan alltså 

37 NCK 2010
38 Regeringen.se
39 BRÅ 2022
40 NCK 2010
41 Rösare 2015
42 NCK
43 Rösare 2015

vara fyllda med oro för att en förälder ska dö medan bar-
net är på förskola eller i skolan. Livet blir därmed fyllt av 
oro, stress och skräck. Enligt en del forskare kan det vara 
mer skadligt för barn att uppleva våld mellan föräldrarna, 
än att själv bli utsatt för våldet. Barn som upplever våld 
utvecklar oftare PTSD än barn som utsätts för andra 
typer av trauman40. Särskilt barn upp till förskoleåldern är 
känsliga för våld mellan de vuxna, eftersom de tillbringar 
mycket tid i hemmet och ofta är närvarande när våldet 
sker. De har inte heller lika många kontakter och möjlig-
heter till skyddsnät utanför hemmet som exempelvis en 
tonåring kan ha41.

De flesta barn som upplever våld i hemmet förstår 
snabbt att våldet är en hemlighet. Ibland kan barnet 
uttryckligen förbjudas att berätta om våldet för någon 
annan. Förbudet kan då komma tillsammans med hot 
om att ”skvaller” kommer att leda till att familjen splittras, 
att barnen inte kommer att få träffa föräldrarna, att de 
inte kommer att få ha kontakt med den förälder som är 
tryggast för dem, att syskon inte kommer att få träffa var-
andra och/eller att husdjur kommer att behöva avlivas. 
Förutom att skapa rädsla hos barnet innebär hoten och 
den tystnad som följer att isoleringen och beroendet av 
föräldrarna stärks. Tystnaden innebär också att barnet 
har mindre möjligheter att förstå, tolka och bearbeta 
våldet och traumat blir osynligt42.

Barnen är ofta hemma när våldet sker. Det är både van-
ligt att barn springer och gömmer sig och att barn för-
söker gå emellan och skydda den våldsutsatta föräldern 
eller yngre syskon. Precis som den våldsutsatta föräldern 
lever barnet med det latenta våldet ständigt närvarande 
och kan ofta känna på stämningen i hemmet om våldet 
är på väg eller inte43. En del barn utvecklar därför tekni-
ker för att avleda uppmärksamheten från den triggande 
situationen, till sig själva. Det kan handla om att spilla ut 
ett vattenglas vid matbordet när stämningen börjar bli 
obehaglig eller ropa på en förälder efter läggdags och 
på så vis undanhålla den från våld. En del barn ligger 
vakna tills föräldrarna somnat för att känna sig säkra på 
att ingen blir skadad, vilket leder till sömnbrist och alla 
de negativa konsekvenser för hälsan och psyket som för 
lite sömn innebär för ett barn som växer.
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En del barn identifierar sig starkt med den utsatta 
föräldern och försöker skydda och trösta den. Men när 
barnets försvarsstrategier och avledningsmanövrar 
misslyckas kan känslan av vanmakt uppstå, och barnet 
kan då skifta och istället identifiera sig med förövaren 
för att bli sedd och bekräftad. En del barn tar över det 
våldsamma beteendet och andra kan identifiera sig 
med och stötta den förälder som visar ångest, skam 
och skuld för sina våldshandlingar44. På så sätt riskerar 
cykeln av våldsutövande och våldsutsatthet fortsätta när 
barnen blir äldre och inleder egna relationer.

Barn som drabbas av PTSD uppvisar ofta andra symtom 
än vuxna, symptom som ibland riskerar att uppfattas 
som att de inte är berörda, eller lider, av det de varit med 
om. Vanliga symptom hos barn är45:

Rädsla för att skiljas från en förälder

Tappar förmågor som de tidigare haft (t ex 
toaträning)

Sömnproblem och/eller mardrömmar

Tvångsmässig lek

Nya fobier/rädslor och ångest

Agerar ut traumat i lek, sagor, ritningar

Har smärtor utan uppenbar orsak eller 
psykosomatiska besvär

Irritabilitet

För att barn ska kunna få behandling och läka från sin 
PTSD behöver barnet komma bort från den situation 
som gett upphov till det posttraumatiska stressyndromet. 
Om barnets PTSD är orsakat av våld i hemmet där en 
förälder har utövat våld mot den andra föräldern och/
eller mot barnet, kan fortsatt kontakt med den föräldern 
försvåra behandlingen46 och läkningen. Därför är det 
förödande att så många domstolar varken erkänner att 
våldet skett, barnets PTSD eller dess behov av avstånd 
till den våldsutövande föräldern medan behandling 
pågår. Domar om umgänge mot barnets vilja kan alltså 

44 NCK 2010
45 https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/
46 vänta på källa
47 Rösare 2015
48 Rösare 2015

gravt bidra till att barnets läkning försvåras och att dess 
PTSD förvärras.

Barn som far illa blir trasiga vuxna

Vad innebär det för barn att växa upp i ett hem där det 
förekommer våld mellan de vuxna som ska vara barnets 
trygghet? Hur påverkar det barnets hälsa och utveck-
ling att leva med våld i sin vardag? Forskning47 visar 
att anknytningsprocessen blir skadad när barnet lever 
med våld. De flesta barn utvecklar en trygg anknytning 
till sina föräldrar, och en trygg anknytning ger ett skydd 
mot både psykisk ohälsa och resiliens mot motgångar 
och svårigheter i livet. Personer med trygg anknytning 
har ofta lätt att inleda och bibehålla nära relationer till 
andra människor, såväl vänskaps- och kärleksrelationer. 
För barn som lever med våld blir anknytningen istäl-
let ofta otrygg eller desorganiserad. Forskning48 visar 
också att vuxna som levt med våld som barn, utan att få 
stöd och behandling har högre risk för psykisk ohälsa, 
sämre fysisk hälsa och betydligt svårare att etablera och 
upprätthålla relationer. Det betyder att våldet får allvar-
liga negativa konsekvenser för resten av livet. För att 
anknytningen ska bli trygg behövs lyhördhet och fokus 
på barnets behov, men i ett hem med våld kan detta inte 
existera eftersom all lyhördhet och fokus riktas mot vål-
det och våldsutövaren – bland annat i form av latent våld. 
Där närhet ska finnas finns bara försvarsmekanismer 
mot våldet. Våldet gör att barn blir svikna, och risken är 
att det sveket följer med den vuxna resten av livet.

Barn gör motstånd

Barn som upplever våld utvecklar motståndsstrategier 
gentemot förövarens våld. Tvärtemot vad många kanske 
tror är barn inte passiva åskådare till våldet eller omed-
vetna om förövarens våld. Istället är barnet en del av 
våldssammanhanget, inte minst genom sina motstånds-
strategier. Dessa är ofta kopplade till att försöka skapa 
så mycket trygghet som möjligt för sig själv, eventuella 
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syskon och den våldsutsatta föräldern. Barnet utvecklar 
förklaringar för att förstå varför våldet sker, varför den 
våldsutövaren föräldern utövar våld och varför våldet 
”tillåts” förekomma. För barnet är detta ofta svårt att 
förstå, och speciellt svårt blir det när föräldern växlar 
mellan våld och värme. För barnet blir det otroligt otryggt 
om våldet upplevs som slumpartat och oförutsägbart, 
därför kan barnet skapa strategier för att ”förbjuda” eller 
förhindra våldet, i syfte att skapa en känsla av kontroll 
och därmed ökad trygghet. En del av barnets motstånds-
strategier kan av omvärlden felaktigt uppfattas som 
passivitet – till exempel att fortsätta leka när våldet pågår 
eller att hålla med våldsutövaren när denne kränker och 
förödmjukar den andra föräldern. För barnet kan dock 
detta beteende vara aktiva val utifrån att det bedömer 
det som den säkraste vägen att trappa ner våldet. På 
liknande sätt kan barnet spela med i det våldsutövaren 
säger, säga saker som det vet att den vill höra, hålla med 
om dess åsikter men i tanken påminna sig själv om att 
det inte stämmer. Genom att göra motstånd i tanken 
kan barnet bevara sin stolthet och värdighet. Barnet kan 
också uppleva att våldet lugnar sig om det är närvaran-
de, eller nära den våldsutsatta föräldern. Det kan leda 
till att barnet skolkar eller låtsas vara sjukt för att kunna 
vara hemma och på så sätt ha ”kontroll” över situationen. 
Barn som utsätts för eller upplever våld blir generellt 
känsligare för föräldrarnas signaler och kan snabbt läsa 
av stämningen i ett rum – vilket är en del av att leva med 
latent våld. Barnet kan också ta på sig skulden för saker, 
försöka vara rolig eller på andra sätt distrahera den 

49 Richardsson & Bonnah 2015
50 Rösare 2015

våldsutövande föräldern för att förebygga våldet49. Andra 
motståndsstrategier kan vara att slå tillbaka, väga lyda 
eller opponera sig50, strategier som av omvärlden oftare 
förstås och erkännas som motstånd även om de andra 
strategierna är precis lika aktiva och lika mycket överlev-
nadsstrategier. Att motstånd osynliggörs och misstas för 
passivitet kan underminera barnets handlingskraft och 
få barnet att tro att det är ännu mer maktlöst än vad det 
egentligen är.

Barnets motståndsstrategier är en reaktion på en hotfull, 
farlig och otrygg livssituation. I mötet med barn som 
upplevt och utsatts för våld är det viktigt att synliggöra 
dessa strategier för att barnet ska tro på sig själv och 
hitta trygghet i sitt sätt att hantera sin omvärld och sin 
livssituation. Att få spegling i att det barnet gjorde var 
rationellt och logiskt utifrån barnets perspektiv hjälper 
barnet – och den vuxna som barnet ska bli – att lita 
på sig själv i både vardagliga och svåra livssituationer. 
Andra trygga vuxna, vänner och en i övrigt rik fritid är 
viktiga skyddsfaktorer för barnet, och bidrar till trygghet 
som också innebär att barnet kan våga dela med sig av 
våldet barnet själv och en förälder utsätts för. När ett 
barn säger att det inte vill träffa en våldsutövande föräld-
er eller bara vill träffa hen under begränsad tid, eller har 
andra önskemål kring umgänge, är det alltså viktigt att 
förstå de önskemålen som både en styrka och trygghet 
hos barnet. Att barnet kan berätta om våldet och om sina 
önskemål är både en motstånds- och en överlevnads-
strategi i relation till våldet barnet upplevt.
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Sammanfattning: Våld

I den här rapporten menar vi främst våld i nära relationer 
när vi pratar om våld, och främst mäns våld mot kvinnor 
i nära relation. Att våldet finns förklaras med kopplingen 
mellan kön, makt och våld inom ramen för den socioeko-
logiska modellen som tar hänsyn till såväl individen som 
individens relationer, närmiljö, sociala sammanhang och 
samhället i stort. Våld trivs där det råder maktobalans – 
våldet är både maktobalansens orsak och dess verkan. 
Våld riktas generellt sett nedåt i makthierarkin, som i det 
här fallet finns inom både samhället och inom familjen. 
Att våld riktas nedåt är en del av våldets natur. Våld 
är också intelligent, funktionellt, effektivt och cykliskt. 
Ironiskt nog är våld också vanmakt – trots att det är den 
som innehar mest makt som utövar det. Förklaringen 
till det går att finna i maktens förväntningssystem, i 
maskulinitetsnormer i socialiseringen av pojkar eftersom 
aggression är en av de mest accepterade känslorna för 
pojkar och män i samhället.

Trots övergripande konsensus i samhället om att våld är 
något oönskat tillåts våldet fortsätta. Det kan det göra 
på grund av bortförklaringsstrategier såsom biologi, 
osynliggörande, normalisering, rättighetstänkande, 
överförenkling och externalisering, förnekande, bagatelli-
sering och minimalisering samt fragmentering. Bortför-
klaringarna sker både på strukturell och individuell nivå, 
och tyvärr är många människor som möter våldsutövare 
och våldsutsatta del av att bortförklara våldet – oftast på 
grund av okunskap. Den okunskapen får konsekvensen 
att våldet kan fortsätta.

Våld kan utövas i många former – fysiskt, psykiskt, 
sexuellt, ekonomiskt, materiellt. digitalt, latent och i form 
av försummelse och vanvård. Oavsett vilket våld som 
används får våldet för den utsatta ofta många och svåra 
konsekvenser som kan påverka såväl måendet och häl-
san som förutsättningarna för yrkesarbete, under resten 

av livet. När den psykiska hälsan påverkas av våldet an-
vänds det ofta emot den utsatta i en vårdnadstvist. Med-
an relationen pågår är både den utsatta och utövaren av 
våldet måna om att hålla våldet hemligt för omvärlden, 
bland annat på grund av de känslor av skuld och skam 
som våldet väcker. Därför är det inte ovanligt att det inte 
finns några bevis om att våldet skett när relationen tar 
slut. Bristen på bevis kan vara en av anledningarna till 
varför många väljer att inte polisanmäla våldet de utsätts 
för, men det också bero på att en polisanmälan riskerar 
att förvärra situationen. Att lämna en relation med våld är 
ett försök att få slut på våldet. För många blir det inte så, 
de utsätts för eftervåld. Kunskapen om och beredskapen 
för eftervåld är generellt låg både i samhället och bland 
instanser som möter våldsutsatta vilket gör att våldet 
som pågår efter relationens avslut inte tas på allvar. När 
den våldsutsatta och våldsutövaren har gemensamma 
barn ökar risken för eftervåld, i synnerhet om vålds-
utövaren ska ha fortsatt kontakt med barnen. Kontakten 
vid överlämningar innebär risk för våld, och barn utnytt-
jas för information som kan utsätta den våldsutsatta för 
stora risker. Lagtexten och normen om att separerade 
föräldrar bör ha gemensam vårdnad är en stor bidragan-
de orsak till varför kvinnor och barn utsätts för grovt våld 
efter att relationen avslutats.

Barn som lever i familjer där en vuxen utsätter den 
andra vuxna för våld mår ofta mycket dåligt. Barnen 
tar ofta på sig stort ansvar för våldet, även i de fall då 
våldet inte riktas specifikt mot dem. Även om barnet inte 
är våldets direkta måltavla är barnet ett brottsoffer när 
det upplever våld mellan närstående vuxna i hemmet. 
Våldet innebär stor oro och psykisk ohälsa för barn, och 
barn som upplever våld hemma utvecklar oftare PTSD 
än barn som utsätts för andra typer av trauman. Liksom 
andra våldsutsatta gör barn motstånd mot våldet men 
för många barn får våldet de upplever i barndomen 
konsekvenser genom hela livet, bland annat på grund av 
hur deras anknytningsmönster påverkas av våldet mellan 
föräldrarna.
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Medan vi levde tillsammans slog han inte barnen. 
De ”kom i vägen” ibland för att de gick emellan för att 
skydda mig. Då skällde han på dem efteråt, sa att det var 
deras fel, att de gjort så att han inte kunde hjälpa att han 
slog dem. När vi separerade var sonen fyra och dottern 
sex. Utredaren på soc trodde på mig om våldet, skrev 
i utredningen att barnen bara borde ha dagumgänge 
varannan helg. Barnen fick prata med en massa olika 
människor, utan att de riktigt förstod vem alla var och 
varför. Efter varje gång var de jätteledsna, fick mardröm-
mar och svårt att sova, för det väckte en massa rädsla. 
Jag tycker att om man ber barn berätta om så jobbiga sa-
ker som de sett och varit med om, så måste det ju finnas 
uppföljning och stöd för dom. Att de inte bara lämnas 
med alla hemska minnen.

Jag fick stöd i en grupp via soc som också erbjöd stöd 
för barn. Jag tyckte att barnen skulle gå, men pappan sa 
nej. Rätten dömde gemensam vårdnad och umgänge 
hos honom onsdag-söndag varannan vecka. Då började 
det riktiga helvetet. En av anledningarna till att jag inte 
lämnat tidigare var för att jag inte ville att han ensam 
skulle ha hand om barnen. De var rädda för honom, han 
var oberäknelig och sträng, sa ofta otroligt kränkande 
saker och hånade dem, alternativt brydde sig inte om 
dem. Kunde göra saker som att fixa mat till sig själv utan 

att ge dom, fast de var hungriga och sen fick de be om 
att få äta hans rester. En gång, medan vi var tillsammans 
och jag åkte till min mamma som hamnat på akuten efter 
ett fall, lämnade han dem ensamma över natten för att 
han skulle ut och festa. Då var de tre och fem år gamla. 
Dottern, som var fem berättade efteråt att hon vaknat 
och det var alldeles mörkt, att hon ropat på mig och sen 
på pappa, men att han inte kommit. När de kom hem 
var hon alldeles hes, för hon hade skrikit så länge och 
försökt trösta lillebror.

Sonen började kissa på sig, fast vi slutat med blöja när 
han var 1,5 år. Han hade svårt att sova, speciellt nätterna 
efter de varit hos pappa och nätterna inför. Han började 
fråga mig varje kväll vid läggning ”hur många dagar har 
vi kvar mamma?”. Jag fattade att han var stressad och 
försökte avleda frågan, men då blev han helt hysterisk, 
trodde att det var dags imorgon. Innan hämtning (inför 
umgänge) var han hysterisk, grät och skrek att han inte 
ville, ibland skrek han så att han kräktes. Vägrade släppa 
mig så att hans pappa slet loss honom från mig, en 
gång bände han loss sonens fingrar så hårt att sonen 
hade ont i handen i över en vecka. Dottern blev mer tyst. 
Tystare och tystare. I skolan sa lärarna att de var oroliga, 
att hon ofta låste in sig på toaletten på lektionstid, 
trots att hon varit duktig i skolan redan från början. På 

A:s berättelse
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sommarlovet innan hon skulle börja tvåan upptäckte jag 
skärsår på hennes armar. Efter flera timmar berättade 
hon att hon skurit sig. Hon sa att det var för att hon 
hatade pappa och var arg på mig som tvingade henne 
att vara där. Jag har hela tiden kämpat för att de ska 
slippa, och de gånger jag vägrat lämna dem – som en 
gång när han skulle hämta dem och han var uppenbart 
påverkad – blev jag dömd till vite för umgängessabotage. 
Soc trodde mig inte när jag berättade, utan sa att han 
inte kan ha problem med droger/alkohol eftersom han 
har ett yrke där han kör bil. Jag är sjukskriven för PTSD, 
kronisk värk och svår ångest. Jag har inte råd med vite. 
Så även om jag ser vad det gör med barnen så försöker 
jag få dem att följa med. Och det gör såklart min ångest 
ännu värre, för vem fan står ut med att se sina barn må 
så jävla dåligt?

BUP blev inkopplat på grund av dotterns självskador, 
men ännu en gång vägrade pappan ge samtycke till 
stöd och behandling. Han IVO-anmälde skolkuratorn 
som orosanmälde för båda barnen med hänvisning till 
deras mående i och med umgänget. Massor av vuxna 
runt barnen har orosanmält, lärare, läkare, kompisars 
föräldrar, men det är som att rätten är helt blind. Båda 
barnen har skrivit brev inför rättegångar om att de inte 
vill träffa sin pappa. Men det spelar ingen roll. Istället 

står det i domarna att jag inte har förmåga att skydda 
barnen, att jag brister i min omsorgsförmåga och 
inte kan tillgodose barnens behov av trygghet. Men 
ingenting om att hela vår situation beror på pappans 
våld – mot mig och mot dem. För det han gör mot dem 
är ju psykiskt våld. Istället skriver rätten att ”pappan är 
mån om att bibehålla kontakten med sina barn”. Jag vet 
inte hur jag ska skydda dem, hur de ska få hjälp. Nu är 
de elva och nio och dottern orkar knappt gå till skolan. 
Sonen har koncentrationssvårigheter och får ofta utbrott, 
både hemma och i skolan, och får en massa skäll och 
tillsägelser och säger ofta att han är dålig, att han gör 
människor illa, att han är som pappa. Dottern har hört 
att när man fyller tolv får man mer att säga till om och 
bestämma mer själv, och hon säger att hon inte vill träffa 
pappa men att hon kommer att följa med lillebror tills 
han också slipper för att han inte ska behöva vara där 
själv. Hon skär sig fortfarande, och har pratat om att hon 
inte vill leva, att hon har hört att det finns piller man kan 
ta som gör att man slipper må dåligt. Jag kan inte fatta 
hur barn kan få må så här? Hur kan vuxna stå bredvid 
och låta det fortsätta? De säger ju själva, klart och 
tydligt, att de inte vill träffa sin pappa. Att det bara gör 
skada. Varför kan de inte få slippa? Varför har han rätt att 
neka dem hjälp så att de kan må bättre?
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Del 2: Föräldraskap

Inledning Vad är föräldraskap? Många skulle nog hålla med om att man blir förälder när man 
får barn, vilket kan gå till på många olika sätt. Men räcker det att sätta ett barn till 
världen eller bidra till barnets genetiska uppsättning för att bli förälder? Eller skapas 
föräldraskapet snarare i handlingen av att ta hand om ett (eller flera) barn, ge det 
omvårdnad och tillgodose dess fysiska, materiella och känslomässiga behov? För 
många lutar nog svaret åt det senare alternativet, ändå är den biologiska föräldrarätten 
i Sverige stark. När det gäller vårdnadstvister spelar synen på föräldraskap roll, och 
flera utredningar och rapporter pekar på att den biologiska föräldrasynen och normer 
kring föräldraskap kopplat till biologi väger tungt – kanske för att den är lättare att 
bevisa än det omvårdande föräldraskapet.

I det här kapitlet kommer vi att diskutera föräldraskap. För när skilsmässor och 
separationer sker, sker separationen inte enbart mellan vuxna partners utan ofta är 
man också föräldrar. Dessa separationer påverkar de barn som funnits i familjen, barn 
som ofta blir enormt lidande i det rättsliga efterspelet gällande vårdnad. Vi kommer att 
diskutera normer kring föräldraskap kopplat till kön, men också hur föräldraskapet och 
den heterosexuella kärnfamiljen gjorts till en politisk arena för jämställdhetspolitik och 
vilka konsekvenser det fått för kvinnor och barn som utsatts för mäns våld.
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Könat föräldraskap

Förälder är ett könsneutralt ord. Personer av alla kön kan 
bli föräldrar. Men för många är upplevelsen och erfa-
renheten av föräldraskap könad. Förutom förälder blir 
en också mamma eller pappa – och till de orden finns 
en uppsjö känslor, tankar och associationer kopplade. 
För personer som är ickebinära, trans eller agender kan 
orden mamma och pappa skava – just eftersom de är så 
hårt knutna till kön - och många konstruerar egna tilltals-
ord som passar deras situation för att slippa felkönas 
och anpassa sig efter en könad föräldramodell.

Begreppen ”mamma” och ”pappa” är starkt kopplade till 
synen på kön, på genus och till normer om relationer och 
familjebildande. Dessa spelar i sin tur stor roll i förstå-
elsen av våld inom familjer med barn, förståelsen av se-
parationer och av tvister i frågan om vårdnad. Eftersom 
våld är, som vi skrivit om i föregående kapitel, ett könat 
fenomen, och föräldraskap också är könat innebär det 
att våld i familjen och separationer i relationer med våld 
i högsta grad är könade upplevelser. Detta får stora kon-
sekvenser för våldsutsatta kvinnor och deras barn när 
vårdnaden om barnen blir en konflikt och en rättslig tvist. 
I det här stycket kommer vi att visa på kopplingen mellan 
kön och föräldraskap och visa på hur uppfattningar om 
kön och genus spelar roll för hur föräldrar, i synnerhet 
föräldrar i relationer med våld, uppfattas och bemöts 
av omgivningen. Först kommer vi att ge en kort intro-
duktion kring vad som menas med kön och genus, följt 
av ett stycke kring hur hetero- och kärnfamiljsnormen 
konstruerar en verklighet där män och kvinnor, pappor 
och mammor antas behöva och komplettera varandra. 
Därefter diskuterar vi vad den könade verkligheten får för 
konsekvenser i relationer där mammor och barn utsätts 
för pappors och mäns våld. Slutligen poängterar vi i ett 
eget stycke hur cis- och heteronormer påverkar perso-
ner som inte lever i enlighet med de normerna.

Kön och genus

Vad menar vi när vi säger att föräldraskap är en könad 
upplevelse? Jo, vi menar att erfarenheter av att vara för-
älder påverkas av vilket kön man identifierar sig som, och 
vilket kön andra bemöter en som. Men för att förstå hur 
det har blivit så, och vad det får för konsekvenser är det 
nödvändigt att undersöka vad kön är, och vad genus är.

1 Ohlsson Sandahl 2018

 Kön
Ordet kön används ofta för att prata om kroppen och när 
individer, såsom nyfödda barn till exempel, könsbestäms 
görs det utifrån genitaliernas utseende. Om genitalier-
nas utseende är svårtolkat kan könsbestämmelse göras 
utifrån individens uppsättning av kromosomer, hormoner 
och inre könsorgan. I Sverige finns två juridiska kön och 
alla människor måste könsbestämmas utifrån dessa. 
Kön uppfattas ofta felaktigt som just tvådelat, att alla 
människor är antingen män eller kvinnor. I verkligheten 
finns en stor spännvidd i sammansättningen av hur geni-
talier ser ut, kromosomer, hormonsammansättning och 
-nivåer samt vilka inre könsorgan individer har1. Att tala 
om kön som tvådelat är en grov förenkling, ungefär som 
att säga att alla individer är antingen svart- eller vithåriga, 
och kön bör därför istället ses som en skala mellan två 
ytterligheter där de allra flesta befinner sig någonstans 
emellan dessa, snarare än i dess ytterkanter.

Kön och föräldraskap kopplas ofta ihop på det vis att 
en person med livmoder och som bär ett barn antas 
vara mamma, medan den person som har en penis och 
förser ägget med spermier antas vara pappa. Det här är 
ett antagande som inte alltid stämmer. Även om de allra 
flesta människor förstår att variationer i familjebildning 
finns en stark norm om att familjer består av en mamma, 
en pappa och deras gemensamma barn – kärnfamiljs-
normen. Som vi kommer att se längre fram i det här 
stycket har personer som är mammor och personer som 
är pappor väldigt olika förväntningar ställda på sig – det 
råder olika normer, ansvar och rättigheter för föräldrar av 
olika kön - och det får konsekvenser för separationer där 
det förekommit våld i relationen.

Trots att kön ofta beskrivs som ett antingen eller mellan 
kvinna och man är det alltså långt ifrån så enkelt. Men 
föreställningen om att det bara finns två kön, eller den 
binära synen på kön, påverkar alla individer oavsett köns-
identitet. Den binära synen på kön har också skapat en 
mängd normer och förväntningar kring hur människor 
är, vad de tycker om och har för förmågor – något som 
brukar kallas genus.

 Genus
Genus är kopplat till den binära (tvådelade) synen på 
kön, men varken manlighet eller kvinnlighet är av naturen 
givet. Medan genus utgår från en föreställning om krop-
pen och skillnaden mellan kroppar, har genus egentligen 
inte med biologi att göra. Raewyn Connell, som är en 
australiensisk genusforskare, menar att olika människo-
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kroppar består av olika beståndsdelar som behövs för 
den sexuella fortplantningen men att dessa skillnader är 
otillräckliga som biologisk grund för genus som social 
process. Connell menar alltså att den sociala processen 
som skapar föreställningar om manligt och kvinnligt 
inte har med biologi att göra, utan handlar om sociala 
och kulturella mönster som inte tar hänsyn till den stora 
biologiska komplexitet som kön och sexuell fortplantning 
är. Mönstren tolkas som en avspegling av kroppsliga 
skillnader, men har egentligen relativt lite att göra med 
kroppen och dess funktioner vid fortplantning2.

Som män och kvinnor sätter 
vi fötterna i olikt formade skor, 
knäpper våra jackor åt olika 
håll, klipper oss hos olika 
frisörer, köper byxor i olika 
affärer och drar ner dem på 
olika toaletter3

Samtidigt som genus utgår från en föreställningar om 
kroppar och skillnader mellan kroppar, påverkar genus 
kroppar genom föreställningar om hur en manlig respek-
tive kvinnlig kropp förväntas se ut, och gör att personer 
som lever som män och kvinnor strävar efter att forma 
sina kroppar därefter4. Ett exempel på det är att män ofta 
tränar sina kroppar för att bli större medan kvinnor tränar 
sina kroppar för att bli mindre. Sådan träning är också ett 
exempel på hur människor genom hela livet ägnar oss 
åt att aktivt konstruera kön. Konstruktionen består både 
av utseende, som citatet ovan ger exempel på, och av 
förstärkning och dämpning av egenskaper och förmå-
gor som anses passa respektive kön – till exempel kan 
barn som uppfostras som pojkar uppmuntras att leka 
konstruktionslekar och antas vara bra på matte medan 
de får ifrågasättande blickar om de vill leka med dockor 
och ha på sig fluffiga klänningar. Barn som uppfostras till 
flickor uppmuntras parallellt till att hjälpa till att duka av 
bordet och ta hand om småsyskon, antas vara lugna och 
ordentliga, får ifrågasättande blickar om de är högljudda 
och möts med förvåning om de älskar att bygga robotar. 

2 Connell och Pearse 2015
3 ibid
4 ibid
5 ibid
6 Connell och Pearse 2015
7 ibid

Den här konstruktionen av kön pågår hela livet, inte bara 
i barndomen, och görs ofta i vardagen helt omedvetet 
– genom att ha en viss frisyr, använda vissa röstlägen 
och gester och ägna sig åt sin hobby. Det här sättet 
att konstruera kön genom vardagliga, återkommande 
handlingar, kallas också genuspraktiker och en del av 
dem uppfattas ha sin förklaring i biologi. Våld kan ses 
som en sådan genuspraktik som ofta, som vi sett i kapit-
let om våld, förklaras med mäns testosteronhalt, alltså 
biologi. Andra exempel är det faktum att män ofta tar 
större risker i trafiken5 eller att kvinnor utför majoriteten 
av det obetalda hushållsarbetet. Dessa genuspraktiker 
uppfattas ha sin förklaring i biologiska skillnader mellan 
kroppar kopplat till reproduktion och fortplantning, trots 
att dessa beteenden i själva verket inte alls har med 
skillnaden mellan kroppar att göra.

Genus är alltså, medvetet eller omedvetet, en stor del av 
vardagen. Genus berör våra livsval, vår sexualitet, kropp, 
vanor och relationer men också människors bilder av 
sig själva och sin identitet6. Politiska satsningar och för-
ändringsarbete gällande genus kan uppfattas både som 
hotande och som personlig kritik gällande det egna livet 
och de val man gjort just eftersom genus har denna inti-
ma dimension7. När kvinnorörelsen på 1970-talet mynta-
de uttrycket att ”det privata är politiskt” var det detta som 
åsyftades – det privata i hur vi aktivt konstruerar genus i 
våra privatliv genom handlingar, relationer och drömmar 
och hur dessa påverkar samhället i stort, samtidigt som 
samhällets lagar, regler och normer påverkar våra privata 
relationer, drömmar och identiteter. För trots att områden 
som identitet, relationer, sexualitet och familj ses som 
privata regleras de, och har alltid gjort, genom lagstift-
ning. Lagstiftning för arv sätter till exempel gränser för 
vem som anses vara familj och släkt, lagstiftning gäl-
lande äktenskap och samboskap påverkar hur vi formar 
relationer, lagstiftning om preventivmedel, reproduktiv 
hälsa och föräldraförsäkring påverkar vem som föder 
barn, antalet barn och när i livet man blir förälder.

Kön och genus hänger alltså ihop genom föreställda 
skillnader mellan kroppar som kopplas till individers 
förmågor, intressen, drömmar, arbete, relationer och 
handlingar. Detta påverkar oss genom hela livet, och 
påverkar också hur vi blir och blir sedda som föräldrar.
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Lika eller olika? Könat föräldraskap

Manlighet och kvinnlighet skapas i kontrast till varandra. 
Hur människor förhåller sig till varandra och hur 
samhället förhåller sig till sina medborgare kan ses i 
termer av ett genussystem8. Genussystemet bygger på 
två principer: särskiljande och värderande. Särskiljandet 
av kön, som utgår från uppfattningen om att det enbart 
finns två kön, medför en uppdelning om vad som anses 
manligt och vad som anses kvinnligt och att dessa sällan 
överlappar. I Connells citat ovan nämndes hur frisörer, 
byxor och jackknäppning skiljer sig åt, men särskiljandet 
gäller också arbetslivet (var och på vilka nivåer personer 
av olika kön arbetar), dofter, intressen, kroppsspråk, 
gångstil, fritidssysselsättning, egenskaper i hemmet9 
och preferenser i sängkammaren. Särskiljandet sker 
således på nästan alla livets områden och bidrar till att 
upprätthålla synen på att män och kvinnor av naturen
är olika.

Värderandets princip handlar om att allt det som särskiljs 
också värderas olika. Värderandets princip går att se i 
att personer inom IT ofta har högre löner än personer 
som arbetar i barnomsorgen – samtidigt som IT-
branschen är mansdominerad medan omsorgssektorn 
är kvinnodominerad. Samverkan mellan särskiljandets 
och värderandets princip skapar en manlig norm – när 
saker tolkas som manliga värderas de högt och när de 
tolkas som kvinnliga värderas de lågt. Omgivningen har 
ofta lättare att personer försöker närma sig normen än 
att de tar avstånd från den och därför ifrågasätts det inte 
i lika hög grad när kvinnor anammar manligt kodade 
beteenden som tvärtom. Till exempel möts uttrycket 
om att ”flickor måste lära sig ta för sig” sällan som 
problematiskt medan påståendet ”pojkar måste lära sig 
att vara lyhörda och ge plats åt andra” sällan hörs och 
ofta kritiseras om det uttalas.

Det svenska jämställdhetsarbetet har också länge utgått 
från en manlig norm, vilket vi kommer att återkomma till 
längre fram. Inom vissa områden har ambitionen varit att 
göra kvinnor mer lika män - såsom i exemplet här ovan 
– samtidigt som uppfattningen om att män och kvinnor 
är olika har bestått. Kvinnor antas generellt sett vara 
bland annat omvårdande, lättpåverkade, känslosamma, 

8 Genussystem kan också kallas genuskontrakt och är en teori av Yvonne Hirdman
9 Ohlsson Sandahl 2018
10 Connell och Pearse 2015
11 Hyllander 2018
12 ibid
13 ibid
14 Bekkengen 1999

intuitiva och sexuellt lojala medan män antas vara 
aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och 
promiskuösa10. Kvinnlighet kopplas ihop med moderskap 
och mödrar förväntas vara osjälviska, omhändertagande, 
och intuitivt kunna känna av barns (och även andra 
människors) behov, medan manlighet kopplas ihop 
med faderskap där fäder förväntas vara först och främst 
beslutsfattare och familjeförsörjare. Både förr och nu 
ses fäder ofta som en auktoritet i familjen, med ett 
mönster av att mamma står för kärlek och pappa för 
disciplinen. I många fall innehar pappa fortfarande rollen 
av att stå i centrum i familjen, medan mamma och barn 
anpassar sig och bekräftar pappa på den positionen. 
Påståendena kan tyckas förlegade, men faktum är att 
få områden genomsyras så starkt av könsstereotyper 
som föräldraskap11. Även relationer som varit relativt 
jämställda innan barnen föds brukar bli mer traditionellt 
könsstereotypiska när paret får barn12.

Synen på att föräldrar är olika utifrån kön påverkar inte 
enbart föräldrarna och deras inbördes relation och 
relation med barnen, utan kan också ses i hur omgiv-
ningen bemöter föräldrar utifrån kön. Det är inte ovanligt 
att mammor bemöts som den primära föräldern, det 
vill säga att det är hon som bäst känner till och förstår 
barnets behov och kan tillgodose dessa, medan pappor 
bemöts som att de inte har samma insikt och betydelse 
för barnets välmående13. Exempel på hur det visar sig 
kan vara att det är mamman som får frågor och tillsägel-
ser från förskolan om att barnet behöver nya blöjor, rent 
ombyte eller tillfrågas om kost och medicinering. Pappor 
ses som skojiga eller bedårande inkompetenta när de 
låter barnet gå i sandaler mitt i vintern samtidigt som 
mamman kan belastas för samma beteende, eller till och 
med ifrågasättas för att hon ”låter” pappan klä barnet i 
fel typ av kläder. På det sättet signalerar omgivningen att 
mamman har ansvar både för sitt eget föräldraskap men 
också pappans.

Ett annat sätt att uttrycka mäns och kvinnors olika 
ansvar gällande föräldraskap är att säga att ”män är 
pappor och kvinnor är föräldrar”14, vilket forskaren 
Lisbeth Bekkengen gör i en artikel med samma namn. 
Bekkengens poäng är att föräldraskapet innebär 
rollen att vårda barnet och ta hand om föräldraskapets 
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kringsysslor – något som oftare görs av mammor medan 
pappor har en större valfrihet i vilka uppgifter som ingår i 
hans föräldraskap. Bekkengen ser ett mönster som visar 
att män har rättigheter att vara delaktiga medan kvinnor 
har skyldigheter att ta huvudansvaret. Mäns valfrihet i 
relation till föräldraledighet och föräldraskap förutsätter 
att kvinnor tar hand om barn och hem när män inte kan, 
vill eller vågar15. Flera andra forskare kommer till liknande 
slutsatser16 och tillsammans visar de en bild av föräldra-
skap som något både tydligt könat och tydligt orättvist 
gällande graden av ansvar och valfrihet till delaktighet. 
Det här får stora konsekvenser för mäns och kvinnors 
olika livsvillkor och ännu större konsekvenser när en 
separation sker efter att pappa utsatt mamma för våld.

Könade konsekvenser

Att ansvar och förväntningar på föräldrar är olika på 
grund av kön får konsekvenser för föräldraskapet och för 
övriga livet. Att män generellt tjänar mer än kvinnor får 
konsekvensen att män, med hänvisning till familjens eko-
nomi, inte tar ut lika mycket föräldraledighet som kvinnor. 
Att kvinnor generellt sett är hemma längre med barnen 
och dessutom oftare tar ut vård av sjukt barn används 
som argument för att kvinnor tjänar mindre. På så sätt 
återskapas ojämlikhet gång på gång.

Kvinnor förväntas vara den primära föräldern, och 
dessutom ta ansvar för samtliga relationer i familjen och 
vara familjens ”projektledare” – och antalet kvinnor som 
sjukskrivs för utmattning ökar17. De olika föräldrarollerna 
avspeglas också i den undersökning Kamratposten 
gjorde 201818 om vem barn pratar med när de är 
ledsna, där 17% hellre valde att inte prata med någon 
än att prata med pappa, medan 46% helst pratade 
med mamma om problem. För många barn kan alltså 
de könade föräldrarollerna innebära att de bara har en 
känslomässigt närvarande förälder istället för två, trots 
att de lever med båda sina föräldrar.

Tyvärr följer synen på könat föräldraskap med i bemötan-
de och myndighetsutövning. Eftersom ambitionen är att 
behandla människor som individer och inte som kön blir 
resultatet ofta att kön behandlas som att det inte betyder 
något, samtidigt som olika krav och förväntningar ställs 

15 Bekkengen 1999
16 se t ex Sunderland 2006
17 Försäkringskassan 2020
18 https://www.kpwebben.se/det-har-ar-kapearnas-liv/ 4/10 2022
19 Herz 2012
20 Lagen om vård av unga
21 Almén Olsson och Christiansson 2020
22 ibid
23 Almén Olsson och Christiansson 2020

på föräldrar beroende på vilket kön de har19. Exempel på 
detta finns att finna i en analys av LVU20-domar, där det 
går att utläsa att domarna har olika – och könade – krav 
på föräldrar. Analysen visar att ett återkommande tema i 
domarna är att mamman anses ha ansvaret för pappans 
brister, att mammans brister påtalas direkt medan pap-
pans brister skrivs om så att han ansvarsbefrias samt att 
pappans våld blir mammans ansvar gällande att skydda 
barnen. Några exempel som analysen tar upp är:

Känslomässig omsorgsbrist kopplas till mammans 
ansvar. När hon brister skriver domen tydligt ut 
detta, men när pappan brister används formulering-
ar som osynliggör pappans ansvar, såsom att 
”barnets behov inte tillgodoses” istället för att – som 
i mammornas fall – skriva ”pappan brister i sin 
känslomässiga omsorg om barnet”. På samma sätt 
kan det formuleras som att ”barnet saknar anknyt-
ning till pappan” men att ”mamman förmår inte 
knyta an till barnet”. Formuleringen blir ett sätt att 
avskriva pappans ansvar för den känslomässiga 
omsorgen, och poängtera mammans ansvar för 
densamma21. 

Pappor erhåller beröm och positiv uppmärksamhet 
för känslomässig närvaro utan att mammor får det 
samma. När pappor byter blöjor, matar barnet och 
leker med det får han beröm och det stärker honom 
som lämplig förälder enligt domarna, men att 
mammor gör samma sak omnämns inte och 
mammors förmåga att tillgodose barnets grundläg-
gande behov stärker inte hennes lämplighet som 
förälder22.

Det formuleras som en brist hos mamman att hon 
inte förmår skydda barnet från att uppleva våld i 
hemmet när det är hon själv som utsätts för våldet. 
Hon hålls som ansvarig för att hon inte förmår 
skydda barnet mot pappans beteende, och domar-
na formulerar detta som en omsorgsbrist hos 
mamman men inte hos pappan. Pappor ses i regel 
inte heller som ansvariga om de inte förmår skydda 
barnet från någon annans våld, trots att de inte 
själva är våldsutsatta23.



Mammor anses ansvariga för att hon inte kan 
skydda barnet från pappans brister. Om barnet till 
exempel bor, helt eller delvis hos pappan, och han 
brister i sin omsorg om barnet ses det som en brist 
hos mamman att hon inte skyddar barnet mot 
pappans omsorgsbrist. Hon anses alltså ha ansvar 
både för sitt eget föräldraskap och för pappans. Det 
motsatta förekommer inte, och inte heller ses en 
frånvarande pappa nödvändigtvis som bristande i 
sin omsorg, istället kan han betraktas som 
otillräckligt utredd24.

Även om de analyserade domarna i de här fallen inte 
primärt gäller våld i nära relation och vårdnadstvist, går 
det likväl att se ett tydligt könat mönster – mäns och 
kvinnors föräldraskap mäts inte enligt samma måttstock. 
Det innebär att föräldrar i väldigt många sammanhang, 
vare sig de själva märker det eller inte, lever i en könad 
verklighet. I en relation där mamman utsatts för pappans 
våld blir detta ännu tydligare, eftersom våldet också är 
ett könat fenomen samtidigt som våldet ofta osynliggörs 
och bortförklaras av omgivningen - som vi sett tidigare i 
rapporten. Män hålls inte ansvariga för våldet de utövar, 
medan kvinnor anses ansvariga både för våldet blir ut-
satta för och för att de inte lyckas skydda sina barn från 
våldet. När kvinnor sedan lämnar relationen och försöker 
skydda barnet mot fortsatt våld, anklagas de inte sällan 
för att försöka förstöra relationen mellan pappan och 
hans barn, drivas av hämndmotiv eller för att överdriva 
och ljuga om våldet.

Samma tendenser går att se i  Jämställdhets-
myndighetens rapport ”Uppgifter om våld är inget 
undantag” (2022). Rapporten visar att i ett stort antal 
vårdnadsmål där en eller flera parter lyft uppgifter om 
våld framkommer inte dessa uppgifter i domen. Det 
går inte heller att utläsa om domstolen tagit ställning 
till uppgifterna eller inte. Inte heller när en förälder 
är dömd för brott framkommer detta i domen. Valet 
att inte ta uppgifterna om våld på allvar motiveras 
inte av domstolarna, utan förklaras med hjälp av 
standardskrivningar, menar Jämställdhetsmyndigheten. 
Våldet osynliggörs. I många av fallen avfärdas 
uppgifterna om våld för att de inte anses styrkta25, 
även om bevisbördan i civilrättsliga mål inte är lika 
omfattande som i brottmål. Jämställdhetsmyndighetens 
rapport pekar på att i många av de granskade fallen 

24 ibid
25 JÄMY 2022
26 ibid
27 ibid

fokuserar domstolarna i mycket högre utsträckning på 
vad de kallar för samarbetssvårigheter än vad de gör på 
uppgifter om våld. Detta gäller både i allmänhet och när 
riskbedömningar görs. Exempel på formuleringar är att 
skriva att mamman inte kommer att ”tillgodose barnets 
kontakt med pappa” utan att överväga om mamman de 
facto försöker skydda sig och barnet från pappans våld.

Rapporten lyfter också formuleringar om att placering på 
skyddat boende försvårar samarbetet mellan föräldrarna, 
trots att placeringen är ett uttryck för ett skyddsbehov 
från den andra föräldern. Genomgången av domarna 
visar vidare att så kallade samarbetssvårigheter i mycket 
högre grad än våld avgör frågan om barnets boende och 
umgänge26. Med andra ord: den förälder som försöker 
skydda sitt barn från den andra förälderns våld ses 
som ett större problem än föräldern som utövar våldet. 
Sättet som domstolar omformulerar våld till samarbets-
svårigheter och lägger vikt vid att samarbetet försvåras 
av att (oftast) mamman försöker skydda sig och barnet 
från (oftast) pappans våld kan ses som exempel på 
osynliggörande av våld, som vi lyfte i våldskapitlet i den 
här rapporten. Ansvaret för mäns våld läggs därmed på 
kvinnor. Dessutom osynliggörs våldet genom att det om-
formuleras, vilket i sin tur förminskar det. När våldet inte 
benämns som våld kan den utsatta inte få tillgång till de 
särskilda undantag i Socialstyrelsens rekommendationer 
som säger att den som utsatts för våld inte ska tvingas 
samarbeta med sin förövare. När det undantaget från 
samarbetskravet inte aktiveras tvingas offret till möten, 
både i och utanför myndigheters regi, med förövaren 
som möjliggör att våldet fortgår. Ingen hänsyn tas till den 
maktdynamik som finns i en relation med våld och som 
består efter relationens avslut. Domstolarna förbiser 
helt det faktum att samarbete enbart kan ske mellan 
jämlikar, och att offer och förövare aldrig kan betraktas 
som jämlika27. På detta sätt bistår domstolarna förövarna 
i att fortsätta utöva våld mot offret. Istället för att skydda 
offer från fortsatt våld, är domstolar alltså delaktiga i att 
försätta offer i ytterligare våldssituationer, något som 
är under all kritik i ett land med en lagstiftning och en 
politisk målsättning att skydda våldsoffer som utsatts för 
våld i en nära relation.

Det kan kanske tyckas märkligt att mammor generellt 
sett blir hårdare dömda för brister inom föräldraskapet, 
eftersom kvinnor i allmänhet anses vara den primära
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föräldern och den som bäst kan förstå barnet och 
tillgodose dess behov. Men en förklaring till att kvinnor 
hålls ansvariga i högre utsträckning är just för att de 
anses vara den bättre föräldern. Mammors brister ställs 
i relation till de mycket högre förväntningarna och deras 
eventuella misslyckanden blir ett brott mot det könade 
föräldrakontraktet28. En annan förklaring kan vara att 
förutom synen på kvinnor som omvårdande, känslosam-
ma, intuitiva och sexuellt lojala, finns också den motsatta 
stereotypen. I dagligt tal kallas det här ibland för hora/
madonna-komplexet, alltså att kvinnor ses som antingen 
goda, skötsamma, omvårdande och så vidare i enlighet 
med det kvinnoideal som kontrasterar mot manlighet 
– eller ses som manipulativa, lögnaktiga, labila, hämnd-
lystna och sexuellt rovlystna. Även i moderskapet spelar 
denna misogyna uppdelning roll. Moderskapet ses ofta 
som något tillhörande den ”goda” kvinnan och genom 
moderskapet kan kvinnor ”upphöjas” till en bli en ”riktig” 
och ”ärbar” kvinna. Men för den kvinna som inte lyckas, 
eller inte anses lyckas, leva upp till det goda moderska-
pets förväntningar blir domen genast hård och mödrar i 
separationer och kanske framför allt i vårdnadstvister, ut-
sätts inte sällan för försök att misskreditera dem just som 
”goda kvinnor” och ”goda mödrar”. Misskrediteringen 
kan handla om allt från psykisk ohälsa, till att påvisa att 
kvinnan har barn med flera män (ett sätt att få henne att 
framstå som sexuellt lösaktig), eller alkoholkonsumtion. 
Steget till att ses som en dålig mor är ofta mycket kortare 
än steget till att ses som en dålig far – något som ovan 
analyser av domar visar och som vi kommer att återkom-
ma till längre fram i rapporten i kapitlet om just vårdnad.

Kärnfamiljsnormen

Särskiljandets praktik, en del av det genuskontrakt som 
vi nämnt ovan, är tydlig inom familj och hushållsarbete. 
Både rollerna inom familjen och arbetsuppgifterna i 
hushållet är generellt sett könskodade och fördelade 
efter synen på, och normer om, kön. Arbetsdelningen 
mellan könen är en av delarna som förstärker genus-
konstruktionens dualism29. Antropologer, däribland 
fransmannen Claude Lévi-Strauss, har konstaterat 
att arbetsdelning utifrån kön förekommer i princip 
alla samhällen – men att vilka sysslor som tolkas som 
manliga och vilka som tolkas som kvinnliga skiljer 

28 ibid
29 Gemzöe 2010
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sig åt. Inga biologiska skillnader kan förklara hur 
arbetsdelningen sker, men fördelningen är en viktig 
del i att skapa både föreställningen om två kön och 
föreställningen om heterosexualitet. Genom att dela 
in människor i två grupper – kvinnor och män – och 
lära respektive grupp sysslor som samtliga behöver, 
skapas en arbetsfördelning där personer från de olika 
grupperna behöver varandra för att klara av vardagen 
och skötseln av ett hem. Den konstruerat könade 
arbetsfördelningen skapar alltså ett behov av varandra, 
och det här behovet lägger grunden till föreställningen 
om heterosexualitet som naturligt30.

Tillsammans hjälps särskiljandet av könen, den köna-
de arbetsfördelningen och heteronormen åt att bygga 
normen om kärnfamiljen. Den könade arbetsfördelning-
en följer ett mönster av uppdelningen mellan offentligt/
privat. Oberoende hur arbetsuppgifter faktiskt fördelas 
anses kvinnors uppgifter tillhöra den så kallade privata 
sfären, medan manliga uppgifter anses tillhöra den 
offentliga sfären31 som handlar om makt och besluts-
fattande. Precis som vi tidigare kunde se gällande 
dagens normer om manligt och kvinnligt har män 
historiskt sett tappat status när de utfört så kallat 
kvinnliga sysslor (till exempel att mjölka eller sopa 
kökstrappan), eftersom de manliga/offentliga sysslorna 
haft högre status. Kvinnor har å andra sidan uttryckligen 
förbjudits att delta i så kallat manliga sysslor (att 
företräda familjen eller tjäna egen inkomst är exempel 
från tidigare svensk lagstiftning). Männens sysslor har 
alltså inneburit makt över den egna personen och över 
andra på ett sätt som kvinnors sysslor inte har gjort och 
arbetsfördelningen har med andra ord inneburit ojämlik 
tillgång till makt32.

Uppdelningen mellan offentlig och privat sfär, där hem-
met och omsorgsarbetet ses som en privat fråga har 
medfört att denna sfär har setts som opolitisk. Det är en 
uppfattning som lever kvar. Kombinerat med att arbets-
fördelningen hänger ihop med hur vi skapar genus och 
genusidentitet, kan politiska åtgärder som åsyftar föränd-
ringar inom den privata sfären (familjen) väcka starka 
känslor och protester. Ett sådant exempel är att förslag 
på hur lagstiftningen gällande föräldraförsäkrningen ska 
fördelas mellan föräldrar nästan alltid väcker protester i 
form av att politiker inte ska bestämma över hur två för-
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äldrar väljer att vårda sitt barn. Ett annat är lagändringen 
om att allt sex ska ske med samtycke, eftersom det riktar 
ljuset på hur intima relationer hanteras. I båda fallen hörs 
argument om att politiken inte ska lägga sig i sådana 
privata frågor. Men familjen och sexuella relationer 
har aldrig varit fredade från politiska beslut och lagar. 
Lagstiftning reglerar både intima relationer och familje-
bildning, och har alltid gjort. Familjen och den så kallade 
privata sfären är, och har aldrig varit, opolitisk.

Tack vare ändrad lagstiftning kan personer av samma 
kön idag ingå äktenskap på samma villkor som olik-
könade par. Förutom kärnfamiljer finns det stjärnfamiljer, 
regnbågsfamiljer och ensamhushåll. Ändå finns normen 
om kärnfamiljen kvar. Den lever kvar som ett falskt 
minne, i betydelsen att vi tror att det är så ”det alltid 
varit” trots att den är en skapad konstruktion och trots att 
de flesta hushåll genom världshistorien inte sett ut så. 
Idealet om kärnfamiljen lever kvar i föreställningen om 
en manlig försörjare och en kvinnlig hemmafru – en bild 
som också går tillbaka till synen på kompletterande (kö-
nade) arbetsuppgifter: medan mannen tjänar hushållets 
inkomst sköter frun hemmet och barnen. Medan det är 
fullt rimligt att i ett hem med två vuxna dela på de arbets-
uppgifter som finns, innebär just denna arbetsdelning i 
en värld där dina livsval och din frihet kraftigt begränsas 
om du inte har tillgång till pengar, att kvinnor blir beroen-
de av män för sin försörjning. Arbetsdelningen blir alltså 
en fråga om livsmöjligheter, egenmakt och självständig-
het. Och det här är frågor som blivit oerhört viktiga i den 
svenska jämställdhetspolitiken. Den svenska jämställd-
hetspolitiken har fått stora konsekvenser för kvinnor och 
barn som utsatts för eller upplevt våld i hemmet, bland 
annat i synen på umgänge vid separationer. Vi kommer 
att återkomma till detta, i avsnittet om jämställt föräldra-
skap. Men först ett stycke om vad kärnfamiljsnormen får 
för konsekvenser för dem som väljer eller tvingas att leva 
utanför den.

Föräldraskap bortom kärnfamiljsnormen

Att kärnfamiljsnormen är stark, både i lagstiftning och i 
samhället generellt, får konsekvenser för dem som inte 
kan eller vill leva i enlighet med den normen. Många 
HBTQ+personer lever i varianter av kärnfamiljen med 
två vuxna som tar hand om de barn som finns i hemmet, 
men familjebildningen kan också se helt annorlunda 

33 RFSL 2018

ut. I de fallen kan lagstiftningen fungera ojämlikt och 
begränsande. I relationer där det förekommer våld kan 
regler och normer kring föräldraskap användas som en 
del av våldsutövningen. Den förälder som eventuellt inte 
har biologisk koppling till barnet kan förminskas som 
förälder och ha få eller inga rättigheter vid en separation. 
Hotet om att inte få träffa sina barn skapar då en rädsla 
för att lämna relationen. Detta förstärks av att många 
HBTQ+personer har lågt förtroende för myndigheter 
och de instanser som ska skydda och stötta vid våldsut-
satthet33. Det låga förtroendet bottnar i att många erfarit 
okunnigt, normativt och dåligt bemötande gällande 
HBTQ+personers livsvillkor och situation, och att även i 
sådana situationer ha fått sitt föräldraskap osynliggjort 
eller förminskat.

Skolan gjorde en orosanmälan för 
vårt barn. Jag minns inte hur, men 

på första mötet var jag själv och antydde 
jag blir utsatt för våld hemma. Hon, 
soc-utredaren, bara tittade på mig och sa 
”men ni är ju lesbiska, vem utövar våldet 
menar du?” och jag fick sitta och förklara 
för henne att våld faktiskt kan förekomma 
i samkönade relationer. Då sa hon ”men 
jag trodde att man var lesbisk för att 
slippa sånt”. Och jag kände bara, hur ska 
den här människan kunna hjälpa oss och 
vårt barn?

Att det till viss del råder andra regler för föräldraskap för 
HBTQ+personer får konsekvenser för gruppen. Tidigare 
har svensk lagstiftning gjort skillnad på hetero- och 
homosexuella par som använt inseminering för att bli 
gravida, där mannen i ett heterosexuellt par automatiskt 
räknades som juridisk förälder vid en graviditet medan 
en homosexuell partner inte gjorde det. Den lagen 
är nu ändrad, men situationen kvarstår i de fall då 
insemineringen görs utomlands. Den förälder som inte 
bär barnet måste då göra en närståendeadoption av 
barnet för att juridiskt räknas som förälder, och få de 
rättigheter som kommer med det. I en relation med 
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våld kan en sådan process användas som en del av 
våldsutövningen, där den förälder som burit barnet 
förhalar eller vägrar processen som en makt- och 
hotdemonstration gentemot den andra. Om processen 
inte avslutats innan en eventuell separation har den 
andra föräldern väldigt små rättsliga chanser att behålla 
kontakten med sina barn om den våldsutövande 
föräldern motsätter sig sådan kontakt.

När vi träffades hade han två barn 
som han och hans tidigare partner 

skaffat med hjälp av surrogat. Partnern 
bodde inte längre i landet, gjorde inte 
anspråk på föräldraskapet – sa min 
partner i alla fall. Barnen var 2 och 5. Jag 
bodde med dem, var deras pappa i fem år. 
Min partner reste mycket i jobbet, hade 
ett ”krävande” jobb, det var han som 
tjänade mest pengar och det blev mest 
jag som tog hand om barnen. Det var mig 
de vände sig till, det var jag som var deras 
trygghet. Och det var för dem jag 
stannade. Trots ekonomiskt våld, trots 
hans humör – som jag nu fattar var våld. 
Men så träffade han en yngre man och 
kastade ut mig. Barnen ville bo halva tiden 
hos mig, helst mer, men det var tvärstopp. 
Han förbjöd dem att prata med mig. Mina 
barn. Det var jag som tröstade bort 
mardrömmar, satt på plåster och läste 
godnattsagor. Jag har inte träffat dem på 
tre år. Sista gången vi sågs sa den stora 
att hen skulle leta upp mig på sin 
artonårsdag. Så om fem år, då får jag 
kanske träffa hen.

Vårdnadstvister när våldet har 
hederskoppling

Precis som att det saknas forskning och kunskaps-
underlag gällande våld, HBTQ+familjer och 
vårdnadstvister, saknas det forskning och kunskap om 
vad våld med hederskoppling får för konsekvenser vid 
vårdnadstvist. Underlaget vi har för att skriva det här 
stycket kommer från våra erfarenheter med stödsökande 
inom stödverksamheten på Kvinnojouren Lund.

Vi vill här poängtera att det är viktigt att särskilja mellan 
utsatthet för våld med hederskoppling och våld inom 
familjer där en eller båda föräldrarna har utländsk 
bakgrund. I många fall sammanfaller dessa faktorer, men 
inte alltid. Det finns myter om att våld med hederskopp-
ling är knutet till personer med invandrarbakgrund, men 
våld med hederskoppling förekommer i många olika 
samhällsgrupper där det kollektivets heder är beroende 
av enskilda individers handlingar. Vi på Kvinnojouren 
Lund har mött många personer som lever med heders-
normer och som hamnat i vårdnadstvist efter en 
separation. Majoriteten av dem har också haft ut-
ländsk bakgrund. Därför kommer nedanstående stycke 
sammanföra dessa erfarenheter.

Konsekvenserna av att kollektivets heder vilar på en 
enskild persons axlar, exempelvis vid en separation, blir 
enligt vår erfarenhet tydligast i att den våldsutsatta ofta 
blir ifrågasatt av hela sin krets. Även den egna familjen 
ställer sig ofta på förövarens sida, vilket kan ses som 
ett klassiskt exempel på att den som uppmärksammar 
våldet är den som får stå till svars för det. Även våldsoffer 
som inte har hederskoppling kan känna sig ensamma i 
uppbrottsprocessen, men kopplingen till kollektivets he-
der kan förstärka den ensamheten och uteslutningen ur 
gemenskapen. I och med att (oftast) mamman utesluts 
ur gemenskapen riskerar barnen hamna i svår lojalitets-
konflikt mellan henne och hela sin övriga släkt och familj.

En anknytningen till utlandet kan, beroende på med 
vilket land anknytningen finns, innebära att andra regler 
och lagar gäller för skilsmässa, umgänge och vårdnad. 
Dessa lagar, regler och förväntningar spelar roll både i 
sin faktiskhet, om medborgarskapet gäller för det aktu-
ella landet till exempel, och i förväntningar hos parterna. 
I många fall där Kvinnojouren Lund mött våldsutsatta, 
utländska kvinnor har hemlandets lagar sett ut så att 
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pappan har rätt till de gemensamma barnen och kvinnan 
har inga eller ytterst få rättigheter att träffa dem vid en 
separation. Inte heller finns det alltid lagar om bodelning, 
och kvinnor som inte kunnat eller tillåtits att yrkesarbe-
ta befinner sig då i ett oerhört utsatt ekonomiskt läge. 
Kvinnor som kommit till Sverige på grund av anknytning 
riskerar också att utvisas om de lämnar relationen innan 
den varat i 2 år och stannar därför ofta kvar i relatio-
nen, trots att hon blir utsatt för grovt och systematiskt 
våld. Lagen om anhöriginvandring innebär att den med 
svenskt medborgarskap har alla, eller näst intill alla, 
rättigheter i relationer och därmed också överlägset 
mest makt.

I majoriteten av familjer, oavsett ursprung, ses hem och 
barn som primärt kvinnans ansvar. Så länge föräldrarna 
är sammanboende faller ansvaret och omsorgen för 
barnen på henne. Likväl är mannens rättigheter star-
ka vid en separation, oavsett hur involverad han varit i 
barnens liv innan separationen. Vår erfarenhet i mötet 
med utlandsfödda kvinnor som utsatts för våld och 
separerat är att många pappor överlåter vårdnadsansvar 
vid umgänge till kvinnliga släktingar, ett mönster som är 
särskilt tydligt i familjer som har bakgrund i länder som 
inte har juridisk jämställdhet, eller jämställdhetsambitio-
ner, mellan män och kvinnor.

Inom vår stödverksamhet har vi även erfarenhet av att 
barn förs ur landet efter en separation. Oavsett om bar-
nen har svenskt eller dubbelt medborgarskap, och om 
de förts ut ur landet mot sin och den ena förälderns vilja, 
kan det vara svårt för myndigheter att återföra dem till 
Sverige34. När pappor tar med sig barnen till länder där 
lagen säger att det är hans rätt, har mamman ofta väldigt 
små chanser att få träffa eller få kontakt med sina barn 
igen. Hotet om att detta ska ske är något som många 
män använder både innan och efter en separation. För 
mamman kan det blir en ständig stress att överlämna 
sina barn till pappan vid umgänge, på grund av risken att 
aldrig få träffa dem igen. Erfarenheten hos dem vi mött 
i denna situation är att förståelsen, kunskapen och be-
mötandet från myndigheter är bristfällig. För de familjer 
med utländsk härkomst som har otillräcklig kunskap om 
hur svenska myndigheter arbetar och om vad de själva 
har för rättigheter och skyldigheter, innebär kontakt med 
myndigheter ofta mycket rädsla och många undviker att 
ta kontakt.

34 Regeringen.se

Till mig sa han att han skulle ta 
med barnen till hemlandet, att jag 

aldrig skulle få se dem igen om jag 
begärde skilsmässa. När jag berättade 
det för familjerätten så sa de att de inte 
kunde förstå problemet, han hade ju 
umgänge med barnen på loven och det 
kunde ju vara trevligt för barnen att få 
träffa sin släkt. Hon sa ”det är ju inte alla 
barn som får åka utomlands på 
sommarlovet” som att det handlade om 
en semester. Det var först när skolan 
orosanmälde som någon tog det på allvar.

Sedan den 1 juni 2022 gäller en ny lag för våld med 
hederskoppling vilken synliggör hedersförtryck som en 
egen del av brottsbalken. Sverige är först i Norden med 
den här typen av lagstiftning. Lagen liknar den som gäl-
ler för fridskränkningsbrotten, det vill säga att upprepade 
hot och våldsyttringar i lagens mening förs samman till 
ett gemensamt, grövre brott på grund av den upprepade 
karaktären. Lagen stipulerar inte att brotten måste begås 
av en person närstående till offret, men nämner specifikt 
att brotten ska vara kopplade till att bevara eller åter-
upprätta en persons, familjs eller släkts heder. Lagen är 
så pass ny att det inte går att skönja några effekter eller 
konsekvenser.

Det råder stor brist på forskning om vad konse-
kvenserna av en separation när det förekommit våld i 
relationen får för den våldsutsatta och för barn både 
när det gäller HBTQ+familjer och familjer som lever 
med hedersnormer. Detta bekräftas av Jämställdhets-
myndighetens rapport (Uppgifter om våld är inget 
undantag). Kunskapsbristen leder till att det är svårt 
att skapa riktlinjer och metoder som tar hänsyn till 
dessa gruppers behov och särskilda omständigheter. 
Risken är då att våld och farliga situationer missas – till 
exempel att våld som riktas mot barn på grund av deras 
könsidentitet missas eller att hotbilden från en större 
grupp personer förbises.
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Om utredare inte får kunskap och fortbildning i norm-
kritiska synsätt och blir medveten om hur omedvetena 
förgivettaganden färgar bemötandet av klienter, är risken 
stor att stödsökande inte blir jämlikt bemötta. Ett normigt 
bemötande som osynliggör den stödsökandes erfaren-
heter och behov kan medföra att förtroendet för myndig-
heten urlakas. På sikt kan det innebära att stora grupper 
medborgare blir skyddslösa då de inte söker stöd, skydd 
och hjälp hos myndigheter de inte litar på. Just därför är 
det så viktigt med ökad kunskap om normer, intersektio-
nalitet och bemötande.

Jämställt35 föräldraskap?

Jämn fördelning av 
det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma 
ansvar för hemarbetet och 
ha möjlighet att ge och få 
omsorg på lika villkor
– Sveriges fjärde jämställdhetspolitiska mål

På Jämställdhetsmyndighetens hemsida går det, när 
denna rapport skrivs, att läsa att arbetet med det fjärde 
jämställdhetspolitiska målet varit ett eftersatt område 
när det gäller politiska åtgärder. Myndigheten anger inte 
själv några möjliga förklaringar till varför, men en tänkbar 
förklaring skulle kunna vara att det faktiskt är svårt att 
styra över hur människor fördelar arbete gällande hus-
håll och omsorg i sina egna hem. Just eftersom det är så 
svårt krävs andra insatser som påverkar hur människor 
ger och får omsorg och ser på sitt och andras ansvar 
för familj och hushållsarbete. Sådana insatser skulle till 
exempel kunna vara normförändrande arbete gällande 
genus och arbetsfördelning. En insats som Jämställd-
hetsmyndigheten lyfter är fortsatt arbete för jämn för-

35 Sveriges jämställdhetspolitiska mål och jämställdhetsarbete utgår från en tvåkönsmodell.
36 Bruno 2016

delning av omsorgen om yngre barn. Varför just omsorg 
om barn har blivit ett politiskt styrmedel ska vi strax kika 
närmare på, men först en tillbakablick över den svenska 
jämställdhetspolitiska ambitionen.

Jämställdhetsambition

Reformer och lagändringar som främjat jämställdhet 
går att hitta långt tillbaka i den svenska historien. Både 
lagändringen som gjorde att män förlorade rätten att aga 
sin hustru (1864) och obligatorisk folkskola för flickor och 
pojkar (1842) har varit viktiga för det fortsatta jämställd-
hetsarbetet, även om det kanske inte nödvändigtvis var 
just en jämställdhetsambition som drev på besluten när 
de togs. På många sätt har jämställdhetspolitiken varit 
inriktad på att ge kvinnor tillgång till arenor som tidigare 
varit förbehållna män, såsom politiska arenor och olika 
yrken, ofta i kombination med uttalade eller outtalade 
kampanjer om att kvinnor kan – lika bra som män. På så 
sätt har jämställdhetspolitiken på många sätt utgått från 
en manlig norm som syftat till att forma kvinnor enligt 
den existerande manliga mallen.

Som vi sett tidigare har det länge funnits en könad 
arbetsfördelning, där män generellt sett tillskrivits ansvar 
för den offentliga sfären samt extern försörjning medan 
kvinnor generellt haft ansvar för omsorgsarbete och 
arbetsuppgifter som setts som privata (även i de fall då 
de bidragit till hushållets försörjning). Kvinnor har alltså 
alltid arbetat, men inte alltid utanför hemmet på ett sätt 
som genererat en inkomst. Arbetsfördelningen har på 
så sätt skapat en situation där kvinnor blivit ekonomiskt 
beroende av män. Ekonomiskt beroende är, vet vi idag, 
en riskfaktor för våld och innebär dessutom en stark be-
gränsning i fråga om valfrihet och egenmakt. Därför har 
kvinnors ekonomiska självständighet varit en viktig fråga 
för feminismen och i det jämställdhetspolitiska arbetet, 
vilket lett till att kvinnor och män idag har samma ansvar 
och skyldighet att försörja sig själva36.

Sveriges andra jämställdhetspolitiska mål handlar om att 
kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständig-
het livet ut. Målet handlar bland annat om faktorer som 
leder till löneskillnader mellan män och kvinnor, men 
hänger också ihop med målet om fördelningen av det 
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obetalda hushålls- och omsorgsarbetet, eftersom den 
som arbetar mer obetalt hemma har sämre förutsätt-
ningar för att nå positioner med hög lön. Och medan 
majoriteten av både kvinnor och män idag lönearbetar, 
utförs det obetalda hem- och omsorgsarbetet i högre 
utsträckning av kvinnor än av män. Kvinnors uttåg på 
arbetsmarknaden har alltså inte följts av männens intåg 
i hemmet i samma utsträckning. Att sätta upp regler för 
vem som får ta ut vilka delar av föräldraförsäkringen har 
varit ett sätt att försöka komma till rätta med detta.

Omsorg som styrmedel

Det finns samband mellan uttag av föräldraförsäkring-
en, uttag av vård av sjukt barn och ansvar i hemmet. 
Med andra ord - den förälder som är mest hemma med 
barnet när det är litet är också den förälder som stan-
nar hemma från jobbet när barnet är sjukt och är den 
förälder som gör största delen av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Det här innebär sämre möjligheter 
att göra karriär än för den förälder som inte axlar detta 
ansvar. Betalt och obetalt arbete hänger ihop! Mönstren 
i samhället ser ut på det sätt att det oftare är kvinnor 
som tar ut merparten av föräldraförsäkringen och tar 
det största ansvaret för hem och barn. Det finns alltså 
fortfarande en starkt könad arbetsfördelning.

37 Eriksson 2003
38 Bruno 2016
39 ibid
40 Eriksson 2003
41 ibid

Arbetsdelningen mellan könen är idag inte lika strikt 
som den tidigare varit. De traditionella könsrollerna har i 
allmänhet försvagats, även när det gäller hushållsarbete 
men ambitionen37 om att de två sfärerna av offentligt/
privat, betalt/obetalt arbete skulle närma sig varandra så 
att kvinnor och män blev jämlika medspelare inom mark-
nad, arbete och familj har inte infriats38. För feminister 
har ansvaret för hemmet varit en viktig fråga eftersom 
en jämnare fördelning av betalt och obetalt arbete både 
setts som ett sätt att förändra maktrelationerna inom fa-
miljen39 och för att luckra upp begränsande könsnormer. 
Att skapa förutsättningar för män att omforma relationen 
till familj och barn har setts som ett sätt att göra upp 
med destruktiva och våldsamma maskulinitetsnormer, 
något som gynnar både män som individer, de perso-
ner de har relationer med och samhället i stort40. Men 
normerna kring föräldraskap har inte rubbats i samma 
utsträckning som normerna om försörjningsansvar och 
ekonomisk självständighet. Maria Erikssons forskning 
från 2003 visar att män ofta har en valfrihet i hur mycket 
de vill engagera sig i sin barn genom att antingen ta ut 
föräldraledighet eller jobba som vanligt – eller mer41.

För kvinnorna finns sällan samma valfrihet. Om mannen 
väljer att inte ta på sig ansvar för barnets omvårdnad 
har kvinnan oftast inget alternativ. Mannen räknar med 
hennes ansvarstagande och hennes möjligheter att 
välja är beroende av hans önskningar och vilja. Hennes 
obetalda arbete är alltså en förutsättning för hans 
betalda. Förutom försök att styra uttaget av 

När barnen är små...
går mammor ofta ner i arbetstid för att hinna 
med barn och hushållsarbete. Samtidigt 
jobbar många småbarnspappor mycket 
övertid. Båda parter jobbar mer – men den 
ena arbetar betalt och den andra obetalt. Ett 
annat sätt att se det är att hon - genom sitt 
obetalda arbete – möjliggör hans betalda.

Att kvinnor generellt...
tar ut mer av föräldraförsäkringen motiveras 
ofta med att kvinnan i relation till mannen tjänar 
mindre. Familjen som enhet förlorar alltså 
mindre pengar på att hon är hemma. Samtidigt 
motiveras kvinnors generellt lägre löner och 
sämre avancemang i karriären inte sällan med att 
kvinnor är mer frånvarande än män på grund av 
ansvar för barn. På ett samhälleligt plan blir det 
alltså ett cirkelresonemang där två faktorer för 
ojämställdhet förstärker varandra. Att få män att ta 
jämlikt ansvar för hem och barn är en strategi för 
att bryta den cykeln.
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föräldraförsäkringen till en mer jämn fördelning mellan 
könen saknas här politiska styrmedel, liksom det 
saknas politiska styrmedel gällande fördelningen av det 
obetalda hushålls- och omsorgsarbetet i relationer där 
det inte finns barn.

Bristen på valfrihet är givetvis en jämställdhetsfråga. 
En valfrihet som ryms inom det övergripande jämställd-
hetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma såväl samhället som sina egna 
liv. Av ovanstående stycke ser vi ett av de områden där 
kvinnor har betydligt lägre tillgång till makt att forma sina 
liv – familj och hem – starkt kopplat till valet att skaffa 
barn inom en heterosexuell parrelation. Våldet som sker 
i heterosexuella relationer sker inte i ett vakuum, utan 
underlättas av de ojämlikheter som råder42. Mäns valfri-
het och kvinnors ofrihet får konsekvenser både medan 
relationen pågår och när den tar slut - i synnerhet om det 
i relationen förekommit våld.

Att mamman är den förälder som generellt sett tar mer 
ansvar för barnen kan i en vårdnadstvist leda till out-
talade fördelar, eftersom hon i egenskap av mamma och 
kvinna antas vara den mest lämpade föräldern. På grund 
av att mamman tagit mer ansvar och varit barnets fasta 
och trygga punkt är mamman oftare boendeförälder. 
Men i relationer där kvinnan (och ibland barnen) varit 
utsatta för mannens våld, blir denna eventuella fördel 
ofta en nackdel. Att mamman försökt skydda sig själv 
och sina barn från mannens våld, exempelvis genom att 
ta sig till ett skyddat boende, ses som en försvårande 
omständighet i vårdnadsutredningen43. Hennes vilja att 
skydda sig själv och sina barn från fortsatt våld ses som 
att hon försvårar samarbetet om barnen, vilket ligger 
henne till last. Att hon påtalar mannens våld uppfattas 
inte sällan som försök att vända myndigheter till sin 
fördel, och som ett sätt att baktala mannen för att få 
ensam tillgång till de gemensamma barnen. Jämställd-
hetsmyndighetens rapport från 2022 visade att kvinnor 
som påtalade mannens våld löpte högre risk att förlora 
vårdnaden om sina barn än kvinnor som inte påtalade 
våld. Men samtidigt kan valet att inte nämna det våld 
som förekommit innebära risker för såväl kvinnan själv 
som för barnen. Kvinnor med barn som separerar från en 
våldsam man tycks alltså stå inför ett omöjligt val.

42 Bruno 2016
43 JÄMY 2022
44 Bruno 2016
45 SKR 2020

Som vi sett axlar kvinnor alltså generellt ett större ansvar 
för såväl hushållsarbete som omsorgsarbete. Det förvän-
tas av henne att hon, i enlighet med samhällets normer 
om att vara kvinna och mamma, tar hand om hemmet 
och relationerna i familjen. Både i sammanlevande rela-
tioner, men kanske ännu mer i separerade, faller också 
ansvaret för att relationen mellan pappan och barnet 
fungerar på henne44. Inte minst illustreras det av de fall 
då kvinnan tvingas betala vite om barnens umgänge 
med pappan inte fungerar, eftersom det är hennes skyl-
dighet att se till att umgänget fungerar – även i de fall då 
umgänget beslutats i strid med barnets vilja.

Trots försök att förändra traditionella könsroller och den 
könade arbetsfördelningen i hemmet finns det alltså 
mönster och normer som lever kvar. Män har fortfarande 
större valfrihet gällande omsorg om barn och ansvar 
för det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet medan 
kvinnor fortfarande tjänar mindre och på så sätt riskerar 
att bli ekonomiskt beroende av den man de lever till-
sammans med. Normer på arbetsmarknaden och i den 
privata relationen om vem som är bäst på att ge omsorg 
förstärker varandra och skapar det som lite slarvigt kallas 
för kvinnofälla. För kvinnor med barn som lämnar en 
relation med våld får dessa normer och mönster stora 
konsekvenser för hennes och barnens fortsatta liv. Att 
hon anses vara den primära föräldern gör att hon till-
skrivs ansvar för både att skydda barnen från våldet och 
att tillförsäkra att barnen har en fortsatt god relation med 
pappan, alltså den man som utsatt henne och barnen 
för våld. Hon tillskrivs ansvar för pappans föräldraskap, 
samtidigt som han ofta ses som tillräcklig förälder trots 
att forskning visar att våldsutövare har grova brister i 
sin föräldraförmåga45. Föräldrar i heterosexuella parre-
lationer lever alltså i hög grad i könade – och därmed 
fundamentalt olika – verkligheter.

Den separerade kärnfamiljen

Den lagtext som reglerar vårdnad av barn efter en se-
paration mellan barnets vårdnadshavare är skriven med 
könsneutralt språk. Det positiva med en könsneutral lag-
stiftning är att den frångår heteronormen och erkänner 
att familjer kan bestå av föräldrar med samma eller olika 
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kön, på ett sätt som formuleringar om mödrar och fäder 
inte gör. Men en helt könsneutral lagtext innebär att kön 
som maktfaktor osynliggörs och inte tar hänsyn till att 
verkligheten är könad. Här behövs alltså lagstiftning som 
kan hantera både inkludering av alla kön och samtidigt 
erkänna den könade verklighet vi lever i. Dessutom är 
det ett stort problem att lagtexten inte specificerar vad 
vårdnad egentligen innebär. Istället konstruerar lagtex-
ten ett föräldraskap som utgår från biologi snarare än 
från socialt och psykologiskt föräldraskap. Blodsband 
med fokus på kärnfamiljen väger tyngre än vem som 
faktiskt förser barnet eller barnen med omsorg46. Linnea 
Brunos forskning visar att intervjuade familjerättssekre-
terare värderar biologiskt faderskap mycket högt, oavsett 
mannens förmåga till omsorg och oavsett om han utövat 
våld mot mamman och/eller barn. Resonemanget är att 
även en våldsam pappa kan vara en bra pappa47 – vilket 
vi kommer att återkomma till i ett avsnitt längre fram 
gällande föräldraförmåga. Det här får allvarliga och 
ibland livsfarliga konsekvenser för våldsutsatta kvinnor 
och deras barn. Fokus på biologiskt föräldraskap och 
lagtexter som kräver samarbete mellan två separerade 
föräldrar kan ses som ett försök från statens sida att hålla 
ihop kärnfamiljen även efter en separation. Maria Eriks-
son myntar i sin avhandling ”I skuggan av pappa” (2003) 
begreppet ”den separerade kärnfamiljen”48. Hon menar 
att på ett teoretiskt plan är denna modell könsneutral 
och grundar sig på en idé om gemensamt ansvar49, vilket 
ligger i linje med det jämställdhetspolitiska målet om 
jämn fördelning av omsorgsarbetet. I praktiken innebär 
gemensam vårdnad dock alltför ofta att det är mam-
man som har ansvaret för den dagliga omvårdnaden av 
barnen utan att några omsorgskrav ställs på pappan50. I 
lagstiftningen framgår nämligen inte vad vårdnad egent-
ligen betyder. I vårt grannland Finland kan en domstol 
besluta om fördelning av uppgifter mellan vårdnadsha-
vare51, för att det ska bli tydligt om vem som har vilket 
ansvar, men den möjligheten finns inte i Sverige. Däre-
mot betyder gemensam vårdnad att fäder, oavsett hur 
mycket eller lite samvaro de har med barnen eller hur 
stort ansvar de tar för dem, har samma rätt som barnens 

46 Eriksson 2003
47 Bruno 2016
48 Eriksson 2003
49 Bruno 2016
50 Eriksson 2003
51 ibid
52 ibid
53 Nordborg 2002
54 Bruno 2016
55 Singer 2000

mamma att fatta beslut som rör barnen52. Det riskerar att 
betyda att en man som utsatt sin partner och/eller sina 
barn för våld kan fortsätta kontrollera dem långt efter 
separationen på grund av de biologiska banden, utan 
att ta något som helst ansvar för barnens välmående 
och omsorg. När den starkt könade arbetsfördelningen 
gällande hushålls- och omsorgsarbete möter lagstiftning 
som förutsätter att könen är jämlika riskerar vårdnad att 
reduceras till bestämmanderätt.

Lagen utgår från ett 
antagande om att könen 
är lika, medan samhället i 
övrigt fortfarande behandlar, 
positionerar och värderar 
kvinnor och män olika53

Vårdnad = bestämmanderätt?

Rättsligt vårdnadsansvar frikopplat från faktisk vårdnad 
och omsorg av barnet riskerar att reduceras till bestäm-
manderätt över barnet. Detta betyder, tillsammans med 
den biologiska förståelsen av föräldraskap, att fäder 
sedan den senaste lagändringen på 1990-talet fått nya 
rättigheter. Dels har myndigheterna fått ökad makt att 
fastställa vårdnad och dels genom den starka rekom-
mendationen om gemensam vårdnad och synsättet att 
barn behöver lika stor tillgång till båda sina föräldrar 
även efter en separation54. Men samtidigt som lagen sä-
ger att barn har rätt att få sina grundläggande behov till-
godosedda av en vårdnadshavare, medför vårdnadsan-
svar inte en skyldighet för vårdnadshavaren personligen 
att tillgodose dessa behov55. Något förenklat kan detta 
uttryckas som att barnet har rätt att få, men föräldern har 
ingen skyldighet att ge.
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Vår son blev mobbad i skolan. Det 
var något han pratade med mig 

om, men inte sin pappa. Om det kom upp 
någon gång skrattade pappan bara åt 
honom, hånade honom och sa till honom 
att tuffa till sig. Sonen ville byta skola och 
efter ganska lång väntetid fick han 
äntligen en plats på en skola han 
jättegärna ville gå på, där han redan hade 
vänner. Då sa pappan nej. Tyckte att det 
var obefogat, att det var sonen som var 
mesig och det var ju ändå snart dags för 
högstadieskola. Men det var ju på samma 
skola, med samma personer. Efter 
beskedet, att pappan inte gav tillåtelse, 
tappade min son all livslust. Vägrade gå 
till skolan. Allt blev bara mörker, han säger 
ofta att han inte orkar leva.

En man som utövat våld mot sin partner och sina barn 
kan alltså ha rätt att fatta beslut om barnet, utan att kun-
na åläggas ansvar för barnets omsorg56. Det betyder dels 
att han har fortsatt kontroll över den tidigare partnern 
genom barnen, kan förvägra barnen rätt att träffa psyko-
log och fatta beslut om var de får bo (vilket kan hindra 
den före detta partnern att flytta), men också att fäders 
frivillighet bekräftas57 – föräldraskap blir en rättighet för 
män men en skyldighet för kvinnor.

Frivilligheten bekräftas ytterligare av att den pappa som 
vill ha kontakt med sina barn kan driva frågan i domstol 
och kräva att få tillgång till barnen58, även i de fall då 
barnen själva motsätter sig umgänge, vittnar om våld 

56 Eriksson 2003
57 ibid
58 ibid
59 Radford och Hester 2006, 2015

och då barnens mamma kan berätta och/eller vittna 
om våldsutsatthet. Samtidigt kan han själv inte tvingas 
till en aktiv relation med sina barn. Det barn som vill ha 
kontakt med en frånvarande pappa kan inte använda 
rättssystemet för att få kontakt och en god relation – 
trots att det omvända kan krävas av barnet, också mot 
barnets vilja. Barnet kan inte heller kräva pappan på 
vite om denne uteblir från rättsligt avgjort umgänge, 
såsom pappor kan kräva av mamman. Detta trots att 
lagen säger att det handlar om barnets rätt till båda sina 
föräldrar, och inte föräldrarnas rätt till sina barn.

I såväl svensk som internationell forskning fastslås att 
våldsutövande fäders tillgång till sina barn genom um-
gänge efter separation är en stark bidragande orsak till 
att hot och våld kan fortsätta även efter separationen59. 
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att genom att inte 
lagstifta om vilken faktiskt omsorg som ingår i vårdnaden 
om ett barn samtidigt som fäder har en frivillighet i kon-
takten med barnen medan de också har bestämmande-
rätt i beslut som rör barnen, underlättar lagstiftningen 
och rättssystemet i dagsläget mäns fortsatta våld mot 
kvinnor och barn.

Jämställdhet som modernitet

Som vi kommer att se i stycket ”Föräldraförmåga, 
våldsutövande och föräldraskap” är det många 
våldsutövande män som inte uttrycker eller visar 
något intresse för de barn som finns i hemmet medan 
relationen med mamman pågår, men som efter en 
separation använder rättssystemet för att få tillgång 
till sina barn. För den våldsutövande mannen innebär 
tillgång till barnen möjlighet till fortsatt makt och 
kontroll, men hans önskan om gemensam vårdnad och 
umgänge kan av omvärlden uppfattas som det ideala 
beteenden av en jämställd pappa. Jämställdhet som 
ambition och modernitet bidrar nämligen till att män 
som uttrycker intresse för att ta hand om sina barn efter 
en separation, uppfattas som en modern och jämställd 



man – precis en sådan om jämställdhetspolitiken 
eftersträvat. Även i pappans egna ögon kan scenariot 
att inte ha vårdnad och/eller umgänge med sina barn 
ses som en statusförlust i relation till det moderna 
jämställdhetsprojektet. En separerad pappa som inte 
har kontakt med sina barn riskerar att ses som omodern 
och väcka frågor om vad han, med det stöd som finns 
för honom i lagstiftningen, gjort för att förlora vårdnad 
och umgänge. Som vi kommer att se i avsnittet om 
föräldraförmåga är risken om statusförlust en faktor som 
kan spela stor roll för våldsutövande män. Den offentliga 
diskursen och lagstiftarnas tydliga ambition om 
jämställdhet ger alltså den separerade pappan stöd för 
sina krav på umgänge och tillgång till sina barn60, utan 
hänsyn till att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är 
ett enormt samhällsproblem.

60 Eriksson 2003

Vi ser, utifrån forskning och erfarenheter av att möta 
våldsutsatta, att det finns ett problem i att jämställd-
hetspolitiken använder den heterosexuella kärnfamiljen 
som arbetsyta för att främja jämställdhet utan adekvat 
hänsyn till det våld som kan förekomma där. Även om 
Socialstyrelsens riktlinjer säger att den som utsatts för 
våld inte ska behöva samarbeta med sin förövare vid 
en separation, tas det i praktiken inte hänsyn till detta. 
Istället raderas våldet i domar, och försök att skydda sig 
själv och sina barn från fortsatt våld ses som samarbets-
svårigheter och ligger mamman till last. Den lagstiftning 
som ska skydda våldsutsatta misslyckas med att ge 
skydd och bidrar istället till att våldet tillåts fortsätta.

Sammanfattning:
Föräldraskap
 

Föräldraskap är en könad upplevelse, i betydelsen att 
uppfattningen om och synen på kön påverkar hur vi 
själva och andra ser på oss som föräldrar. Samhället 
domineras av en syn på kön som något tvådelat (bi-
närt), trots att kön i själva verket är en skala mellan två 
ytterligheter. Genus är kopplat till den binära synen på 
kön och utgår från föreställningen om skillnader mellan 
kroppar kopplat till den sexuella fortplantningen, trots att 
genus egentligen inte har med biologi att göra. Genus är 
en social process som handlar om sociala och kulturel-
la mönster, mönster som tolkas som en avspegling av 
kroppsliga skillnader. Genuspraktiker – hur vi alla deltar 
i denna sociala och kulturella process – är en del av 
vardagen och den påverkar oss både på ett samhälleligt, 
strukturellt plan och på ett individuellt, intimt plan. Man-
lighet och kvinnlighet skapas i kontrast till varandra och 
upprätthålls med hjälp av cis- och heteronormen.

I normerna kring manlighet och kvinnlighet finns möns-
ter av isärhållande och värderande – det som är manligt 
och det som är kvinnligt ska hållas isär och värderas 
olika där det som är manligt oftast värderas högre än det 

som är kvinnligt. Isärhållandet och värderandet innebär 
att mäns och kvinnors föräldraskap uppfattas olika, och 
eftersom kvinnor antas ha större förmågor gällande att 
ta hand om andra tillskrivs kvinnor ofta ansvar både för 
sitt eget och för mannens föräldraskap, samtidigt som 
hon blir hårdare dömd för eventuella brister i sitt för-
äldraskap. När denna könade syn på föräldraskap följer 
med in i vårdnadsprocesser där kvinnan och eventuellt 
barnen utsatts för mannens våld läggs ansvaret för vål-
det på kvinnan istället för mannen som utövat det.

I genusskapandets sociala process har arbetsdelning 
mellan könen spelat en viktig roll – män och kvinnor har 
tilldelats olika uppgifter där samtliga arbetsuppgifter 
behövs för att ta hand hem och familj – på grund av 
denna arbetsdelning uppfattas den heterosexuella 
kärnfamiljen som logisk och naturlig eftersom parterna 
inte anses klara sig utan varandra. Lagar som reglerat 
denna arbetsdelning har luckrats upp, men synen på och 
normerna kring den könade arbetsfördelningen kvarstår. 
Därför har den heterosexuella kärnfamiljen använts som 
arbetsyta för det nationella jämställdhetspolitiska målet 
om lika fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete. 
Detta har gjorts med ambitionen att förändra synen på 
respektive köns arbetsuppgifter och roll i familjen, med 
syfte att utjämna ojämlikheter i makt och inflytande i 
såväl samhället som i familjen. Jämställdhetsambitionen 
har tyvärr dock misslyckats med att väga in att det är 

56 föräldraskap
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just i hemmet som en stor del av mäns våld mot kvinnor 
utövas. När omsorg använts som styrmedel, utan medel 
att försäkra att omsorgen de facto är lika fördelad har fått 
konsekvensen att omsorgen fortfarande är ett könat ansvar 
– kvinnans, medan omsorgen inte per automatik leder till 
motsvarande rättigheter gällande barnen. I kombination 
med lagen och normen om gemensam vårdnad efter en 
separation har ambitionen om jämställt föräldraskap, utan 
hänsyn till det könade våldet, fått konsekvensen att vårdnad 
för separerade pappor är lika med bestämmanderätt utan 
ansvar. Mönstret kan uttryckas som att män blir pappor och 
kvinnor blir föräldrar, eller att när det kommer till föräldraskap 
har män rättigheter och kvinnor skyldigheter. Ambitionen om 
gemensamt och jämställt föräldraskap, i kombination med 
den könade arbetsdelningen och normen om gemensam 
vårdnad efter en separation, har inte tagit hänsyn till det 
könade våldet och inneburit att kvinnor och barn som utsatts 
för mäns våld, efter en separation blir i princip skyddslösa.

För familjer som inte följer normen om den heterosexuella 
kärnfamiljen kan andra problem uppstå vid en separation. 
Både när det gäller våld och vårdnadstvister i HBTQ+familjer 
och familjer där det förekommer våld med hederskoppling 
saknas det kunskap och forskning, något som leder till att 
dessa personer har sämre tillgång till stöd, hjälp och skydd 
än andra våldsutsatta. När det gäller HBTQ+familjer saknas 
ofta kunskap om att våld kan förekomma i dessa relationer, 
och då parterna kan ha blivit föräldrar genom insemination, 

adoption, surrogatmödraskap eller genom andra metoder, 
kan lagstiftning försvåra för den förälder som eventuellt inte 
har biologisk koppling till barnet och den kan förlora rätten 
att träffa sina barn.

För personer som lever med våld med hederskoppling kan 
våldets ofta kollektiva karaktär innebära ökad stress, psykisk 
belastning och ökat våld. För personer där familjen har kopp-
lingar till och/eller delat medborgarskap i länder där andra 
lagar råder gällande äktenskap, skilsmässa och vårdnad 
finns det ofta ett överhängande hot om att barnen kommer 
att föras ut ur landet. 

Kunskapsbristen kring HBTQ+familjer och familjer med 
våld med hederskoppling leder till att det är svårt att skapa 
riktlinjer och metoder som tar hänsyn till dessa gruppers 
behov och särskilda omständigheter. Risken är stor att våld 
och farliga situationer missas och förbises. 

Normer kring kön, genus och den heterosexuella kärnfamil-
jen får allvarliga, våldsamma och livsfarliga konsekvenser 
för den som utsätts för våld och som separerar från den 
våldsutövare man har barn tillsammans med.



Jag levde med barnets pappa i sju år. Våldet kom gradvis, 
så smygande att det tog ganska lång tid innan jag ens 
fattade att det inte var okej. Det trappades upp när jag 
var gravid. Speciellt mot magen innan förlossningen 
och sen mycket mot brösten medan jag ammade. Fem 
timmar efter att barnet fötts krävde han sex. Redan från 
början var han väldigt hård mot sonen. Tyckte att det var 
viktigt med disciplin, fast bebisen var en månad gammal. 
Tyckte att bebisen skulle lära sig visa respekt. Klart att 
jag började fundera på vem det är jag skaffat barn med, 
men det tog ändå ett tag innan jag lyckades lämna. Hans 
ständiga hackande, ifrågasättande och kränkande till-
sammans med våldet och sen graviditeten och vaknätter 
bröt ner mig. Och så hade jag ju hört alla historier om 
hur pappan får barnen om man lämnar. Att rätten är på 
pappans sida och för mig var det en mardröm att lämna 
mitt barn ensam med honom. Så jag stannade längre på 
grund av det. På så sätt visste jag i alla fall att jag kunde 
trösta sonen efteråt om det behövdes.

Mitt ex kunde väcka mig om nätterna, antingen genom 
att skrika på mig, dra av mig täcket eller genom att börja 
ha sex med mig. Varje natt. Jag sov inte längre än fyra 
sammanhållande timmar på kanske ett år. Han gjorde 
ju det för att bryta ner mig och till slut kollapsade jag. 
Mycket tack vare det och stödet jag fick från vården 
gjorde att jag lyckades lämna. 

Rätten bestämde att sonen skulle bo hos pappa varan-
nan vecka. Då var han fyra och han sa att han inte ville, 

att han ville bo hos mig. Eftersom vi hade delat boende 
skulle vi dela på kostnaderna, men pappan betalade ald-
rig för någonting. Och det spelar egentligen ingen roll, 
för det är bara pengar men jag är sjukskriven och han 
har ett välbetalt jobb, men ändå kan han inte ens köpa 
kalsonger till sin son? Veckorna sonen är hos honom får 
jag skicka med allt han behöver, alla kläder, alla leksaker, 
alla träningsgrejer, all medicin. En gång hade jag glömt 
lägga ner ny nässpray i hans medicinväska och hans 
pappa vägrade köpa. Sonen var jätteförkyld och kunde 
inte sova på grund av så svullen i näsan, men det spela-
de ingen roll. Jag kunde få komma och lämna nässpray 
– utan att träffa sonen – eftersom det var jag som glömt 
packa ner, men han kunde inte köpa egen. Sonen har 
allvarlig allergi också och jag vet att om inte jag skickar 
med medicinen kommer han att dö om han får allergi 
när han är där. Kläderna jag skickar med, de skickar pap-
pan tillbaka smutsiga. Om jag inte tvättar dem får sonen 
gå i smutsiga kläder när han är där.

Han har förbjudit sonen att ha sitt gosedjur, han har 
ofta vänner och bekanta över när sonen är där och de 
stannar långt in på kvällarna så att sonen inte kan sova. 
Många av dem tycker han är obehagliga och en gång 
berättade han att han vaknat av att det satt en främman-
de man på hans sängkant. Pappan har blivit av med 
sonen flera gånger, har tagit med honom på grejer som 
Kiviks marknad och Malmöfestivalen och tappat bort 
honom. Han har lämnat honom i olåst bil medan han var 
inne och handlade på Maxi. En gång när de tåg blev det 
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att sonen kom av tåget men inte pappan, som åkte vida-
re till nästa station. Tack vare en äldre dam hade min son 
någon som tog hand om honom under tiden. Varje gång 
han ska till sin pappa tänker jag att jag inte vet om jag 
ser honom i liv för sista gången. Jag har konstant ångest 
för att något ska hända honom.

Nu när han blivit lite äldre har jag skaffat en egen mobil 
till honom. Först när pappan fick veta det blev han 
jättearg och tog den ifrån honom, men nu funkar det 
om sonen låter den ligga i väskan och inte tar upp den. 
Han brukar ringa mig om nätterna när han inte kan sova, 
vilket är nästan varje natt när han är där. Han är rädd 
och gråter och säger att han vill komma hem och frågar 
varför jag inte kan hämta honom. Jag säger att jag inte 
får, men han kan liksom inte förstå vem det är som be-
stämmer. Min sömn är helt förstörd, igen. När jag pratar 
med vänner eller familj så säger de att jag borde stänga 
av telefonen så att jag får sova. Som att jag skulle kunna 
sova när jag vet att mitt barn är ensamt och gråter för-
tvivlat och dessutom blir sviken av sin mamma? Vem gör 
så mot sitt barn? När jag pratade med soc så de bara att 
situationen låter ohållbar, men ville sen inte lyssna mer 
utan sa att vi får ansöka om nya föräldrasamtal eller nåt 
för att diskutera föräldraskap.

På veckorna sonen är med mig är han ömsomt väldigt 
klängig och ömsom ganska bråkig. Jag har svårt att orka 
med båda, men trycker hela tiden ner den känslan för 
jag vill inte bli arg på honom när jag vet hur han har det 

de andra veckorna. Så jag vänder liksom ut och in på 
mig själv för att han ska vara glad och för att vi ska ha 
det mysigt och fint, men jag är så jävla trött. Hela tiden. 
Jag vet att jag inte kan kompensera för hur dåligt han 
har det hos sin pappa, men jag vill inte att ha ska ha det 
dåligt hos mig också. Allt jag vill är att han ska må bra. 
Att han ska ha vuxna som är pålitliga och trygga. När jag 
försöker prata med hans pappa om sonens stress säger 
han att det är jag som gör sonen stressad, att jag är 
hispig och orolig, för att jag ger sonen instruktioner vad 
han ska göra om han kommer bort igen. Och jag säger 
att det inte hade behövts om han bara tog hand om sitt 
barn, men då säger han att jag pratar illa om honom inför 
sonen och att jag vänder honom emot honom. Men det 
gör jag inte. Men jag måste ju få hjälpa min son att må 
bättre, hjälpa honom så att han inte blir lika rädd om han 
kommer bort igen. Att han ska ringa mig så att jag kan 
hjälpa honom. Jag vet inte vad jag ska göra, för vi kan lik-
som inte ha det så här, jag förstår ju det. Om vi bara hade 
fått vara själva ett tag i alla fall, ett halvår och bara få vila 
ut. Då hade jag kanske orkat driva på för en mer hållbar 
lösning. Nu är det som att vi är precis lika fast som vi var 
innan, men att ingen fattar för vi har ju gjort slut. Ingen 
fattar att vi sitter fast i våldet ändå. Ingen fattar att det 
fortfarande är våld.
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Del 3: Vårdnad

Inledning Om en relation tar slut och föräldrarna inte kommer överens om var barnen ska bo eller 
när de ska träffa vilken förälder, vad händer då? Scenariot är vanligt, inte minst när de 
förekommit våld i den avslutade relationen. När föräldrarna inte kommer överens görs 
en vårdnadsutredning. Vårdnadsutredningar består av flera olika samtal och möten 
med myndighetspersoner, både vuxna och barn ska ha gemensamma samt enskilda 
samtal. Utredningen styrs av olika lagar och riktlinjer och ska ha barnets bästa för 
ögonen. 

Det här kapitlet kommer vi att ägna åt att gå igenom hur en vårdnadsutredning går 
till. Vi kommer att börja med att lyfta fram de lagrum som har betydelse för frågan om 
vårdnad, men också vad Barnkonventionen säger om barns rätt att ha en åsikt om 
och inflytande över sina egna liv. Genomgångarna vill vi göra både för att det ska vara 
tydligt hur vårdnadsprocessen går till, men också var i processen och lagrummen vi 
identifierar de brister som medför att ambitionen om barnets bästa inte realiseras. Vi 
ser att en stor brist i utredningar är okunskap om kopplingen mellan våldsutövande 
och föräldrastilar som innebär bristande omsorgsförmåga. Vi kommer att visa på att 
vissa drag av bristande omsorg är en form av våldsutövande i sig, men att de också 
ofta går hand i hand med andra typer av våldsutövande – och att denna föräldrastil är 
könad. Om utredarna hade haft större kunskap om detta, och om större insatser gjorts 
för att stötta föräldrar i sin bristande omsorg, hade det funnits större möjligheter att 
tillgodose barns behov av trygghet och omvårdnad.

Genomgående i rapporten har du som läsare tagit del av våldsutsattas erfarenheter. I 
det här kapitlet får du också läsa om erfarenheter från två yrkesverksamma, som under 
många år arbetat med våld i nära relationer och därigenom kommit i kontakt med 
frågor som rör våld, föräldraskap och vårdnad. Från en av intervjuerna har vi hämtat 
citatet som namngivit denna rapport. Hos både yrkesverksamma och våldsutsatta 
finns det hopp om förändring - att situationen som den är nu ska gå att förändra. Det 
hoppet stämmer vi in i – och därför avslutar vi det här kapitlet med att presentera 
förslag på förändring, där många av förslagen kommer från de våldsutsatta själva.
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Föräldrabalken och 
Barnkonventionen – 
styrande lagrum
Det finns flera lagar och riktlinjer för familjerätten och 
domstolen att förhålla sig till under en vårdnadstvist. Vi 
kommer i detta stycke presentera några av de vanligaste 
kapitlena och paragraferna, som vanligtvis är styrande 
under vårdnadstvister. Vi kommer senare i kapitlet 
fördjupa oss kring hur lagarna och riktlinjerna kan tolkas 
och hur man vanligtvis bedömer barnets bästa. 

Föräldrabalken är det lagrum som är styrande när det 
kommer till frågor som rör vårdnad, boende och um-
gänge i svensk lagstiftning. Tillsammans med Barnkon-
ventionen, som implementerades som svensk lag 2020, 
ska det säkerställas att barnets bästa står i centrum 
under vårdnadsutredningar. Utöver aktuella lagrum och 
Barnkonventionen finns det handböcker framtagna av 
exempelvis Socialstyrelsen som komplement till utre-
dare vid familjerätten. Utöver att utreda barnets bästa, 
ska även föräldrarnas livssituation och omsorgsförmåga 
utredas. Generellt syftar svensk lagstiftning till att båda 
föräldrar ska ha delaktighet och inflytande över barnets 
livssituation efter en separation, lagen syftar till jäm-
ställdhet och delaktighet där gemensam vårdnad med 
delat umgänge är normen.

1 Eriksson 2003

Både enligt föräldrabalken samt Barnkonventionen ska 
barnets bästa vara avgörande kring beslut som berör 
vårdnad, boende och umgänge. Men vad menas egent-
ligen med barnets bästa? En del av att barnets bästa 
ska stå i centrum är att hänsyn under utredningar samt 
i domar, ska tas gällande barns ålder och deras rätt att 
komma till tals. Barnen ska själva få beskriva hur de vill 
att deras liv ska se ut och deras tankar kring var de vill 
bo och hur de vill att umgänget ska se ut. Domstolen har 
alltså en skyldighet att ta med barnets vilja och åsikt i be-
slut om vårdnad, boende och umgänge. I många andra 
länder får barnen möjlighet att i domstolen framföra sina 
åsikter. Detta sker då oftast i ett samtal med domaren 
och ibland tillsammans med en barnpsykolog, som 
ställer frågorna. I Sverige är det annorlunda, och enligt 
föräldrabalken får barn bara höras inför rätten om det 
finns särskilda skäl. Detta får konsekvensen  att barnets 
röst ofta försvinner.

Barnets bästa är ett brett perspektiv med stor möjlighet 
till tolkningsutrymme, vilket kan leda till att beslut om 
vårdnad och umgänge med en föräldrar som är våldsut-
övande, oftast blir kopplat till normer och förväntningar 
på att ett barns bästa är kontakt med båda föräldrar.1 
Därför är det av yttersta vikt att utredare följer befintliga 
rekommendationer kring exempelvis risk- och skydds-
bedömningar för att minimera risken att barn far illa och 
att barnets bästa står i centrum. Vi kommer längre fram i 
detta kapitel gå igenom hur barnets bästa kan tolkas och 
vad det kan få för konsekvenser under en vårdnadstvist. 
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1 §  Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 
sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling.
 

2 §  Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott 
vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare eller åt en tillfällig vårdnadshavare. 
Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se 
till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet 
får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt 
ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet 
orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt 
eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Om ansvaret i frågor som gäller barnets ekonomiska förhållanden finns bestämmelser i 9-15 kap. 
Lag (2021:528).

2 a § Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska 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. Lag (2021:528).

2 b § Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende 
och umgänge.

Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Lag (2021:528).

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

Inledande bestämmelser

Föräldrabalken
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Barnkonventionen

Barnkonventionen implementerades som lag i Sverige 
2020, men ratificerades 1980. Barnkonventionen väger 
lika tungt som annan svensk lagstiftning och stat, 
regioner och kommuner ska säkerställa de rättigheter 
barnet har enligt konventionen. Även privata aktörer 
som utför tjänster åt staten som berör barn är skyldiga 
att följa konventionen. Detta gäller både för  skola 
och sjukvårdsinstanser2. Förhoppningarna kring att 
Barnkonventionen blivit lag har varit många och stora 
kring beslut i vårdnadstvister gällande barnets bästa i 
centrum. Framförallt har många hoppats på att barnets 
vilja och rätt att komma till tals ska stärkas i och med 
att konventionen implementeras, men då barnets bästa 
även finns med i föräldrabalken vägs ofta artikel 33 
med  i beslut om vårdnad, utan domstolen refererar 
till föräldrabalken4. Forskning visar på en viss positiv 

2 https://www.barnombudsmannen.se/Barnkonventionen/om-Barnkonventionen/
3 Artikel 3.1 Barnkonventionen: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
4 Åhman, Levinér & Zillén 2020
5 ibid
6 ibid

utveckling gällande barnets rätt att komma till tals i 
ärenden gällande boende, vårdnad och umgänge efter 
att konventionen implementerats, men i och med att 
konventionen fortfarande är ny som lag är det i nuläget 
svårt att dra någon definitiv slutsats5. 

Hur kan då Barnkonventionen komma till användning i 
praktiken när det kommer till vårdnadstvister? Då barn 
i vårdnadstvister främst hörs under själva vårdnads-
utredningen, ligger det stora ansvaret hos utredare hos 
familjerätten och tjänstepersoner hos socialtjänsten 
att säkerställa att barnets bästa står i centrum. Såsom 
vårdnadsutredningar är uppbyggda idag, räknas inte 
barnet som egen part i målet6. Många gånger krävs det 
samtycke från båda föräldrarna för att grundligt utreda 
och klarlägga barnets vilja i rätten, eller att domstolen 
bedömer att det finns särskilda skäl för att barnet 
ska höras i rätten. Nu när Barnkonventionen är lag är 

Artikel 3

I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet 
”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Artikel 3 i Barnkonventionen består av tre punkter, varav 
den första brukar kallas för en av konventionens grundprinciper. Av den första punkten framgår att vid alla 
åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Vad som är barnets 
bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. I den 
andra punkten i artikeln anges staternas övergripande skyldighet att tillförsäkra ett barn nödvändigt skydd 
och nödvändig omvårdnad för barnets välfärd med hänsyn till föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. 
Genom den tredje punkten ställs krav på att de normer som gäller för institutioner, tjänster och inrättning-
ar för barn fastställs av behöriga myndigheter och att en stat säkerställer att normerna efterlevs. Någon 
liknande bestämmelse finns inte i det grundläggande ramverket för de mänskliga rättigheterna.

Artikel 6

Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan ock-
så om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. I Barnkonventionen är det en utgångs-
punkt att familjen är den grundläggande och naturliga enheten för ett barn, vilket bl.a. framgår av konven-
tionens inledning (preambel). Föräldrar eller andra vårdnadshavare har i första hand ansvaret för ett barns 
överlevnad och utveckling (artiklarna 5 och 18). I föräldrarnas ansvar ligger bl.a. att se till barnets bästa 
och att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga 
ge barnet råd och ledning då det utövar sina rättigheter. Samtidigt har staten det yttersta ansvaret för ett 
barns överlevnad och utveckling samt för att barnet ges det skydd och stöd som det behöver.
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Artikel 12

Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsik-
terna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. Enligt artikel 12.1 ska en stat tillförsäkra ett 
barn som är i stånd att bilda en åsikt rätten att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. För att 
ett barn ska tillförsäkras denna rätt ska barnet enligt artikel 12.2 särskilt beredas möjlighet att höras. Det 
kan göras direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och gäller i alla domstolsförfaranden och 
administrativa förfaranden som rör barnet.

en möjlighet att det standardiseras att barnets vilja 
och åsikt ska uttryckas och alltid tas i beaktning. De 
rättspraxis som finns i nuläget handlar ofta om att rätten 
dömt och gått efter barns berättelser som är äldre än
12 år7.

Hur fungerar 
vårdnadsprocessen?
I det här stycket kommer vi ta upp hur en vårdnads-
utredning brukar gå till. En vårdnadsprocess består av 
flera olika delar och de föräldrar som inte kan komma 
överens om vårdnad vänder sig till familjerätten. Både 
lagstiftning och aktuella riktlinjer gällande barnets bästa 
under vårdnadsutredningar är i teorin inte problematiska, 
men vi vill i följande stycke belysa hur bristande kunskap 
om våld kan få stora konsekvenser för både våldsutsatta 
vuxna och barn under vårdnadsutredningar.

Vårdnadsutredning

Vårdnadsutredning blir aktuellt när två föräldrar 
går isär och inte kommer överens om hur de vill att 
vårdnaden för de gemensamma barnet/barnen ska 
se ut. Vårdnadsutredningar görs av familjerätten, som 
är en enhet inom socialtjänsten. Vårdnadsutredningar 
kan vara långa och många gånger smärtsamma 
processer, där tanken är att familjerätten ska göra en  
grundlig utredningen och lämna förslag på vårdnadens 
utformning till tingsrätten. Kortfattat kan man beskriva 
att en vårdnadsutredning innebär att domstolen ska se 
till barnets bästa och att vårdnaden ska spegla barnets 

7 ibid
8 Diesen 2016

behov och trygghet. Vårdnadsutredningen består av 
flera steg:

samarbetssamtal

enskilda samtal

barnsamtal

risk- och skyddsbedömning

Normen i Sverige är generellt att barnet ska vara hos 
båda föräldrarna. Förutsättningarna att utreda vad som 
är bäst för barnet är många gånger bristfälliga8, vilket vi 
kommer att återkomma till. Vår erfarenhet är att många 
av de barn som genomgår en vårdnadstvist inte upple-
ver sig bli hörda och att deras åsikt inte räknas. Istället 
för att barnet har rätt till sina föräldrar, som lagen säger 
att de har, blir det i praktiken att föräldrarna har rätt till 
barnet, vilket kan kopplas till den biologiska föräldrarät-
ten vi diskuterat tidigare. Därför blir det tyvärr ofta så att 
vårdnadsutredningar och beslut gällande vårdnad inte 
är förenligt med vad som är det bästa för barnet, trots att 
det är vad lagen förespråkar. 

En vårdnadsutredning är en relativt lång och många 
gånger tung och emotionell process, oavsett om det 
förekommit våld eller ej. Processen består av många 
möten med yrkesverksamma som ska sammanställa 
en utredning kring föräldrarnas förmåga och barnets 
situation. Under utredningen ska föräldrar träffas för 
samarbetssamtal, enskilda samtal samt samtal till-
sammans med barnet. Nytt sedan 2022 är att föräldrar 
som initierar en vårdnadsprocess måste genomgå ett 
informationssamtal med representanter från familjerät-
ten innan själva vårdnadsutredningen startar. Detta ser 
vi som en positiv förändring, då många vi möter ej har 
tidigare kunskap om eller vet hur en vårdnadsutredning 
går till.
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Vårdnadsmål är en civilrättslig process som genomförs 
mellan två parter. Processen brukar inledas med att den 
ena föräldern med juridisk hjälp initierar ett förslag på ett 
upplägg gällande boende, umgänge och/eller vårdnad. 
Om överenskommelse ej kan ske går ärendet vidare 
genom en stämningsansökan som tingsrätten skickar 
till den andra föräldern, och begär in svar gällande 
dennes inställning till yrkandet om boende, vårdnad och/
eller umgänge. Under utredningstiden, som inte bör ta 
längre tid än fyra månader, träffar utredarna föräldrarna 
och barnen i gemensamma och enskilda samtal. När 
utredningen är färdigställd delges denna till föräldrarna 
så att synpunkter kan lämnas, och därefter skickar 
familjerätten in utredningen till tingsrätten. Utredningen 
avslutas ofta med att utredarna rekommenderar ett 
särskilt utfall gällande den kommande vårdnaden för 
det gemensamma barnet. Rekommendationerna från 
familjerätten kan exempelvis vara att föräldrarna ska ha 

gemensam vårdnad eller att vårdnaden helt ska tillfalla 
en av föräldrarna. Utredningen är ett förslag till rätten 
och är inte bindande, men förslaget väger ofta tungt 
för rättens kommande beslut. Däremot förekommer 
det ofta att det våld som utredarna uppmärksammar 
försvinner i domstolens skrivningar, vilket bland andra 
Jämställdhetsmyndighetens rapport, Uppgifter om våld 
är inget undantag, från 2022 visar.

När ärendet går vidare till tingsrätten samlas bevisning 
in. Denna kan bestå av utlåtanden från läkare, social-
tjänsten eller andra vittnen. Under själva huvudförhand-
lingen (rättegången) går rätten igenom all bevisning och 
båda föräldrarna hörs under förhandlingen. Även even-
tuella sakkunniga eller andra vittnen kan höras under 
förhandlingens gång. Därefter överlägger rätten i cirka 
två till tre veckor innan beslut delges de inblandade.

Jag upplevde att utredarna på familjerätten förstod våldet och 
problematiken. Men när det kom till själva texten i utredningen 
uttryckte de sig väldigt försiktigt, och använde inte ordet våld, trots 

att vi diskuterat våldet i våra samtal. Kanske var det därför som tingsrätten inte 
tog det på allvar. Utredarna rekommenderade helgumgänge, men tingsrätten 
dömde till varannan vecka. Ett par månader efter domen stämde jag om enskild 
vårdnad eftersom barnen mådde så dåligt av att träffa sin pappa. Han vägrade 
delta i utredningen om socialtjänsten inte satte in en manlig konsult, eftersom 
han ansåg socialtjänsten som jäviga på grund av att alla där var kvinnor. 
Kommunen gick honom till mötes, men det visade sig att även konsulten såg 
våldet. Han verkade tycka att det var så självklart att barnen skulle bo hos mig 
att han inte lade något krut på texten i utredningen, och återigen missade 
tingsrätten helt allvaret.

Separerade 
föräldrar 
kommer inte 
överens

Samtal med 
föräldrar och barn
Om orosanmälan 
kring barnen 
gjorts tas detta in 
i processen

Huvud-
förhandling 
(rättegång)
Föräldrar och 
eventuella 
vittnen hörs

En av föräldrarna 
lämnar stämnings-
ansökan om 
vårdnaden

Familjerätten 
genomför 
utredning

Familjerätten 
lämnar 
utredningen till 
tingsrätten

Tingsrätten 
kommer fram 
till ett beslut 
gällande vårdnad

De inblandade 
delges tings-
rättens beslut
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Samarbetssamtal – goda intentioner med 
katastrofala följder

Vi har tidigare i texten nämnt samarbetssamtal 
flera gånger, eftersom samarbetssamtal är ett av de 
huvudsakliga verktygen för bestämma hur boende 
och umgänge ska se ut för barnen efter föräldrarnas 
separation. Kommunen där föräldrarna bor har 
under en vårdnadsutredning skyldighet att se till att 
föräldrarna erbjuds samarbetssamtal, både om det 
önskas av föräldrarna själva eller anses nödvändigt 
av utredaren. Syftet med samarbetssamtalen är att 
föräldrarna tillsammans ska hitta överenskommelser 
som grundar sig i barnets behov samt kunna lyfta 
eventuella egna önskemål. Ett annat syfte är att 
föräldrarna ska kunna komma överens om frågor som 
rör barnet. Om en överenskommelse görs i detta stadie 
kan domstolsförhandlingar undvikas. Om föräldrarna 
inte kommer överens går ärendet vidare till rättegång. 
Det finns alltså en ambition om att föräldrarna ska lösa 
frågan på egen hand eller med stöd av socialtjänsten. 
Barnet ska vara samtalets fokus och målet är att 
föräldrarna ska kunna samarbeta kring frågor som rör 
barnets bästa. Samarbetssamtalen kan begäras av en 
eller båda föräldrarna, men det kan även vara domstolen 
som lämnar uppdrag till socialtjänsten att samtal ska 
genomföras. I dessa fall kräver genomförandet inte 
samtycke från föräldrarna, utan är obligatoriskt.

Det finns flera undantag då samarbetssamtal ses som 
olämpliga. Det kan handla om att en av föräldrarna har 
ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa. Men undan-
tagen gäller också i de fall då det förekommit hot och 
våld. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska 
den som blivit utsatt för våld i den avslutade relationen 
aldrig tvingas till samarbetssamtal med sin förövare. 
Bakgrunden till detta är, som vi påpekat tidigare i texten, 
att en relation med våld präglas av maktobalans, och 
sådan obalans gör samarbete omöjligt. Vår erfarenhet är 
dock att många som blivit utsatta för våld tvingas delta i 
samarbetssamtal med den person som utövat våld mot 
dem. Att det kan bli så, trots de starka rekommendatio-
nerna, handlar om att offrets berättelser och vittnesmål 
inte anses räcka för att undantaget ska göras gällande. 
Många utsatta upplever att de inte blir trodda och ser 
sig tvungna att genomföra samtalen eftersom en vägran 
betraktas som samarbetsovilja, vilket är en stor nack-
del när vårdnadsfrågan går till domstol. I domar som 

9 JÄMY 2022
10 Socialstyrelsen 2012

innehåller beslut om samarbetssamtal motiveras detta 
ofta med att våldet inte är styrkt, i de fall då det inte finns 
en fällande dom gällande våldet9. Att det saknas fällande 
dom ska inte påverka hur domstolen ser på sannings-
halten gällande våldet, men i praktiken är det likväl det 
som sker. Som vi diskuterat tidigare innebär detta ett 
enormt problem för den utsatta. Valet står mellan att sitta 
i samtal med en person som utsatt dig för våld och som 
fortfarande kan styra dig med rädsla och hot, eller att 
vägra delta i samtal vilket kommer att ses som försvå-
rande och kan leda till att du förlorar vårdnaden om dina 
barn. Det är en stor brist i myndighetsutövningen att de 
rekommendationer som finns inte efterföljs och skyddar 
den som utsatts för våld.

På samarbetssamtalen var han en 
helt annan person. Vänlig, timid, 

tillmötesgående. Utredarna blev super-
charmade och jag var egentligen inte det 
minsta förvånad. det var samma roll som 
han tog på sig medan vi var ihop och 
träffade andra människor. Hemma när han 
var sig själv var han hotfull, aggressiv, 
kränkande och utsatte både mig och 
barnen för psykisk våld i form av 
förödmjukelser och konstant ned-
värderande. Samarbetssamtalen ledde 
inte till någonting eftersom det som var 
problemet aldrig kom upp. Så då kunde vi 
ju inte hitta någon lösning heller.

Barnsamtal – barnets röst

Under vårdnadsutredningen genomför utredaren 
från familjerätten som regel flera samtal med barnet. 
I samtalen ska utredaren bedöma hur barnet mår hos 
föräldrarna, dess känsla av trygghet och dess förmåga 
att hantera stress och förändring. Utredaren ska också 
bedöma om det finns någon utsatthet för antingen 
våld eller situationer av försummelse eller vanvård10. 
Vid vårdnadsutredningen tydliggör Socialstyrelsens 
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rekommendationer att utredaren ska träffa barnet både 
enskilt och tillsammans med föräldrarna. Träffarna kan 
ske både på socialtjänstens kontor eller i barnets hem. 
Att genomföra samtalet i barnets hem syftar till att se 
hur barnet agerar i sin hemmiljö, hur kontakten och 
anknytningen utspelar sig mellan barnet, förälder och 
syskon. Utredarna har ett stort ansvar att utreda huruvida 
våld förekommit och vad konsekvenserna av våldet blivit 
för barnet. Det ska göras individuella bedömningar 
baserat på barnets ålder och mognad gällande vilket 
sätt samtalen ska genomföras11. Barnsamtalen ska ligga 
till grund för socialtjänstens utlåtande till tingsrätten 
och det är viktigt att barnets vilja och rättigheter tas 
i beaktning. Barnsamtalen syfte är att barn ska bli 
hörda eftersom barn har en rätt att påverka sin egen 
livssituation. Vår erfarenhet att det ofta är föräldrarnas 
vilja som ligger till grund för familjerättens förslag 
gällande vårdnad och umgänge, och att de önskningar 
och förslag som barnen lyft glöms bort.

För barnen innebär en sådan situation att de först upp-
manas berätta om våld och annan utsatthet de varit med 
om, för vuxna som ber om och försäkrar deras tillit. För 
många barn kan det vara traumatiskt och väcka starka 
obehagskänslor att behöva berätta och återuppleva de 
saker de varit med om. När vuxenvärlden efterfrågar 
deras önskningar och åsikter föds ofta också ett hopp 
om att bli hörsammad. När det hoppet inte infrias, och 
beslut istället går tvärs emot vad barnet uttryckt önske-
mål om, är risken stor att barnets tillit till vuxenvärlden 
skadas. Konsekvensen av sådan tillitsbrist kan vara att 
barn i fortsättningen inte vågar eller ser det som lönt att 
berätta för vuxna om utsatthet de upplever. Därmed blir 
barnet skyddslöst.

I de enskilda samtalen med 
utredaren tvingades mitt barn 

spela in hela samtalet på sin telefon, och 
sedan spela upp det för sin pappa. När 
det kom fram sa utredaren att hon aldrig 
varit med om något liknande. Ett tillfälle 
där det skulle vara tryggt för mitt barn att 
berätta, blev istället ett övergrepp.

11 MFoF 2018
12 ibid
13 MFoF 2018

Riskbedömning under utredningen – hur 
säkerställs det att barn inte far illa?

Om det under utredningens gång framkommer upp-
gifter om att barn på något sätt far illa ska utredarna 
genomföra en så kallad riskbedömning. Risk-
bedömningarna är en viktig del av vårdnadsutredningen 
och misstankar om att barn far illa ska alltid utredas 
grundligt. Riskbedömningen kan delas in i tre delar som 
bygger på följande struktur12;

(Figur 1 MFoF 2018)

Många gånger finns det redan vid början av en 
utredning indikationer på att ett barn far illa och då 
börjar bedömningen helt enkelt på steg två. Utredarna 
ska under riskbedömningen både fokusera på vad 
barnet upplevt och på föräldrarnas omsorgsförmåga. 
Som vi tidigare nämnt ska utredarna både samtala 
med föräldrarna och barnen, enskilt och tillsammans. 
Fokus ska ligga på att få fram hur risken ser ut (steg 
2) och hur både barn och föräldrar resonerar kring 
riskfaktorn. Utredarna ska vid misstanke om våld mot 
barn uppmuntra föräldrarna att lämna en så informativ 
berättelse som möjligt, samt vara uppmärksam på 
hur föräldern beskriver barnet13. Om en av föräldrarna 
uppger att den andra föräldern är våldsbenägen råds 
utredarna att så snart som möjligt informera den andra 
föräldern om uppgifterna som framkommit. Under punkt 
3, bedöm risk och skydd, ska utredarna sammanställa 
vad som framkommit under samtal med föräldrar 
och barn, och om det föreligger en risk eller inte. 
Bedömningen om det föreligger risk att barnet far illa 
består av fyra olika punkter;

sammanställa risk- och skyddsfaktorer

bedöma uppgifterna 

värdera risk- och skyddsfaktorer 

göra en individuell bedömning

Sammanställningen ska innehålla uppgifter från både 
föräldrar och barn men även information från andra 
viktiga referenspersoner. Det kan handla om andra 

Finns det 
en risk?

Hur ser 
risken ut?

Bedöm risk 
och skydd
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utredningar inom socialtjänsten, journalanteckningar 
eller intyg från skola. Dessa uppgifter ligger till 
grund för vidare bedömning och ska jämföras med 
vad barnet och föräldrarna uppgett. Utredarna ska 
sammanställa all information och fokusera på både 
risk- och skyddsfaktorer. Särskild fokus ska ligga på 
barns berättelser om våld eller en förälders oro för den 
andra förälderns aggressivitet och våldsbenägenhet14. 
Det är viktigt att sammanställningen även innehåller 
tidigare nedlagda förundersökningar, anmälningar om 
oro för barn där insatser inte beviljats och uppgifter om 
våld från medföräldern som inte styrks av den andra 
föräldern15. När sammanställningen är genomförd ska 
samtliga uppgifter bedömas av utredarna. Det är viktigt 
att utredarna inte avfärdar de uppgifter som framkommit 
gällande våld, även om utredarna anser att det kan röra 
sig om att ord står mot ord, uppgifterna är vaga eller att 
det finns andra försvårande omständigheter. Utredarna 
råds att beskriva sin eventuella osäkerhet kring de 
uppgifter som framkommit i stället för att avfärda dem, 
varje uppgift som framkommit som handlar om våld 
ska grundligt beskrivas innan de avfärdas16.  I den 
tredje punkten ska utredarna värdera både risk- och 
skyddsfaktorerna. Syftet är att utredarna ska värdera hur 
allvarliga riskerna är och om det finns skyddsfaktorer 
som bidrar till att förmildra risken att barnet far illa. En 
viktig del i värderingen av riskfaktorer är att utredarna 
bedömer hur barnets utveckling riskerar att skadas. 
Faktorer som kan påverka detta är kopplade till barnets 
ålder, föräldrarnas inställning till våld samt hur vanligt 
förekommande våldet är och allvarsgraden i våldet17. 
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd  
beskriver hur vissa faktorer är särskilt skadliga för en 
hälsosam utveckling:

Om barnet får ångest och 
blir oroligt är det skadligt för 
barnets utveckling. Ju yngre 
barnet är desto allvarligare 
kan skadorna bli. Långvariga 
och allvarliga konflikter 
mellan föräldrar är en annan 
riskfaktor för barns hälsa och 
utveckling.

14 ibid
15 ibid
16 ibid
17 MFoF 2018
18 ibid
19 JÄMY 2022

När utredarna sammanställt riskerna, bedömt uppgif-
terna och värderat risk- och skyddsfaktorerna ska de 
genomföra en individuell bedömning. Riktlinjer för en 
individuell bedömning är att utredarna bland annat ska 
ta fram en riskprofil för barnet, en sammanvägning av 
både risk- och skyddsfaktorer. Riskprofilen ska visa på 
riskernas påverkan gentemot barnet samtidigt som den 
tar hänsyn till eventuella skyddsfaktorer. En viktig del är 
att utredarna ska använda generell kunskap om barns ut-
veckling och riskfaktorer kopplat till våld, och implemen-
tera detta i barnets individuella riskprofil. Där riskfaktorer 
är svårbevisade och svåra att utreda, råds utredarna att 
ännu en gång värdera uppgifterna för att säkerställa att 
ingen riskfaktor missas. Har det förekommit våld ska 
det utredas när i tiden våldet förekommit och tas med i 
barnets riskprofil. Om en förälder tidigare varit våldsam, 
men att våld inte förekommit på länge, räknas detta som 
en förmildrande omständighet och risken för att barnet 
ska fortsätta utsättas, ses ofta inte som lika stor. 

Riktlinjerna poängterar att ju bättre underlag och tydliga 
motiveringar utredarna kommer fram till gällande bar-
nets situation, desto mindre riskerar de att själva göra 
egna subjektiva antaganden18. De beslut som utredarna 
kommer fram till ska alltid spegla barnets bästa. Som vi 
kan se finns det i lagar och rekommendationer tydliga 
ambitioner om att barns utsatthet ska tas på allvar, och 
att det inte är utredarens uppgift att avgöra om våldet 
skett men att låta oro för våld och vanvård bli synlig i 
utredningen. Vår erfarenhet i möte med våldsutsatta 
är dock att risk- och skyddsbedömningar inte alltid ge-
nomförs. Det är en erfarenhet som stärks av uppgifter i 
Jämställdhetsmyndigheten rapport, Uppgifter om våld är 
inget undantag, där det beskrivs hur domstolar genom-
fört riskbedömningar i 69 procent av målen. I flera av må-
len saknar bedömningarna ett sammanhang och är inte 
systematiskt utförda. Många gånger avfärdar domstolen 
uppgifter om våld och övergrepp på grund av att det inte 
kan styrkas, trots att de beviskraven inte finns. Våld kan 
alltså förbises på flera sätt: i utredningen som familjerät-
ten lämnar till domstolen, att domstolen inte hörsammar 
våld i de fall utredningen visar på våldsförekomst eller 
på grund av att domstolen inte gör en riskbedömning. 
Konsekvenserna blir att våldet osynliggörs och därmed 
kan fortsätta, vilket inte är förenligt med barnets bästa.

Vissa gånger finns det inga tydliga rutiner implemente-
rade hos familjerätten19, vilket leder till att våldet avfärdas 
som samarbetssvårigheter och inte utreds som en risk-
faktor. Det saknas kunskap om våld och hur våldet på-
verkar barnets livssituation här och nu men även senare 
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i livet. Även fast riktlinjerna poängterar hur viktigt det är 
att utredarna samlar in uppgifter från viktiga referensper-
soner och tidigare anmälningar, exempelvis anmälan om 
oro, är det långt ifrån alla gånger som dessa uppgifter 
utreds så pass grundligt som riktlinjerna rekommende-
rar. Vi möter stödsökande som vid flertal gånger påpekat 
till utredare hur viktigt det är att barnens rätt till skydd 
beaktas, men får till svar att frågan om att våld förekom-
mer inte kan styrkas, att ord står mot ord. Vår erfarenhet 
är att uppgifter om våld ofta tolkas som vaga och att de 
är svåra att styrka, framförallt då det finns en annan part 
(den våldsutövande föräldern) som vägrar medge att 
våld förekommer eller att hen har något med barnets 
känsla av otrygghet att göra. När barn uttrycker att våld 
förekommit eller att de är rädda för den ena föräldern, är 
det inte helt ovanligt att detta inte ses som en risk. Detta 
motiveras med att våldet hänt för länge sedan, att barnet 
är inte tillräckligt mogen för att förstå eller att barnet tar 
den våldsutsatta förälderns parti. De riktlinjer som finns 
är kopplade till forskning, för att försäkra att våldsutsatta 
barn och vuxna får skydd, men vi kan alltså se att dessa 
inte följs. Istället är det upp till varje enhet och ibland 
upp till de individuella utredarna att avgöra vilka steg 
i processen som ska följas. Det leder till otillräckliga, 
undermåliga och subjektiva risk- och skyddsbedömning-
ar som utsätter barn för fortsatt våld och alla de negativa 
konsekvenser som följer med det. Som vi tidigare nämnt 
följer ofta synen på könat föräldraskap med i bemötande 
och inom myndighetsutövning. Saknas kunskap hos 
utredare om genusperspektiv och hur olika förutsätt-
ningarna ser ut beroende på vilket kön man har, är risken 
stor att utredarna bemöter föräldrar olika, att utredarna 
agerar efter normer och förväntningar kring kön, och 
våld osynliggörs. 

Barnombud – ett omtvistat förslag

Barns rätt att komma till tals är, som vi tidigare nämnt, 
en viktig del av en vårdnadsutredning. Ändå har barnet 
ingen rätt till ett eget juridiskt ombud under rättegången. 
Eget juridiskt ombud är en rättighet som endast gäller 
föräldrar. Ombuden representerar enbart de vuxna, och 
barnen står helt utan. Trots att barnens röst ska vara en 
viktig del av utredningen redovisas deras önskan och 
röst i mindre av hälften av de fall som går till domstol20. 
Barnen företräds alltså av sina föräldrar som ligger i 
tvist med varandra – en tvist som handlar om barnet de 
samtidigt ska företräda. Därmed blir det föräldrarnas 
röster om vad de upplever är det bästa för barnet som 
hörs tydligast. Ett förslag som länge diskuterats för att 
komma till rätta med detta, är att barn ska ha rätt till ett 
eget ombud. Ombudets funktion och syfte skulle vara att 

20 SOU 2017:6

Vi blev placerade på skyddat 
boende på grund av hot och våld 

från mitt ex. Utredaren [på mottagnings-
enheten] som genomförde risk-
bedömningen då var helt suverän. Hon 
lyssnade, tog mig och barnet på allvar och 
jag kände verkligen att hon såg hur farlig 
han faktiskt var. Nu bor vi 100 mil bort, 
barnet har börjat i ny skola och jag 
försöker successivt skapa en normal 
tillvaro för oss i en väldigt onormal 
situation. Problemen började när 
umgänget med pappan skulle starta. 
Barnet får flyga 100 mil för att ha 
umgänge med sin våldsutövande pappa 
en gång i månaden, ska det vara så? De 
nya utredarna [familjerätten] vägrar lyssna 
på mig och verkar inte tro att vi blivit 
utsatta för våld. Har de ens pratat med 
den första utredaren som placerade oss 
på skyddat boende? Barnet mår 
fruktansvärt dåligt både innan och efter 
umgänget och varje gång berättar hen om 
hur han försökt luska ut var vi bor. Hittar 
han oss dödar han mig, det är jag säker 
på. Ändå finns det inga rutiner för en 
riskbedömning och förslag på hur barnet 
kan vara tryggt under umgänget, det 
verkar vara en omöjlighet.

stärka barnperspektivet och ge barnet större möjligheter 
att komma till tals och uttrycka sin vilja.

Fördelarna med ett eget ombud skulle vara att barnets 
rätt att komma till tals säkerställs, eftersom ombudet 
är en person som har kunskap om både juridik och om 
barns rättigheter och välmående. På så vis skulle barns 
röster få mer tyngd i utredningar och förhandlingar. En 
nackdel med eget ombud för barn sägs vara att ombudet 
blir ytterligare en person som barnet ska ha kontakt med 
och berätta sin historia för. Redan i dagsläget är det 
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så att barn ofta måste berätta om sina upplevelser och 
erfarenheter av våld hemma flera gånger, vilket ofta kan 
vara dränerande och ångestframkallande för barnet21.

Förslaget om barnombud verkar inte, enligt vår uppfatt-
ning, vara något som är på väg att förverkligas. Däremot 
trädde en ny lag i kraft 1 juli 2021 som också har som 
syfte att stärka barnperspektivet under vårdnadstvister. 
Regeringen presenterar lagändringen på följande vis:

”För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har 
regeringen föreslagit en rad ändringar i lagstiftningen. 
Bland annat föreslås åtgärder som innebär att:

barnets rätt till information och till delaktighet i övrigt 
stärks

förutsättningarna för föräldrar att nå 
samförståndslösningar förbättras genom en ny lag 
om informationssamtal

skyddet för barn som riskerar att fara illa stärks”

Det finns en intention i lagen om att barn ska skyddas 
från våld och otrygghet, men alltför ofta efterlevs 
inte den intentionen. När barn inte blir lyssnade på, 
eller deras åsikter inte hörsammas, blir barn både 
skydds- och maktlösa. Att stärka barnperspektivet i 
vårdnadstvister handlar både om barnets bästa medan 
det är barn, men handlar också om barnets möjligheter 
att bli en trygg och frisk vuxen. Barn har rättigheter som 
de idag berövas.

21 SOU 2017:6

Överklagan – en nödvändighet som kan 
förlänga våldet

Om en eller båda parterna är missnöjda med tings-
rättens beslut gällande vårdnad går det att överklaga 
beslutet till hovrätten. För att överklaga behöver man 
ansöka om ett prövningstillstånd, vilket kan vara svårt 
att få. Därför är det ofta tingsrättens beslut som gäller. 
Det man kan göra om man är missnöjd är att skicka in 
en ny ansökan till tingsrätten och börja om vårdnads-
processen igen. Möjligheten att börja om vårdnadspro-
cessen är viktig, men kan också innebära att föräldrar 
ligger i vårdnadstvist om de gemensamma barnen 
under hela barnens uppväxt. Vår erfarenhet är att i de 
fall då vårdnadsutredningen och tingsrätten går på den 
våldsutsattas linje och hörsammar behovet av skydd och 
trygghet för barnen – genom beslut om att barnen ska 
ha lite eller ingen kontakt med den våldsutövande för-
äldern – skickar våldsutövaren ofta in en ny ansökan om 
vårdnadsutredning. För den våldsutsatta och för barnen 
kan det innebära att de lever i ständig rädsla och oro för 
sin livssituation, som hela tiden riskerar att förändras. 
För barnen kan det skapa otrygghet och ångest, och 
svårigheter att bearbeta och läka efter våldet det upp-
levt. Utifrån ett barnperspektiv kan man kanske därför 
ifrågasätta hur långa och många vårdnadsprocesser ska 
få vara.

Jag och barnen har levt i 
vårdnadstvister i tolv år. Vi 

separerade när den yngsta var ett halvår, 
hon har inte upplevt något annat. Varje 
gång rätten kommer fram till ett beslut 
överklagar han eller lämnar in en ny 
stämningsansökan. För oss blir det inget 
lugn, ständig oro om hur det blir efter 
nästa dom, vi kan inte ens hoppas på att 
domen ska gå enligt våra önskemål, för då 
vet vi ju att det kommer att bli en ny 
process. Som jag ser det kommer vi inte 
kunna hitta något lugn förrän barnen blir 
myndiga. Men med allt de varit med om, 
all oro, ångest och otrygghet – hur 
kommer de att må då?

Tänk om…
rollen som barnombud utformades till att 
vara en person som följer med barnet under 
hela utredningen, finns tillgänglig vid alla 
samtal och samtidigt kan utgöra ett stöd för 
barnet. Barnombudet hade kunnat innebära 
en trygghet för barnet och också vara en 
resurs gällande barnets rättigheter och 
möjligheter till vidare stödinsatser.
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Umgänge och umgängessabotage

Om föräldrar efter en separation inte kan komma över-
ens om hur de vill att vårdnaden ska se ut sinsemellan, 
kan tingsrätten, utöver beslut om vårdnad, även fastställa 
beslut om umgänge. Om ett barn efter en separation 
bor mestadels hos en förälder, kallas denne förälder 
för ”boendeförälder” och den andra för ”umgänges-
förälder”22. Rätten kan besluta om hur träffarna med 
umgängesföräldern ska gå till, och boendeföräldern har 
en skyldighet att följa rättens beslut om umgänge. Syftet 
med umgänget är att barnet har rätt till en bra kontakt 
med den förälder som hen inte bor med23. Umgängets 
främsta mål är alltså att barnets behov av en nära kon-
takt med båda sina föräldrar ska stå i centrum, snarare 
än båda föräldrars rätt till sina barn. Rätten kan ta beslut 
om umgänge både vid gemensam och enskild vårdnad. 
Som vi tidigare nämnt är det inte ovanligt att våldet 
osynliggörs under en vårdnadsprocess, något som kan 
få stora konsekvenser när det kommer till rättens beslut 
gällande umgänge. Även om uppgifter om våld fram-
kommit under utredningen,  är det inte en självklarhet 
att domstolen väljer att beakta uppgifterna i frågan om 
umgänge. Konsekvensen av att inte beakta uppgifterna 
om våld leder till att den våldsutsatta föräldern, som 
många gånger är boendeföräldern, tvingas att välja 
mellan att antingen gå emot rättens beslut om umgänge 
och då riskerat att betala vite, eller att skicka sina barn 
på umgänge med den våldsutövande föräldern. Vissa av 
de kvinnor vi möter uppger att de tagit beslutet att inte 
skicka sina barn på umgänge med förövaren, på grund 
av rädslan för att barnen ska bli fortsatt traumatiserade 
och att våldet på så sätt får fortgå. Andra väljer att skicka 
barnen på umgänge med den våldsutövande föräldern, 
grundat i rädsla i att mista vårdnaden om sitt barn om 
umgänget inte blir av. Om en boendeförälder inte följer 
rättens beslut om umgänge och barnen inte dyker upp 
på utsatt tid, kan hen nämligen bli anklagad för umgäng-
essabotage och riskera tusentals kronor i vite. 

22 https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/
barn-som-upplever-vald/vardnad-och-umgange/
23 ibid
24 SKR 2020
25 Exempelvis arbetar Malmö Stad med Umgåsen,
en insats där umgängesstöd är socionomer

I vissa beslut om umgänge bestämmer rätten att det ska 
finnas ett umgängesstöd närvarande när umgänge sker 
mellan förälder och barn. Det finns inget krav på att de 
personer som agerar umgängesstöd ska ha kunskap om 
exempelvis våld. Forskning visar att det är relativt vanligt 
att umgängesstödet, en person som är utsedd för att 
barnen ska känna trygghet under umgängestillfällena, 
många gånger utgår från att den våldsutsatta föräldern 
”överdriver” eller tror att våldet helt enkelt aldrig före-
kommit24. Detta innebär att den person som ska vara en 
trygghet för barnen, i en situation där de kan känna stor 
rädsla och obehag, bidrar till att osynliggöra våldet och 
på så sätt ställer sig på våldsutövarens sida. Umgäng-
esstödet ska förhålla sig objektivt, men får inte förneka 
barnens känslor av rädsla och obehag, oberoende av 
vad umgängesstödet tror att dessa beror på. Om det 
inte gjorts en ordentlig risk- och skyddsbedömning är 
detta ett stort ansvar att lägga på umgängesstödet, som 
i vissa kommuner är lekmän25, eftersom denne då inte 
har någon förförståelse för barnens situation. Betydel-
sen av en noggrant utförd risk- och skyddsbedömning 
ska alltså inte förminskas. Umgängesstödet är en insats 
med goda intentioner, som finns till för att skydda barnet 
och se till barnets bästa, men vår erfarenhet är att det 
alltför ofta inte blir så. Många kvinnor inom vår stöd-
verksamhet har först känt en lättnad när de fått besked 
om att deras barn har rätt till umgängesstöd, då de sett 
det som att det kommer att finnas en objektiv person 
närvarande i rummet vid umgängestillfällena, men att 
detta senare lett till besvikelse. Deras upplevelse är att 
umgängesstödet allierat sig med förövaren och missar 
allvarliga varningssignaler i mötet mellan föräldern och 
barnen. Umgängesstödet riskerar alltså att bli en falsk 
trygghet. Konsekvenserna av att umgängesstöd inte har 
kunskap om våld, att det allierar sig med förövaren eller 
är frånvarande under umgängestillfällena, är att hen inte 
på ett säkert sätt kan se till att barnet är tryggt. Som vi 
sett ovan kan den otryggheten få enorma konsekvenser 
för barnet, både på kort och på lång sikt.

Tänk om…
lagen kunde omformuleras, så att den istället för att 
diktera ”god och nära” kontakt mellan förälder och barn, 
formulerades som att barn och förälder ska ha kontakt? 
En sådan formulering hade hjälpt både domstolar och 
barn att kunna utforma umgänge efter barnets behov 
och förutsättningar, exempelvis digitalt umgänge när 
barnet är skyddsplacerat, i stället för att åka flera mil för 
ett kort umgänge.



73vårdnad

Det finns i nuläget få svenska studier gällande beslut 
om umgänge där uppgifter om våld framkommit 
under utredning. Enligt en kartläggning genomförd 
av socialstyrelsen 2017, pekar uppgifter på att så 
många som 700 barn med interimistiska beslut om 
umgänge och som tidigare blivit utsatta för våld,  
ändå tvingas genomföra umgänget med förövaren26. 
Barn tvingas alltså att umgås med sin våldsutövande 
förälder och den våldsutsatta föräldern är tvungen 
att säkerställa att umgänget blir av, för att inte riskera 
ekonomiska konsekvenser gällande vite eller att helt 
förlora vårdnaden. På grund av ojämställdhet har 
kvinnor generellt lägre inkomster än män, och många 
våldsutsatta kvinnor har också utsatts för ekonomiskt 

26 Jämställdhetsmyndigheten, Uppgifter om våld är inget undantag 2022

våld. Det ekonomiska våldet leder till sämre ekonomi 
på grund av att förövaren till exempel inte låtit dem 
yrkesarbeta i lika hög uträckning som innan, att 
förövaren skuldsatt dem utan deras vetskap eller att 
de är generellt är hemma längre med barnen. Den 
ekonomiska konsekvensen för våldsutsatta kvinnor 
under vårdnadsutredningar kan alltså bli att de behöver 
tvinga iväg sina barn på umgänge, annars hamnar 
de i en ännu sämre ekonomisk sits. Konsekvenserna 
för barnet blir som vi diskuterade i kapitlet om våld, 
att trauman från våldet aktualiseras och att det vid 
varje umgänge finns en överhängande risk att barnet 
ytterligare blir utsatt för våld.

Barnen berättade om personen som var umgängesstöd, att hon satt 
med när de fikade, satt och stickade och pratade om sina barnbarn 
och lade sig i deras samtal med sin pappa. Helt gränslös. Det var som 

att de var på gemensamt kafferep allihop. Efter en massa tjat fick vi ett nytt 
umgängesstöd. Han var helt tvärtom. Försvann in på toa i långa stunder, gick ut 
och rökte, var knappt närvarande alls. De här vuxna, som skulle vara mina barns 
trygghet när de umgicks med en pappa de var livrädda för, tog inget ansvar alls. 
Det var som att de inte förstod varför de var där.

 Umgänget fungerade inte alls. Antingen dök han upp precis när han 
ville och bankade på dörren eller så dök han inte upp alls. Att ännu 
en gång behöva förklara för sin 6 åring att pappa inte kommer och 

hälsar på idag heller, det är hjärtskärande. När jag äntligen fick honom 
[pappan] till ett nytt samarbetssamtal var mina förväntningar så höga, kanske 
skulle vi äntligen få till ett vettigt umgänge. Under mötet berättar han för 
utredaren hur synd det är om honom - han som inte har jobb, vänner eller 
någonting, knappt pengar till en bussbiljett. Jag trodde inte det var sant när 
utredaren nickar instämmande och vänder sig till mig och säger, men du kan ju 
betala hans biljett? Då vet vi säkert att umgänget blir av. Det är alltså jag som 
ska se till att HAN tar bussen för att umgås några timmar med vårt barn. 
Utredaren menade att han har ju faktiskt inget jobb och han vill väl, vissa 
pappor vill inte ens veta av sina barn. Att han systematiskt utsatt mig för våld 
under flera år, var ingenting som utredaren ville diskutera.
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Intervju
Ulrika – verksamhetschef kvinnojour 
och skyddat boende

Ulrika är verksamhetschef på ett skyddat boende i Skåne 
och ansvarar för ett tiotal anställda. Jouren arbetar med 
skyddsplaceringar och det finns både enskilda lägen-
heter för våldsutsatta och deras barn, samt lägenheter 
som fungerar som kollektiv. Verksamheten har även 
en ungdomsjour som riktar sig till yngre stödsökande 
mellan 16–25 år.

Ulrika berättar att det snarare är regel än undantag att de 
kvinnor och barn de möter befinner sig i eller precis har 
genomgått en vårdnadstvist. Det Ulrika har märkt genom 
åren är att många får gemensam vårdnad fastän kvinnan 
och barnen lever skyddat, vilket hon upplever som 
mycket märkligt. Hon upplever att det inte finns någon 
tydlig praxis när det kommer till umgänge och att det kan 
bli lite ”hur som helst”, vilket är skrämmande. Ulrika be-
skriver hur barnen blir som “försökskaniner” och att de 
ska pröva och se vad som fungerar när det kommer till 
umgänge, även om barnen tydligt uttrycker att de inte vill 
träffa den våldsutövande föräldern. Vid flertal gånger har 
Ulrika uppmärksammat hur förövare har rätt till umgänge 
med barnen, trots att det förekommit våld. Konsekven-
serna av detta blir ytterst negativa för barnet, som redan 
innan mår mycket dåligt till följd av våldet de blivit utsatta 
för. Ulrika beskriver att hon vid tiden för intervjun har två 
ärenden som handlar om umgänge. Trots att sakkunniga 
såsom psykologer uttryckt att barnens psykiska hälsa 
kommer påverkas till de sämre och att barnen uttryckt 
att de inte vill träffa den andra föräldern, har det i båda 
ärendena blivit utökat umgänge. Umgänget ska ha skett 
utan umgängesstöd, trots att barnen uttryckt rädsla.

Ulrikas erfarenhet är att kunskapen om våld och våldets 
konsekvenser generellt är låg inom domstolar. När hon 
lyft problematiken kring okunskapen, har hon fått till svar 
att de [domstolen]  inte  vill bli ”färgade” utan att de ska 
vara opartiska och inte ställa sig på någons sida. Konse-
kvensen blir då att denna okunskap leder till att uppgifter 
om våld inte blir uppmärksammade, att våldet osynlig-
görs och blir omskrivet till andra ord och framförallt, att 
våldsutsatta kvinnor och barn inte blir trodda.

I mötet med våldsutsatta som genomgår en vårdnads-
utredning, är det vanligt förekommande att den utsatta 
inte anmält våldet hon blivit utsatt för. Bevisbördan är 
hög och det finns en känsla hos den utsatta av att det 
sällan leder till en fällande dom, enligt Ulrika. Hennes 
erfarenhet är dock att många kvinnor och barn utsatta 
för våld, blir placerade av socialtjänsten och får stöttning 
kring sin nuvarande livssituation, men att det inte räcker 
som ”bevis” för en domstol. Ulrika berättar att cirka 6000 
barn lever med skyddad identitet i Sverige, till följd av 
det våld de blivit utsatta för och därför tillsammans med 
sin mamma, blivit placerad på skyddat boende. I hälften 
av dessa fall har rätten besltat om gemensam vårdnad. 
Frustrationen kring detta faktum är stor, att den våldsutö-
vandes rätt till umgänge och gemensam vårdnad är stör-
re än barnets rätt till en hälsosam och trygg utveckling. 
Ulrika berättar hur det inte bara är hon i sin yrkesroll som 
upplever denna frustration, utan att hon även i samarbe-
te med skolor känt av deras oro kring barnens situation 
– som menar att skyddet och barnens rätt till trygghet 
borde gå före fråga om umgänge och vårdnad.
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På frågan om Ulrika märkt någon skillnad kring beslut 
om vårdnad och umgänge nu när Barnkonventionen 
blivit lag, är svaret nej, hon ser ingen skillnad alls. 
Konsekvenserna av att inte lyssna på barnets önskemål 
blir enligt Ulrika att leka med barnens säkerhet. Hennes 
upplevelse är att domstolen prövar sig fram gällande 
umgänget, att barnet inte sätts i första rummet och att 
förövarens våld inte diskuteras.

En annan aspekt Ulrika lyfter, är rädslan att bli anklagad 
för umgängessabotage om den våldsutsatta kvinnan inte 
skickar sitt barn på umgänge med förövaren. Kvinnorna 
står inför valet att antingen skicka barnet på umgänge 
med en förälder som tidigare utsatt dem för våld, eller att 
hålla dem ifrån umgänget, och då riskera att betala vite 
som försätter den redan ekonomisk utsatta kvinnan i en 
ekonomisk ohållbar situation. Ulrikas erfarenhet är att de 
våldsutsatta kvinnorna gör allt i sin makt för att barnen 
ska känna sig trygga, men att de ställs inför en stor utma-
ningen när de ska motivera barnet till umgänge med sin 
pappa. Många gånger riktar barnet sin ilska gentemot 
mamman, då de inte kan förstå varför hon tvingar iväg 
dem till att träffa pappan. Det är heller inte helt ovanligt 
att barnet allierar sig med den våldsutövande pappan, 
då en taktik hos förövare är att manipulera barnet och få 
mamman att framstå som den det är ”fel på”. 

Utöver frågor som berör umgänge, berättar Ulrika att 
det är ytterst ovanligt att de kvinnor hon möter inom 
verksamheten får enskild vårdnad. Hennes erfarenhet 
är att mannen behöver vara dömd för våldsbrott och att 

det ska finnas en tydlig risk att barnets liv och hälsa är i 
stor fara, för att vårdnaden ska tilldelas enbart mamman. 
I de fall en våldsutsatt kvinna fått enskild vårdnad, har 
varit när det förekommit grovt fysiskt våld. I förekomsten 
av psykiskt och latent våld, är normen att vårdnaden blir 
gemensam. Ulrika menar att detta beror på att kunska-
pen om våld är låg, och att våld utöver det fysiska våldet, 
är svårbevisat.

Ulrikas erfarenhet av  myndigheters bemötande gente-
mot våldsutsatta är att den i hög grad är varierad, hon 
beskriver det som en lottdragning, har du tur får du en 
utredare som har kunskap om våld i nära relation och 
vilka konsekvenser det har för de utsatta. I de fall där 
kunskapen hos utredare är stor, kan utredningen landa 
i ett helt annat beslut jämfört med en utredare som 
saknar kunskap. Ulrika ser att tidsbrist och bristande 
kunskap är de två faktorer som främst bidrar till ett sämre 
bemötande. 

Ulrika avslutar samtalet i frustration kring förut-
sättningarna för våldsutsatta kvinnor och deras barn 
när det kommer till vårdnad och umgänge. Hon säger 
”inget kommer ändras förrän några barn dör, då kanske 
det sker en förändring gällande bemötande från 
myndigheter och lagar kring vårdnad och umgänge”. 



Föräldraförmåga – 
våldsutövande och 
föräldraskap
Som vi diskuterat i kapitlet föräldraskap, är föräldraskap 
en könad praktik. Synen på att föräldraskap och 
ansvar inom familjen är kopplat till kön, är något 
som pågår inom den egna familjen samt är kopplat 
till hur omvärlden tolkar och bemöter föräldrar. 
Det spelar roll för hur föräldrars omsorgsförmåga 
bedöms. Omsorgsförmåga är det beteende eller 
handlingsmönster hos föräldrar som antingen förenklar 
eller försvårar barnets livssituation.  I det här stycket ska 
vi fördjupa oss i omsorgsförmåga, våld och föräldraskap. 
Vi kommer undersöka hur omsorgsförmåga och våld 
beskrivs och hur de står i kontrast med att barnets bästa 
alltid ska stå i centrum.

Vi möter ofta kvinnor som beskriver hur deras 
omsorgs-förmåga diskuteras ingående under en 
vårdnadsutredning, med syfte att  att säkerställa om den 
brister eller inte. Vår erfarenhet är att omsorgsförmågan 
ofta kopplas till just den våldsutsattas, och hens 
kapacitet att se till sitt barns bästa när föräldern och 
barnet blir utsatta för våld. Det vi möter mer sällan, är 
hur den våldsutövande förälderns omsorgsförmåga 
diskuteras utifrån dennes våldsutövande och på vilket 
sätt det påverkar omsorgsförmågan. Här går det att 
se ett könat mönster - eftersom kvinnor antas vara 
omvårdande och känslosamma bedöms hennes 
omsorgsförmåga hårdare. Män, som antas vara 
rationella, tydliga och auktoritära, får inte samma krav 
ställda på sig och en föräldrastil som skulle ses som 
oacceptabel för en kvinna kan anses lämplig för en 
man. Som vi sett i kapitlet om föräldraskap förväntas 
mammor ofta ta ansvar både för sitt eget föräldraskap 
och för pappans - hans brister blir hennes, men hennes 
brister blir inte hans. Konsekvensen av detta blir att 
kvinnor bär ett tyngre omsorgsansvar, men också att 
våldsutövarens ansvar osynliggörs inom domar. I stället 
anses den våldsutsattas omsorgsförmåga brista om hon 
inte kan skydda sina barn, eller inte vara känslomässigt 
närvarande på grund av våldet hon utsatts för.

27 SKR 2020

Bristande omsorgsförmåga

En del av vårdnadsutredningen handlar om att 
säkerställa föräldrarnas omsorgsförmåga. Om en 
förälders omsorgsförmåga brister, kan det bidra 
till att barnet inte bor eller träffar den föräldern lika 
mycket som den andra. Bristande omsorgsförmåga 
hos en förälder är kopplat till flera olika riskfaktorer, 
oavsett om det förekommer våld eller inte. Om det 
förekommer fattigdom, arbetslöshet, låg utbildning, 
ensamt föräldraskap och hög förekomst av kriminalitet, 
våld och sociala svårigheter i familjens miljö kan det 
innebära högre risk för bristande omsorgsförmåga 
hos föräldrarna. Om föräldrarna dessutom lider av 
psykisk ohälsa, har ett aktivt missbruk eller en kognitiv 
funktionsnedsättning ökar riskerna för att ett barn far 
illa27. Att bli utsatt för våld kan försvåra för föräldern 
att ha en god omsorgsförmåga på olika sätt. Många 
kvinnor som blir utsatta för våld tvingas lämna sitt 
sociala nätverk och sitt hem för att bli placerad på 
skyddat boende, vilket medför försämrad ekonomi 
och en ny miljö för sig själv och barnet. Det kan 
också medföra brist på stödjande strukturer. Våldet 
kan alltså medföra att omsorgsförmågan är svårare 
att upprätthålla för den våldsutsatta föräldern, men 
det finns också andra omständigheter som gör 
föräldraskapet svårare. De yrkesverksamma vi intervjuat 
beskriver till exempel hur placering på skyddat 
boende kan ses som en försvårande omständighet i 
en vårdnadstvist, där skyddsplaceringen kan bidra till 
att den våldsutsatta föräldern ses försvåra samarbetet 
med den våldsutövande föräldern. Det betyder att även 
om mamman söker skyddat boende för att skydda sig 
själv och sina barn, som hon har ansvar att göra, kan 
denna handling vändas mot henne och tolkas som att 
hon hindrar kontakt mellan barnen och deras andra 
förälder. Samtidigt som hennes omsorgsförmåga 
brister om hon låter barnen uppleva våld, anses hennes 
omsorgsförmåga paradoxalt nog också brista om 
hon skyddar barnen från våldet. Däremot anses det i 
regel inte som försvårande att ha orsakat behovet av 
skyddsplacering, och på så sätt osynliggörs ansvaret 
hos den våldsutövande föräldern.

Det finns forskning som visar att utredningens 
fokus ofta läggs på den våldsutsattas föräldra- och 
omsorgsförmåga, men att när det kommer till förövare 
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är det många gånger det förekommer förmildrande 
omständigheter som osynliggör våldet28. Våldet omskrivs 
med andra termer såsom hetsigt temperament, att 
våldsutövaren är bra på annat såsom att leka och vara 
påhittig med barnet eller att föräldern helt enkelt är 
sträng. Vi poängterade detta faktum tidigare, gällande 
analys av LVU-domar. Vi ser detta faktum upprepas sig 
även i omsorgsförmåga kopplat till vårdnad - pappans 
våld blir mammans ansvar att hantera, mammans 
brister påtalas direkt och pappans brister omskrivs med 
termer som befriar honom från ansvar. I och med dessa 
omskrivningar blir förövarens våld så pass förmildrat 
att omgivningen inte förstår det som våld, eftersom 
kunskapen om våld i nära relation är så pass låg. I 
utredningar kring föräldra- och omsorgsförmåga kan 
det då bli att högre krav ställs på mamman jämfört med 
pappan och att våldet inte blir framträdande. Det här kan 
vi leda tillbaka till olika syn på kön och hur bemötande 
från myndigheter faktiskt blir och vilka möjligheter och 
svårigheter en förälder står inför, beroende på om det är 
en mamma eller pappa. 

Forskning kring våldsutövande föräldrar, oftast pappor, 
är få till antalet. Detta kan bero på att mamman generellt 
ses som den som har huvudansvar när det kommer till 
omsorg för barnet. Framförallt pappors omsorgsförmåga 
och våld i nära relationer har till stor del varit två separata 
forskningsfält, som först nyligen börjat överlappa. Inte 
bara inom forskningen, utan även inom den sociala 
barnavården och i de behandlingsprogram som finns 
för våldsutövande män, har mäns roll som föräldrar och 
omsorgsgivare förbisetts29. Kunskapen om föräldrar 
som utövar våld mot sin partner är framförallt  grundat i 
studier kopplat till intervjuer och samtal med förövarnas 
barn. Dessa visar att pappor som utövar våld mot 
sin partner också utövar våld mot barnen i högre 
utsträckning än vad andra pappor gör. Risken ökar 
ju allvarligare våld pappan utövar mot sin partner. Att 
utsätta sitt barn för att se, höra och på andra sätt uppleva 
våld mot en förälder, är att betrakta som psykiskt våld 
gentemot barnet30. Den befintliga forskning som finns 
inom fältet idag visar tydligt att föräldrar som utövar våld, 
antingen mot partner eller mot både partner och barn, 
utöver våldsutövandet även generellt har ett bristande 
engagemang och ansvarstagande gentemot sina barn. 
Våldsutövande föräldrar anammar ofta en auktoritär 
föräldrastil, vilket i sin tur leder till en otrygg anknytning 

28 ibid
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för barnen. Vissa drag hos våldsutövande föräldrar går 
att generalisera och är vanligt förekommande - bristande 
ansvar och engagemang gentemot barnet, en auktoritär 
och maktutövande föräldrastil, självcentrering och 
ett kontinuerligt undergrävande av medföräldern31. 
En föräldrastil som är vanligare och mer accepterad 
för pappor. Som vi tidigare nämnt är det vanligt 
förekommande att vi får höra hur dessa pappor innan en 
vårdnadstvist sällan visade intresse och engagemang för 
sina barn, om det inte var inom aktiviteter och forum som 
han själv är intresserad av. Detta tenderar att ändras när 
en tvist inleds - och blir en del av det vi tidigare benämnt 
som eftervåld. Papporna vill fortsätta kontrollera och ha 
makt över sina barn och före detta partner, och visar nu 
upp ett större intresse och engagemang - som tidigare 
aldrig funnits där.

Konsekvenserna av att inte utreda våld som bristande 
omsorgsförmåga leder till att barn tvingas till umgänge 
med en förälder de inte känner sig trygga med. 
Våldsutövande föräldrar uppvisar ofta omsorgsbrister i 
form av bristande ansvar och engagemang, auktoritär 
föräldrastil, självcentrering och undergrävande av 
medföräldern. Dessa omsorgsbrister är allvarliga i sig, 
även när de inte kan kopplas till ett våldsutövande, 
men kan också ses som former av psykiskt och latent 
våld i sig själva. Det är omsorgsbrister som kan få 
konsekvensen att barn måste utveckla en lyhördhet 
och hänsynstagande till förälderns humör på ett sätt 
som hämmar barnets psykiska hälsa och utveckling. I 
de fall då föräldrastilen förekommer i kombination med 
våldsutövande - vilket den alltså ofta gör - blir det ännu 
skadligare. Den här typen av föräldrastil uppfattas ofta 
av omgivningen som “auktoritär” eller “sträng”, vilket 
är en föräldrastil som starkare kan kopplas till normer 
om maskulinitet än till femininitet. En man med sådan 
föräldrastil riskerar alltså inte samma kritik som en 
kvinna som utövar samma typ av föräldraskap. Kvinnor 
och mammor förväntas här istället kompensera för 
mannens hårdare framtoning men extra mycket mjukhet 
och omhändertagande. Misslyckas hon med det, 
riskerar hon ses som en dålig förälder. Återigen blir hon 
ansvarig både för sitt eget och för mannens föräldraskap.
Förväntningarna om att kompensera för våldsutövarens 
brister finns kvar även efter en separation. Många 
kvinnor vi möter berättar själva hur de anstränger sig för 
att kompensera eller gottgöra det barnen upplever hos 
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pappan, i försök att minimera de känslomässiga skador 
han orsakar. I längden blir det en ohållbar situation 
både för mamman och för barnen, och mammans 
föräldraskap blir lidande av kompensationsförsöken. 
Om detta kommer fram, exempelvis i fortsatta 
vårdnadsutredningar, framställs mammans föräldraskap 
som ett problem, att hon till exempel inte förmår sätta 
tydliga gränser gentemot barnen, utan att orsaken till 
hennes föräldrastil undersöks.

Att en förälder utövar våld och brister i sin 
omsorgsförmåga gentemot barnet riskerar alltså 
att få konsekvenser för både barnet och för den 
våldsutsatta föräldern – men också för den våldsutsattas 
föräldraförmåga. Förutom försök att kompensera för 
våldet och den våldsutövandes bristande omsorg, kan 
den våldsutsatta själv lida av PTSD och andra former av 
psykisk och/eller fysisk ohälsa på grund av våldet. För 
barnet kan det innebära att bägge föräldrarna brister i 
sin omsorgsförmåga, men på vitt skilda sätt. Som vi sett 
ovan är det genomgående mönstret att detta vänds till 
den våldsutsattas – ofta mammans – nackdel, och det är 
som sagt också här mycket av forskning fokuserat, trots 
att det är pappans våld som är orsaken. När mammans 
omsorgsförmåga anses brista blir lösningen inte sällan 
att utredningar och domar menar att barnet mår bättre 
av att vara hos pappan – den förälder som alltså utövat 
våldet och med sin föräldrastil utövar omsorgsbrister 
som osynliggörs genom maskulinitetsnormer. Genom 
sådana beslut premieras våldsutövaren och barnet 
placeras hos en otrygg och otillräcklig förälder, eftersom 
denne under omständigheterna uppfattas som ”den 
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minst dåliga” av två ofördelaktiga alternativ. Vi ser att 
en möjlig lösning på detta istället skulle kunna vara att 
erbjuda föräldrastöd till den förälder som utsatts för, 
eller påtalat, våld. På så sätt hade den förälder som 
barnet känner sig tryggast med kunnat bli tryggare i sitt 
föräldraskap och det hade funnits större möjligheter att 
uppfylla ambitionen om barnets bästa.

När utredare inte har kunskap om våld och inte har 
kunskap om hur syn på kön och genus formar uppfatt-
ningen om föräldraskap riskerar beslut om vårdnad och 
umgänge baseras på lagtexten om barnens rätt till båda 
sina föräldrar32, istället för att grundas på föräldrarnas 
faktiska förmåga att se till barnets trygghet och anknyt-
ning. Risken är då stor att utredningen missar vad som 
faktiskt är det bästa för barnet.

Bristande ansvar och engagemang

Bortsett från våldsutövandet i sig har forskning 
visat att våldsutövande föräldrar, oftast pappor, 
även brister i sin föräldraförmåga kopplat till 
ansvar och behov hos barn. Ansvarslösheten 
kan visa sig som lågt deltagande i den dagliga 
omsorgen kring barnet, försummelse av barnets 
känslomässiga behov eller helt enkelt generell 
frånvaro i barnets liv. Det är även vanligt att 
föräldrar som utövar våld leker mindre med sina 
barn och visar mindre kärlek och omtanke33.

Det var som att hon [barnet] var helt ointressant för honom, så länge 
det inte kom till något som intresserade honom själv, hennes behov 
struntade han helt i. Jag såg hur hon kämpade för att få hans 

uppmärksamhet, få med honom i hennes lekar, men han snäste bara åt henne 
eller ignorerade henne helt. Han visade tydligt att det var han som bestämde, jag 
såg ju att hon var rädd för honom. Det var väl därför hon kämpade så hårt med att 
få hans uppmärksamhet, för att han skulle berömma henne i stället för att skälla 
på henne, och hon skulle slippa vara rädd för en stund. När jag lyfte hennes 
rädsla för sin pappa hos utredarna, fick jag bara till svar att vissa föräldrar har en 
strängare uppfostringssätt, men att det inte behöver betyda att det är våld. Att 
vårt barn var livrädd för sin pappa, var ingenting som diskuterades.
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Auktoritär föräldrastil

Våldsutövande pappor som generellt är mer 
frånvarande använder sig även av en mer 
auktoritär föräldrastil gällande uppfostran av 
barnet. Den auktoritära föräldrastilen är mer 
överrepresenterade och den våldsutövande 
pappan visar sällan flexibilitet eller är inlyssnande 
gentemot barnet önskningar, kränker barnets 
integritet samt har en allmän bristande respekt 
gentemot barnet. Barnets självbestämmande 
blir sekundärt eller helt osynliggjort. Pappan är 
känslomässigt otillgänglig för barnet och har 
ofta höga och orealistiska förväntningar som 
ej är åldersadekvata. För ett våldstraumatiserat 
barn blir denna föräldrastil destruktiv och leder 
till ett försämrat mående. Våldsutsatta barn 
har behov av föräldrar som är inlyssnande och 
känslomässigt tillgängliga34. Den våldsamma 
och auktoritära pappan är kontrollerande, 
påträngande och inkonsekvent. Han kräver 
barnets fulla uppmärksamhet men ger sällan till 
ingen positiv uppmärksamhet gentemot barnet35.

34 ibid
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Självcentrering

Våldsutövande pappor tenderar att vara 
självcentrerade. Exempelvis kan han visa 
intresse för barnet när det finns egen vinning 
för det, gärna när det är andra människor 
runtomkring som kan bekräfta att han är en 
bra förälder. Denna typ av föräldrastil innebär 
att vara känslomässigt gränslös och att söka 
bekräftelse hos barnet, vanligt är att pappor 
söker känslomässigt stöd hos sina döttrar och 
kräver känslomässig tillgänglighet från både barn 
och partner. Detta leder ofta till omvända roller, 
att barnen tvingas gå in i en föräldraroll och ta 
hand om den vuxnes problem och känslor istället 
för vice versa36. Våldsutövande pappor kräver ofta 
av sin partner att denne ska vara uppmärksam 
på hans behov medan han själv ej har kapacitet 
att vara känslomässigt tillgänglig. Ofta har 
våldsutövande pappor en känsla av ägandeskap 
över partner och barn, att de finns till för honom 
och hans behov och att de är mer som ägodelar 
snarare än självständiga individer37.

Undergrävande av medföräldern

Våldsutövande pappor tenderar att undergräva 
medföräldern, oftast mamman. Våldet är 
nedbrytande och destruktivt och skapar även 
en destruktivitet i relation till barnet. Pappan 
använder sig ofta av strategier riktat direkt 
till barnet där barnet ej behöver lyssna på 
sin mamma och att mamma är inkompetent. 
Undergrävandet av medföräldern är vanligt 
både innan och efter separation och skapar en 
ambivalen hos barnet, ofta mycket förvirring och 
en allmänt svårhanterad situation för barnet38. 
Den våldsamma pappan skapar ofta hinder för 
mamman från att skapa strukturer för barnet, 
trygghet och att barnet känner att föräldrarna 
tar känslomässigt ansvar. Pappan kan även 
ifrågasätta och förlöjliga mamman framför 
barnet och försöka manipulera barnet att alliera 
sig med sig själv och förminska mamman39.

Hemma blev vi konstant nedvärderade. 
Jag var enligt honom totalt värdelös som 

både mamma och partner – ful, äcklig och 
ointelligent. Jag vet inte hur många gånger jag 
hört honom säga till barnen att han skäms över 
dem, men att det inte är konstigt med tanke på 
vilken värdelös mamma de har. Vi gick alla runt 
på tå kring honom så att han inte skulle 
explodera. Försökte vara ”perfekta”, prata om 
sådant som intresserar honom och ständigt 
vara till lags. När vi var iväg på middagar med 
vänner, var han någon helt annan. Alla lyssnade 
på honom när han drog sina historier och 
skrattade ikapp. Däremot fick jag alltid efteråt 
höra hur fel jag varit. För tyst, för högljudd eller 
för dum. Ingen fattade vad som pågick hemma, 
för utanför hemmet var han den perfekta, 
framgångsrika och starka mannen.
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Intervju
Sonja – samordnare våld i nära relation

Sonja jobbar som samordnare mot våld i nära relation i 
en kommun i Skåne. Hon har bland annat tio års erfaren-
het av familjerätt och samarbetssamtal och även lång 
erfarenhet av vårdnadstvister. Sonja beskriver att det är 
stor skillnad på frivilliga samarbetssamtal mellan vård-
nadshavarna jämfört med de samtal som tingsrätten dö-
mer till att föräldrarna ska genomföra. Skillnaden ligger 
till största del i att motivationen hos vårdnadshavarna 
skiljer sig markant. Sonja berättar hur hon aldrig upplev-
de rädsla hos någon part där samtalen var frivilliga och 
drevs av motivation, men att det i de samtal som rätten 
bestämt skulle genomföras, där genomsyrades samtalen 
av rädsla och obehag. 

Sonja berättar om sina erfarenheter av att arbeta med
vårdnadstvister under 90-talet, då våld inte ”pratades” 
om på samma sätt som det görs idag, och det var 
definitivt inte säkert att frågan om att bli utsatt för 
våld ens kom upp. Däremot om någon part var rädd 
för den andra, gick det på automatik att dela på 
paret,något som inte alltid sker idag. Sonja beskriver 
hur samarbetssamtal aldrig ska genomföras om någon 
är rädd, att det är själva grunden för att ett samarbets-
samtal ska fungera och barnets bästa ska stå i centrum.

Sin erfarenhet av att arbeta med familjerättsliga 
frågor har Sonja stor nytta av i det arbete hon utför 
som samordnare för frågor som rör våld. Hon kan 
se att många våldsutövande föräldrar använder 
samarbetssamtalen som ett sätt för den våldsutövande 
föräldern att fortsätta träffas, och att våldet på så vis 
kan fortsätta. Sonja beskriver detta som ett hinder 
för våldsutsatta kvinnor att lämna en partner och att 
det främjar att våldet kan fortsätta. Vid fråga om hur 
barnen som upplever/blir utsatta för våld mår under 
vårdnadstvister beskriver Sonja att det finns många 
svårigheter. Våldsutsatta lämnas ofta med känslor av 
skuld och skam och en stark känsla av att inte kunna 
skydda sina barn. Vissa gånger kan barnen alliera sig 
med förövaren – barnet vill helt enkelt inte vara kvar 
hos den våldsutsatta. Det kan handla om att förövaren 
manipulerar och mutar, vissa gånger finns det starkare 
ekonomiska förutsättningar hos förövaren. Många 
förövare använder barnen taktiskt för att fortsätta utöva 
våld gentemot den andre, oftast kopplat till hur stora 
barnen är. Sonja förklarar att ju äldre barnen är, desto 
mer effektivt blir förövarens manipulation. Det handlar 
om förtal gentemot den våldsutsatta föräldern, att 
förövaren lockar med gåvor och annat, och helt enkelt 
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använder barnen som spelpjäser. Konsekvensen av 
detta blir att barnen hamnar i en otroligt utsatt situation, 
där förövarens våld får fortsätta. 

Vårdnadstvister är en otroligt smärtsam process för 
den våldsutsatta. Det kan handla om känslor kopplat till 
skuld och skam och att man inte vill ta ifrån sitt barn den 
andra föräldern, även om den andra föräldern utövar 
våld. Sonja beskriver hur det i vårdnadsprocesser där 
våld förekommer ofta handlar om att ord står mot ord. 
Processen blir betydligt enklare om våldsutövaren blivit 
dömd. Tingsrätten tar ofta ingen hänsyn till pågående 
brottmål (där förövaren ej blivit dömd). Vid fråga om 
Barnkonventionen tas i beaktning i dessa mål nu när den 
är implementerad som lag, svarar Sonja att ingen ännu 
vet hur det kommer bli med Barnkonventionen kopplat 
till dessa ärenden, för att det fortfarande är så pass nytt.

Begreppet umgängessabotage är något Sonja är väl in-
förstådd kring. Hon har mött flera som behövt betala vite 
då de inte följt tingsrättens beslut om umgänge. Sonja 
beskriver dilemmat kring att tvinga sitt barn till umgänge 
som rätten bedömt vara rimligt och genomförbart, men 
där barnet verkligen inte vill gå och är rädd. Den vålds-
utsatta föräldern hamnar då i ett otroligt svårt dilemma 
– antingen tvinga barnet till umgänge med en våldsut-
övande förälder (följa rättens dom) alternativt skydda 
barnet och hålla det hos sig, men att då riskera vite på 
tusentals kronor. Sonja säger att ett barn såklart inte ska 
lämnas ut till umgänge om barnet är så pass rädd, men 
att det är viktig för den våldsutsatta att vara medveten 
om konsekvenserna av ett sådant beslut. Många gånger 
kan ett övervakat umgänge vara att föredra, ofta går det 
lättare och det kan bli lugnare för barnet.

Gällande våld mot barn beskriver Sonja att fysiskt våld 
är mindre förekommande jämfört med psykiskt våld. 
Barn som lever i en familj där den ena föräldern utsätter 
den andra föräldern för våld, är att ständigt befinna sig 
i psykiskt våld. Det är otroligt påfrestande och kan få 

allvarliga konsekvenser. Sonja berättar om hur hon mött 
spädbarn som varit apatiska, våldet omkring barnet 
hämmar hjärnans utveckling och detta leder till kognitiva 
begränsningar. Att barn från en tidig ålder, ofta så pass 
tidigt som 3 år, får tillgång till stöd och hjälp kring det 
trauma våldet skapat är otroligt viktigt enligt Sonja.  

Att rädsla och hot förekommer under vårdnadstvister är 
ingenting som gynnar någon av de inblandade. Det är 
inte helt ovanligt att det under en vårdnadstvist genom-
förs orosanmälan till socialtjänsten från exempelvis skola 
eller förskola på grund av att barn under vårdnadstvist 
lever i stress, oro och otrygghet.  Sonja beskriver att det 
är väldigt svårt att göra en överenskommelse med en 
person du är rädd för och att det inte leder till ett positivt 
samarbete utan snarare skapar obehag.

Barnrättsperspektivet har blivit tydligare under åren 
berättar Sonja. Nu ska utredare prata med barn i mycket 
högre uträckning jämfört med tidigare. Det finns barn 
som är lojala mot båda sina föräldrar, vilket kan göra det 
svårt för barnet att uttrycka sina egna behov. Det är lätt 
hänt att barnen känner sig svikna och att de inte kommer 
till tals. Det krävs mycket motivation och relationsska-
pande från en behandlares sida för att barnet ska våga 
öppna sig och berätta. Det finns många och välprövade 
metoder när det kommer till att lyssna på barn. Sonja 
säger att det är viktigt att det genomförs många samtal 
med barnet i fråga och att det finns ordentligt med tid. 
Det händer att det barn uttrycker bortförklaras med 
att barnet är omoget eller att hen är manipulerad utav 
någon av föräldrarna. Många gånger handlar det om 
barnets dagsform, därav vikten av ordentligt med tid och 
barnsamtal. Något Sonja poängterar är att barn aldrig 
har ett eget juridiskt ombud, och att det skulle vara en 
insats som verkligen skulle kunna göra skillnad. Då Barn-
konventionen inte verkar väga lika tungt som lagboken, 
vore ett ombud som enbart fokuserar på barnets bästa, 
vara att föredra, enligt henne.



82 vårdnad

Förändringsförslag
I den här rapporten har vi visat på flera av de brister och svagheter i systemet som gör att våldsutsatta och deras 
barn lever kvar i våldet trots att den våldsamma relationen är avslutad. Vi hoppas och tror att de flesta håller med oss 
om att de omständigheter som de här personerna lever under är ohållbara och oönskade. Alla har rätt att leva sina 
liv fria från våld. Rapporten igenom har du som läsare tagit del av våldsutsattas egna berättelser, våldsutsatta som vi 
mött i vår verksamhet på Kvinnojouren Lund. Många av dem vi träffat har haft mycket tankar och förslag om vad som 
behöver förändras, och i det här stycket vill vi lyfta dessa förslag, tillsammans med åtgärder som vi anser nödvändiga 
för att barn och vuxna som levt med våld ska kunna bli fria från våldet.

Gör psykiskt våld olagligt. Mycket våld missas på grund av att det saknas kunskap och 
kompetens om psykiskt våld. Eftersom en del av det psykiska våldet inte heller är olagligt 
osynliggörs våldet genom formuleringar såsom “konflikt” och “samarbetssvårigheter”. Utredare 
och domstolar måste ta hänsyn till barnen, de ska inte behöva uppleva våld, varken psykiskt 
eller andra former.

Stärk skyddet för våldsutsatta och våra barn. I teorin ska detta skydd finnas, men i praktiken 
blir vi skyddslösa.

I många vårdnadsutredningar osynliggörs och mörkas förekomsten av våld eftersom 
kunskapen om våld är så låg. Alla inom familjerätten måste ha utbildning om våld och våldets 
konsekvenser för oss som lever med det och för våra barn

Myndigheter och rättsväsendet kan inte bara anta att mammor ljuger. De måste ha större 
förståelse för hur våldsutsatta och förövare fungerar. Barn ljuger inte, oftast berättar de bara 
toppen av vad de varit med om. Man måste lyssna på barnen

Umgängesföräldern måste räknas som lika ansvarig för omsorgen som boendeföräldern. När 
mitt barn försummades i samband med umgänget fick jag höra “men han är ju hos dig större 
delen av tiden så han kommer att klara sig ändå”. Man borde sett till mitt barns bästa och inte 
sätta pappans umgängesrätt högst på agendan

Det borde finnas gemensamma riktlinjer och implementering på alla socialtjänster. För mig 
var det skrämmande att hur dålig socialtjänsten var på den första boendeorten och hur 
fantastiskt bra den var på den andra

Eftersom kunskapen är så låg bland utredare och i domstolar borde de ta in sakkunniga i 
vårdnadsärenden, så att man inte missar våldet och vad det får för konsekvenser

Det behövs mer kunskap om eftervåld
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Familjerätten tror att de blir partiska bara för att de lyssnar på en när man berättar om våldet. 
Det är ju inte det opartiskhet betyder. Men de är så måna om att samarbetssamtalen ska 
fungera att de inte vill höra talas om våld. Det måste ändras.

När det kommer in en anmälan till socialtjänsten, låt inte barnen höras tillsammans med den 
som är mål för anmälan. I mitt fall hann barnens pappa skrämma dem så mycket att de inte 
vågade berätta vad de varit med om

Samtalen med barn när man ska utreda våld borde vara mycket mer systematiserade. Jag fick 
svara på frågor från FREDA, något liknande borde användas för barn. Och samtalen med barnen 
borde vara fler, så att det det kan byggas upp förtroende. Utan det förtroendet vågar barnen inte 
berätta. Bara om det är någon de litar på, som ser, hör och förstår vad de säger, vågar de 
verkligen berätta. Och om de inte vågar berätta, då är det ju ingen mening med samtalen.

Det psykiska våldet och försummelse gentemot barn måste uppvärderas. Det finns ingen 
hjälp att få för barn som utsätts för den typen av våld. Det finns ingen möjlighet att som 
förälder skydda sitt barn från den typen av våld. Det finns ingen möjlighet att lyssna på ett 
barn som säger ”jag vill inte bo hos pappa” för att då riskerar man själv att förlora vårdnaden 
för att man förhindrar umgänge

Familjerätten måste ta in och lyssna på referenspersoner och ta hänsyn till tidigare 
anmälningar till våld. I mitt fall ville utredarna inte prata med BUP, som jag lämnat som 
referens, de pratade inte heller med familjevåldskontakten som sökte kontakt med dem 
angående sin oro. Utredningen blev förövarens redskap för fortsatt våld i mitt fall.

I samtliga fall där det blir vårdnadstvist borde både föräldrar och barn träffa en psykolog. det 
borde inte vara frivilligt. På så sätt kan både föräldrarna och barnen få stöd och hjälp i sitt 
mående, men också hjälp med att tänka “hur blir det här för barnet?” så att föräldrarna också 
får hjälp att se hur deras egna ageranden påverkar barnens mående. För den som verkligen 
vill sitt barns bästa så skulle det vara en jättehjälp, men den som inte vill … ja, då skulle det ju 
också bli tydligt.

Försäkringskassan måste ha bättre kunskap om våld i nära relation när man blir sjukskriven 
till följd av våldet. I mitt fall hade jag tur och fick det beviljat, men inte utan strid. Det ska inte 
behövas, i det läget är det så mycket man måste strida för ändå, orken räcker inte.
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Utöver de förslag som de våldsutsatta själva pekar på ser vi också behov av att:

ändra lagtexten som säger att barnet efter föräldrarnas separation ska ha “god och nära 
kontakt” med båda sina föräldrar till en formulering som trycker på att barnet ska ha kontakt 
med båda sina föräldrar under former som barnet själv önskar

ökad kunskap om kön och genus bland utredare och domstolar, i syfte att förebygga att 
beslut och rekommendationer grundas på antaganden om föräldraförmåga kopplat till 
normer och föreställningar om kön

lagar och rekommendationer ser till att det finns större möjligheter för barnet att göra sin 
röst hörd, så som görs i många andra länder

det behöver bli tydligare hur Barnkonventionen ska användas för att säkerställa barns 
rättigheter i vårdnadstvister

en översyn om hur de jämställdhetspolitiska målen om obetalt hem- och omsorgsarbete 
och om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra samspelar. Det behövs insatser som tar 
hänsyn till att hemmet är den plats där majoriteten av våldet sker, samtidigt som hemmet 
används som yta för den nationella jämställdhetspolitiken

Sammanfattning: 
Vårdnad
När föräldrar separerar och frågan om vårdnad ska 
avgöras är det Föräldrabalken och Barnkonventionen de 
lagar som styr. I båda lagrummen har barnen teoretiskt 
sett rättigheten att bli lyssnade på och påverka sin 
livssituation. Tyvärr försvagas den rättigheten ofta när 
lagarna praktiseras. I Sverige har barn, till skillnad från 
i många andra länder, inte samma möjligheter att föra 
sin egen talan i processer som gäller deras vårdnad och 
umgänge med sina föräldrar.

Om föräldrarna inte kan komma överens om 
barnets boende och umgänge gör familjerätten 
en vårdnadsutredning. Utredningen består av 
samarbetssamtal, enskilda samtal och barnsamtal och 
ska också i de fall där det förekommit våld innefatta en 
risk- och skyddsbedömning. Trots att Socialstyrelsens 
rekommendationer säger att samarbetssamtal inte ska 
ske när det förekommit våld, tvingas många våldsutsatta 
att genomföra samarbetssamtal med sin förövare. 
I Föräldrabalken formuleras en förutsättning om att 
föräldrar ska kunna samarbeta i frågor som rör deras 
gemensamma barn, och många våldsutsatta upplever 

hot och utpressning om att delta i samarbetssamtal för 
att inte anklagas för samarbetsovilja. Trots att det finns 
goda intentioner med samarbetssamtalen blir de för 
våldsutsatta alltför ofta en fortsättning på våldet.

I barnsamtalen ska det finnas möjlighet för barnet att 
berätta om sin livssituation och uttrycka sin åsikt och 
önskemål om boende och umgänge. Personer som 
arbetar med våldsutsatta barn poängterar vikten av 
att barnsamtal genomförs flera gånger, och att det är 
viktigt med förtroende mellan barnet och utredaren. I 
praktiken genomförs barnsamtal sällan på det sättet, 
och många barn som i samtalen uttryckt sin vilja 
angående sin livssituation känner sig svikna när deras 
önskemål ignoreras. Vårdnadsutredningar bör också 
innehålla risk- och skyddsbedömningar, vilket både 
missas och genomförs på otillräckligt vis. Okunskap 
om våld, våldets konsekvenser och barns reaktioner 
på våld gör att våldet förbises och osynliggörs. Att det 
inte finns tydliga, gemensamma riktlinjer för hur risk- 
och skyddsbedömningar ska genomföras innebär en 
godtycklighet där bemötande och skydd avgörs av den 
individuella utredarens kunskap om och kompetens i 
frågan om våld. Ett förslag för stärkt barnskydd är att 
barnets ska ha ett eget ombud i vårdnadstvister, ett 
förslag som i dagsläget inte ser ut att bli implementerat.



Efter vårdnadsutredningen går frågan om vårdnad 
och umgänge vidare till tingsrätten, där frågan avgörs. 
Även i domstolar råder ofta kunskapsbrist om våld i 
nära relationer och hur det påverkar våldsutsatta och 
barn som levt med våld. Om en förälder inte är nöjd 
med rättens utfall går domen att överklaga. Ett annat 
alternativ är att lämna in en ny stämningsansökan 
gällande vårdnaden. Det är en viktig rättighet att få 
vårdnaden omprövad, men i många fall där en förälder 
utsatt den andra för våld kan detta innebära att 
vårdnadstvisten pågår så länge barnen är omyndiga. Det 
är mer regel än undantag att rätten beslutar att barnen 
ska ha umgänge med den förälder som utsatt den andra 
föräldern, och eventuellt dem själva, för våld - även i de 
fall då barnen själva uttryckt att de inte vill träffa hen. 
Detta medför ofta att den våldsutsatta föräldern måste 
övertala eller tvinga sina barn att träffa en förälder 
de är rädda för, för att inte själv bli dömd till vite för 
umgängessabotage. Här finns ett tydligt könat mönster 
av att kvinnor tvingas ta ansvar för mäns föräldraskap 
och bristande omsorgsförmåga.

Ofta antas en våldsutövare kunna vara en bra förälder, 
trots våldet hen utövar. Detta är i synnerhet sant för 
våldsutövande pappor. Forskning visar dock att föräldrar 
som utövar våld ofta har en föräldrastil som innebär 
bristande omsorgsförmåga. Kännetecken är bristande 
ansvar och engagemang, auktoritär föräldrastil, 

självcentrering och undergrävande av medföräldern. 
Dessa drag kan i sig vara former av psykiskt våld, 
men kombineras ofta med andra, ytterligare, former 
av våldsutövande. Trots denna koppling mellan 
våldsutövande och bristande omsorgsförmåga hamnar 
fokus på omsorgsförmåga ofta på vilken förmåga till 
omsorg den våldsutsatta har, eller inte har. Återigen kan 
vi se ett könat mönster, där kvinnor lastas i högre grad än 
män när de uppvisar brister i sitt föräldraskap. När den 
utsatta kvinnans eventuella omsorgsbrister adresseras, 
görs det ofta utan hänsyn till att denna omsorgsbrist 
kan vara ett direkt resultat av våldet hon utsatts för. För 
att barnet ska ha rätt till en trygg och säker uppväxt 
bör stöd och resurser sättas in för att hjälpa föräldrar 
med bristande omsorgsförmåga, snarare än att bristen 
motiverar att barn ska umgås och ha mer kontakt med 
den förälder som utövar våld.

Okunskap om kön, föräldraskap, våld och barns behov 
innebär en risk att utredningar präglas av oreflekterade 
normer om vad en familj är och vad barn behöver, istället 
för av kunskap och insikt om vad som är bäst i det 
föreliggande, individuella fallet.

Kunskap kan bana vägen för förändring - särskilt om vi 
lyssnar på dem som erfarit bristerna av okunskapen.

85vårdnad
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En eftermiddag när jag hämtade sonen på förskola hade 
jag våra väskor packade, och vi tog oss till ett skyddat 
boende. Det användes mot mig sen, när han stämde mig 
på vårdnaden. Tydligen är det en “försvårande omstän-
dighet”. Att jag tog sonen till skyddat boende alltså. Inte 
att hans pappa utsatt oss för våld. Det är inte försvåran-
de, enligt rätten. Jag hade ingen aning om detta, vi hade 
ju precis blivit placerade på ett skyddat boende, för att 
en utredare på socialtjänsten gjort bedömningen att vi 
befann oss i så pass hög risk att det kunde vara fara för 
våra liv. När vårdnadsutredningen drog igång förstod 
jag att vi skulle ha samtal med socialsekreterare på 
familjerätten, som skulle prata både med oss och barnet. 
Kanske var jag naiv men jag tänkte att eftersom den 
första socialsekreteraren verkligen hade förstått allvaret 
i vår situation, så skulle väl detta inte bli så svårt eller 
långdraget. Tyvärr hade jag fel. 

När samtalen med familjerätten väl skulle börja, bodde 
vi inte längre på skyddat boende. Jag hade med hjälp av 
personalen på boendet skaffat oss en andrahandslägen-
het, den åt upp alla mina besparingar, men den var för 
tillfället vår och för oss var det en stor trygghet att kunna 
stänga dörren om oss och veta att han kan inte ta sig in. 
Den tryggheten raserades när jag förstod att en del av 
utredningen bestod av samarbetssamtal tillsammans 

med mitt ex, att vi skulle behöva sitta i samma rum. Jag 
ringde till utredarna och beskrev min situation, att vi tidi-
gare varit placerade på grund av hans våld, att det finns 
en tidigare utredning som visar detta. Jag stod på mig 
och tryckte på hur rädd jag var och att det inte var ett 
alternativ att sitta i samma rum som honom. Efter en del 
samtal med den ansvarige utredaren blev det bestämt 
att vi inte skulle behöva sitta i samma rum, men att jag 
skulle ha klart för mig att “samarbete är a och o när det 
kommer till vårdnad” och att “jag måste tänka på att vårt 
barn faktiskt har rätt till båda sina föräldrar”. Det var som 
att hans våld, dokumenterat i en utredning som lett till 
en placering, inte längre existerade - nu skulle vi prata 
samarbete och se till vår sons bästa, som att det inte är 
det jag gör hela tiden? 

Jag träffade utredarna vid ett flertal tillfällen under 
vårdnadsprocessen, både ensam men även tillsammans 
med mitt barn. Jag hade med mig uttalanden från min 
behandlare som jag träffat en gång i veckan sedan vi 
blev placerade, en person som är expert på våld i nära 
relation och som för mig varit en ovärderlig kontakt. Jag 
tog med den tidigare utredningen där beslutet blev att vi 
skulle bli placerade på skyddat boende och jag ville även 
att de skulle kontakta BUP, då vår son fått en psykolog-
kontakt för att kunna bearbeta allt våld. Jag gjorde ALLT 

C:s berättelse
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för att bevisa för utredarna att hans våld skadat oss svårt 
-  psykiskt, fysiskt och ekonomiskt. Jag blev så besviken, 
det var som att utredarna gång på gång kunde omskriva 
det jag berättade. Det var allt från att det som vi blivit 
utsatta för inte kunde beskrivas som våld, det var ju jag 
som hade svårt att samarbeta, jag hade tagit vår son och 
stuckit. Utredarna menade att på grund av att jag “tagit” 
vår son och blivit placerade på skyddat boende, var det 
omöjligt för pappan att skapa en god kontakt med vårt 
barn. Jag hade tydligen en skyldighet att se till att deras 
kontakt skulle fortsätta, men pappans skyldighet att inte 
utöva våld, det var en icke-fråga. 
Eftersom våldet som han tidigare utsatt oss för, inte blev 
taget på allvar under utredningen, tyckte utredarna att 
det var onödigt att genomföra en risk- och skyddsbe-
dömning. För dem var det viktigaste att vi skulle få igång 
ett umgänge, trots mina upprepade försök att berätta 
hur det skulle skada vårt barn. Det fanns verkligen noll 
kunskap om våld, jag tror att jag hade behövt komma 
till deras kontor blåslagen med en film som visar på att 
det är han som slår mig, för att de skulle kunna ta mig 
på allvar. Den första socialsekreteraren vi mötte, hon 
som placerade oss, genomförde en FREDA som visade 
på “hög risk för allvarlig fara”. Hon fattade vad vi gick 
igenom, hon visste konsekvenserna av psykiskt våld och 
framförallt, hon lyssnade. Om bara utredarna vid famil-

jerätten hade haft mer kunskap, fattat vad konsekven-
serna av våld i nära relation faktiskt blir, då hade kanske 
vår situation idag sett annorlund ut. Eftersom våldet 
inte blivit taget på allvar, finns det heller ingen hjälp för 
mig att hämta. För att kunna bearbeta det jag har blivit 
utsatt för, har jag själv ordnat en samtalskontakt. Att min 
psykiska hälsa inte alltid är på topp, till följd av hans våld, 
det ser utredarna som en svaghet hos mig, en “bristande 
omsorgsförmåga”. Om de hade förstått att detta var en 
konsekvens av våldet, kanske de hade kunnat hjälpa mig 
i stället. 

Idag har vi gemensam vårdnad, och vårt barn ska bo hos 
sin pappa varannan helg. Varannan söndag får jag hem 
ett barn som har ont i magen, inte vill prata med mig och 
som jag hör gråter sig till sömns. Han vägrar berätta vad 
som händer när han är hos sin pappa, och överlämning-
arna är rent vidriga. Och jag är den som måste motivera 
honom att vara där. Mitt hjärta går sönder, men om jag 
inte följer rättens beslut vet jag ju vad det innebär - jag 
måste betala vite, och jag har inte råd. Jag har inte heller 
råd att vara en del i att mitt barn behöver umgås med 
den person som skadat honom för livet, men det är så-
här vårt liv blivit och jag har ställts inför omöjliga val.
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Avslutning
I den här rapporten har vi kopplat ihop våld, kön, 
föräldraskap och vårdnad. Det har vi gjort för att den 
verklighet som våldsutsatta och deras barn lever i efter 
att ha lämnat en våldsam relation är oacceptabel.

Vi har visat på att föräldraskap är en könad praktik, 
där förlegade mönster och normer kring kön hänger 
kvar på ett sätt som gör att kvinnor hålls ansvariga för 
både sitt eget och mäns föräldraskap. I vårdnadstvister 
efter en separation där det förekommit våld får 
det konsekvensen att mammors omsorgsförmåga 
anses brista för att hon inte kunnat skydda sig själv 
och barnen från mannens våld. Samtidigt har den 
heterosexuella kärnfamiljen använts som arena 
för jämställdhetspolitik, en politik som inte lyckats 
förändra synen på den könade arbetsfördelningen 
och inte heller lyckats väga in det faktum att hemmet, 
den yta som jämställdhetsambitionen gäller, är 
samma arena där majoriteten av mäns våld mot 
kvinnor sker. Misslyckandet att koppla samman de två 
jämställdhetspolitiska målen om jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra, i kombination med lagstiftning 
om gemensam vårdnad som norm vid en separation, har 
försatt våldsutsatta kvinnor och deras barn i en situation 
där våldsutövaren kan behålla makt och kontroll, och 
fortsätta utöva våld, via myndighetsutövning och 
domstolsbeslut.

Okunskap om våld, om våldets konsekvenser och om 
kopplingen mellan kön, våld och föräldraskap bidrar 
till att våldet som sker inom och efter relationer med 

våld osynliggörs. I vårdnadsutredningar och domslut 
adresseras inte våldet som våld, och våldsutsatta tvingas 
och pressas till fortsatt kontakt med sin förövare i form 
av samarbetssamtal och kontakt vid umgänge. Trots 
att forskning visar att umgänge mellan en våldsutövare 
och dennes barn är en stor bidragande orsak till 
att våldsutövningen kan fortgå, fortsätter praxis att 
våldsutövande föräldrar ska ha rätt till sina barn - en 
rättighet som enligt lagen ska vara barnets och inte 
förälderns. Lagens goda intentioner om barnets rätt till 
båda sina föräldrar blir i praktiken ofta istället eftervåld 
som drabbar både den våldsutsatta vuxna och barnen.

I teorin ger lagen stöd och skydd åt den som behöver 
lämna en relation med våld och söka skydd på skyddat 
boende. I praktiken erfar många som sökt just detta 
skydd, att deras försök att rädda sitt liv och skydda sina 
barn i efterhand vänds mot dem. Skyddsplaceringar 
ses som bristande omsorg, som samarbetsovilja eller 
ett sätt att förstöra kontakten mellan barnen och den 
andra föräldern – och utredare bortser från den risk- och 
skyddsbedömning som ledde till att skyddsplacering 
genomfördes. Vi ser att det råder stora kunskapsbrister 
i hur vårdnadsutredningar tar hänsyn till våld, och att 
det saknas resurser i form av både kunskap och tid för 
utredare för att kunna utföra utredningarna på det sätt 
som lagen och rekommendationerna har som avsikt. När 
sådan kunskap och resurser saknas banar det vägen 
för att oreflekterade normer och föreställningar om våld, 
föräldraskap och vårdnad utgör grunden för utredning 
och beslut, istället för att bedömningar görs utifrån 
förutsättningarna i det individuella fallet. När det inte 
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finns jämn och lika kunskap och kompetens i frågor om 
våld innebär det att bedömningar blir godtyckliga och 
kan skilja sig markant åt beroende på  den individuella 
utredaren. För den våldsutsatta och deras barn blir 
denna godtycklighet rättsosäker.

Lagens formulering och intention om att barn ska ha 
god och nära kontakt med båda sina föräldrar också 
efter en separation innebär för många barn som upplevt 
våld i hemmet att de tvingas ha kontakt med en förälder 
de är rädda för. En våldsutövande förälders föräldraskap 
uppvisar ofta allvarliga brister i omsorgsförmåga 
som riskerar att skada barns välmående, hälsa och 
utveckling, och lagens goda intentioner blir även här 
ett verktyg som oftare stjälper än hjälper. En mindre 
specificerad formulering hade kunnat stärka barnens 
rätt, särskilt i kombination med att barn också fått större 
möjlighet att bli hörda i samband med rättegångar 
och/eller i barnsamtal som utformas efter barns 
förutsättningar och behov – något som sällan sker i 
dagsläget. Att hjälpa, stärka och stötta barn som upplevt 
våld är också en fundamental förutsättning för att få 
stopp på cykler av våld, där barn som upplevt våld i 
hemmet under barndomen har ökad risk för att bli utsatt 
som vuxen och att utsätta andra.

Vi ser alltså att det inte bara behövs kunskap, utan också 
resurser i form av tid att ta till sig den kunskap och de 
rekommendationer om tillvägagångssätt som redan 
finns. I många fall är skyddet och tillvägagångssätten 
goda i teorin, det är i praktiken det fallerar - just på 
grund av resursbrist. För ett rättssäkert bemötande och 
fullgott skydd till våldsutsatta och deras barn krävs både 

kunskapsutjämning och ett normkritiskt förhållningssätt 
tillsammans med resurser att praktisera lagen så som 
den är avsedd.

Även om mönstren kring våld i samband med 
vårdnadstvister tycks vara starkast när det gäller 
mäns våld mot kvinnor betyder inte det att våldet inte 
förekommer i andra former av familjer och relationer. Att 
det saknas kunskap, forskning och underlag om hur det 
här våldet ser ut i HBTQ+personers familjer och i familjer 
där det förekommer våld med hederskoppling innebär 
att våldsutsatta personer och deras barn i dessa familjer 
står utan det skydd, stöd och den hjälp som de enligt 
lag har rätt till. Vi ser att det är av största vikt att sådan 
forskning och kunskapsunderlag tas fram.

Att våldsutsatta kvinnor och barn lever så gott som 
skyddslösa är ett välkänt problem för dem som arbetar 
med våld i nära relationer. Många, bland annat inom 
kvinnojoursrörelsen, har under lång tid arbetat för 
förändring, för barns stärkta rättigheter och för att 
våldsutsatta inte ska tvingas ha kontakt med sin förövare. 
Det är förändring som än så länge uteblivit, och hos 
många - bland annat en av dem vi intervjuat - finns en 
rädsla för att förändring inte kommer att ske förrän ett 
eller flera barn dör på grund av det nuvarande systemet. 
Vi har skrivit den här rapporten för att vi inte vill att det 
ska behöva ske - vi vill inte att det ska krävas att barn 
dör för att beslutsfattare och politiker ska genomföra 
de förändringar som krävs för att våldsutsatta och 
deras barn ska få leva fria från våld. I den här rapporten 
presenterar vi flera förslag för förändring. Vi hoppas, och 
ska fortsätta arbeta för, att de bli hörsammade.
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