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ABSTRACT 
 
American studies have shown that sexual abuse allegations within the family during 
divorce cases occur in the USA. No previous studies regarding this matter has been 
undertaken in Sweden. I therefore decided to investigate the occurrence of sexual 
abuse allegations in Sweden and more specifically in Helsingborg. 
  
My purpose was to find out the frequency of sexual abuse allegations within families 
represented at the family court in Helsingborg during the year 2002 and to find out 
who is doing the allegation and who is being accused. By qualitative interviews of the 
family court secretaries and quantitative studies of social security documents I found 
several answers to my questions. 
  
My study show that sexual abuse allegations during divorce and custody battles 
occurred in Helsingborg during the time period investigated. The allegations where 
sometimes true but in other cases false and most likely invented to be used as a 
weapon against the other parent in the divorce- and custody battle. The mothers 
generally accused the fathers of sexual abuse on the children. Children rarely 
disclosed the sexual abuse to the family court personnel. 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel redovisas en kort bakgrund till uppsatsens problemområde. Därefter mynnar 

problemformuleringen ut i precisering av uppsatsens syfte och frågor.  

 
1.1 Bakgrund och problemformulering 
I Sverige bryter ca 55 000 föräldrapar årligen upp från sin relation, separationer bland gifta 

föräldrar är hälften så vanligt som bland samboföräldrar (Demografisk rapport 2003:1,1). Ca 

51 000 barn är med om en separation årligen (Demografisk rapport 2003:1,1). De flesta 

föräldrar klarar av att enas på egen hand vid en separation eller med hjälp av förebyggande 

samarbetssamtal angående gemensamma barnens vårdnad, boende och umgänge. Men en 

del av de separerade föräldrarna är i så djup konflikt att de inte kan komma till samförstånd 

om barnen. Dessa stridande föräldrar vänder sig till tingsrätten för att få hjälp med 

tvistefrågorna. Mellan 6 000 och 7 000 barn riskerar årligen fara illa p g a. föräldrars oförmåga 

att enas (Befolkningsstatistik, 2002). Hur stort mörkertalet är beträffande föräldrar som är i 

konflikt men inte söker hjälp hos myndigheten vet vi inget om. Då parrelationen havererat men 

föräldrarelationen måste vidmakthållas kan frågor om vårdnad, boende och umgänge vara 

svåra att enas om. Är föräldrarna inte ense om gemensam vårdnad beslutar domstolen om 

vad som är bäst för barnet.  

 

Det har påvisats att en majoritet av de föräldrar som sökt hjälp på Familjerätten har svåra 

problem som inte har kunnat lösa med hjälp av familjerådgivning, socialtjänst eller 

Barnpsykiatrin (SoS-rapport 2000:7). Med anledning av att barn tycks användas som ett 

vapen anser hovrättslagman Per Eriksson att man ska begränsa rätten att tvista om barnen.  

Men det uppstår alltid en restpott av föräldrar, som avvisar alla försök 
till hjälp och som, i sin besvikelse och bitterhet över att äktenskapet 
eller samboförhållandet havererat, till varje pris måste "vinna" över sin 
tidigare partner. Min fleråriga erfarenhet som domare säger mig att 
många av dessa föräldrar saknar förmågan att se bortom sin konflikt 
och att de är helt oförmögna att inse vilken skada de åsamkar sitt 
barn genom att processa om vårdnad och umgänge. De vill helt enkelt 
inte erkänna för sig själva att barnet har blivit av sekundär betydelse 
för dem och har förvandlats till ett vapen, med vilket den tidigare 
partnern kan åsamkas så stort lidande som möjligt. (DN 2000.08.18) 

 

Ovanstående citat ger fog för tanken att det finns samarbetssamtal där barnets bästa inte är i 

fokus. Utan att samarbetssamtalen och utredningarna används till ett forum där grova 

anklagelser om misshandel, missbruk, incest och psykisk sjukdom slängs ut för att vinna 

strider. Dessa föräldrar svartmålar, anklagar och diskvalificerar varandra i kampen om barnet. 

Om barnet inte har farit illa förr riskerar barnet nu att utsättas för stort psykiskt lidande av sina 

hämnd- och strafflystna föräldrar, föräldrar som är beredda att ta till alla vapen i konflikten. 
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Den mediala bevakningen av barn och barns livsförhållanden har lett till stora rubriker i våra 

tidningar där vi har kunnat läsa om pappor som får vårdnad trots misstänkta övergrepp (DN: 

2002.08.05; 2003.06.02; 2003.03.12). En mor kan t ex anklaga fadern för sexuella övergrepp 

gentemot barnet som ett vapen i den konfliktfyllda skilsmässan. Men en mor kan också först i 

samband med separation från fadern våga tala om sina misstankar, för att skydda barnet från 

fortsatta övergrepp. Ingen forskare i Sverige vet hur vanligt det är att mödrar eller fäder 

använder incestanklagelser som ett vapen i en bitter vårdnadsstrid (Phil & Thunander, 2003).  

 

En konfliktfylld skilsmässa anses medföra ökad risk för sexuella övergrepp och för falska 

anklagelser om sexuella övergrepp (Faller, 1991; Svedin & Banck 2002). Professor Kathleen 

Faller (1991) beskriver två olika situationer i en skilsmässa som kan orsaka sexuella 

övergrepp på barnet. I den ena situationen föreligger omständigheter som avsaknad av rutiner 

för måltider, läggdags och var barnet sover. Strukturen som fanns innan äktenskapets 

upplösning är förlorad. I den andra situationen finns en skilsmässa som har orsakat ett enormt 

känslomässigt kaos, i synnerhet för den som inte vill separera. Ur detta kaos kommer känslor 

av förlust av den andra partnern och ilska över separationen leda till att vissa föräldrar 

regredierar emotionellt och använder barnet både som ett objekt för tillfredställelse av behov 

och som vedergällning mot den andra partnern (Faller, 1991).  

 

Men det kan även vara så att det först i samband med en skilsmässa kan bli möjligt/lättare för 

barnet att avslöja sexuellt övergrepp (Faller, 1991; Svedin & Banck 2002). Göran Ewerlöf och 

Tor Sverne (2000) för liknande resonemang dvs. att när föräldrar separerar och dessutom är 

oense om vem som ska ta hand om barnen uppstår speciella problem.  

Det är väl inte uteslutet att det i just dessa situationer kan förkomma 
sexuella övergrepp mot barnen. I vart fall råder det ingen tvekan om 
att påståenden om sexuella övergrepp markant ökat i vårdnadsmålen 
(Ewerlöf & Sverne, 2000:108).  
 

I amerikanska studier har påvisats att barn riskerar utsättas för sexuella övergrepp i samband 

med föräldrars separationer (Thoennes & Tjaden, 1990; Faller, 1991; Faller & DeVoe, 1995; 

Goldstein, 1998; Svedin & Banck, 2002).  

 

Hur många skilsmässobarn har varit utsatta eller blir utsatta för övergrepp i samband med 

föräldrars separation? Som jag tidigare nämnt visar statistiken att ca 51 000 barn årligen är 

med om en separation i Sverige (Demografisk rapport 2003:1,1). Hur många av dessa barn 

berättar om sexuella övergrepp i samband med föräldrars separation vet vi inget om. Då det 

inte finns några svenska studier i ämnet tycker jag att det finns ett behov att ta reda på hur det 

ser ut i vårt land. Detta väckte min nyfikenhet och jag ville ta reda på hur det är i de fall där de 
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svåraste konflikterna uppkommer. Nämligen i de fall där konflikten i familjen är så låst att 

myndigheterna får gå in och bistå som samtalsledare eller utredare. Eftersom jag har knappa 

resurser och begränsad tid måste jag därför begränsa min studie till familjerättsverksamheten 

i Helsingborgs kommun.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att ta reda på hur vanligt/ovanligt det var med avslöjanden om sexuella övergrepp 

i samarbetssamtal och utredningar på Familjerättsenheten i Helsingborg under år 2002. Därtill 

vill jag ta reda på hur familjerättssekreterarnas möten gestaltas med barn och föräldrar i 

samtal där avslöjanden om sexuella övergrepp kommer fram. Detta kommer att granskas dels 

genom en aktstudie men även genom intervjuer av familjerättssekreterare. Utförlig 

metodbeskrivning finns under kapitel 2.  

 

Frågeställningar till intervjustudien: 

• Vem berättade för familjerättsekreteraren om sexuella övergrepp på barn i familjen? 

• Vem blir utpekad som förövare? 

• Hade familjerättssekreteraren upplevt mindre trovärdiga anklagelser/avslöjanden om 

sexuella övergrepp i samtal och utredningar på familjerätten i Helsingborg?  

• Hur hanterar familjerättssekreterarna i det sociala arbetet en konfliktfylld 

vårdnadsutredning där det dessutom existerar en misstanke om sexuella övergrepp 

från en familjemedlem?  

 

Frågeställningar till aktstudien: 

• I hur många av de samarbetssamtal som genomfördes jml. FB 6:181, under år 2002 på 

familjerättsenheten i Helsingborg förekom avslöjanden/anklagelser om sexuella 

övergrepp på barn?  

• I hur många av de utredningar som genomfördes jml. FB 6:192, under år 2002 på 

familjerättsenheten i Helsingborg förekom avslöjanden/anklagelser om sexuella 

övergrepp på barn?  

• Vem kom avslöjandena/anklagelserna om sexuella övergrepp ifrån?  

• Vem utpekades som förövare? 

 

                                                 
1 Samarbetssamtal jml. FB 6:18 innebär att familjerättssekreteraren ska försöka få föräldrarna att enas om vad 
som blir bäst för barnet. Familjerättssekreteraren rapporterar till tingsrätten hur dessa samtal har gått.  
 
2 Utredning om vårdnad, boende och umgänge jml. FB 6:19 innebär att familjerättsekreteraren ska utreda vad 
som blir bäst för barnet. Föräldrarna har i detta läge tagits ifrån möjligheten att själva bestämma om sitt barn. 
Familjerättssekreteraren lämnar in konsekvensanalys och eventuellt förslag till tingsrätten.  
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1.3 Disposition 
Efter en inledande bakgrund och problemformulering samt redogörelse av mina syften och 

frågor har jag kort introducerat den problematik som fångade mitt intresse som 

uppsatsskivare. Härnäst följer i det andra kapitlet en redogörelse för tillvägagångssätt med 

metodval, avgränsningar, urval, källkritik, etiska överväganden och bearbetning av material. I 

det tredje kapitlet redovisas barnperspektiv, tidigare forskning, lagstiftning och dilemman kring 

barnets röst och rätt. I det fjärde kapitlet som handlar om sexuella övergrepp behandlar jag 

definition av sexuellt övergrepp, lagstiftning, bakgrund, tidigare forskning samt dilemman i 

ämnet. I det femte kapitlet redogörs för den familjerättsliga processen. I det sjätte kapitlet finns 

sammanställning och analys av intervjuer och i det sjunde kapitlet sammanställs och 

analyseras aktmaterialet. I det åttonde kapitlet redovisas en sammanfattning och diskussion. I 

det nionde kapitlet finns källförteckningen och avslutningsvis finns i det tionde kapitlet 

bilagorna.  

 

 

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I detta kapitel redogör jag för studiens tillvägagångssätt med metodval, avgränsningar, urval, 

källkritik, etiska överväganden och bearbetning av min empiri.  

 

2.1 Metodval 
Mitt syfte är att ta reda på hur vanligt/ovanligt det var med avslöjanden om sexuella övergrepp 

i samarbetssamtal3 och utredningar4 på familjerättsenheten i Helsingborg under år 2002. 

Därtill vill jag ta reda på hur familjerättssekreterarnas möten gestaltas med barn och föräldrar i 

samtal där avslöjanden om sexuella övergrepp kommer fram. Detta kommer att granskas dels 

genom en kvantitativ aktstudie men även genom kvalitativa intervjuer av 

familjerättssekreterare. Den kvalitativa intervjun ger för mitt uppsatsarbete fördelar då 

respondenten inte tvingas in i ett bestämt tankesätt, utan kan uttrycka sig och fördjupa sina 

åsikter friare än vid en kvantitativ metod som exempelvis enkäter (Halvorsen, 1992). 

 

Jag har intervjuat sex av de åtta familjerättsekreterarna på familjerättsenheten i Helsingborgs 

stad. Två familjerättssekreterare önskade inte att ställa upp på intervju. Av de sex 

familjerättssekreterarna var en man och fem kvinnor. Dessa intervjuades enligt en 

                                                 
3 Samarbetssamtal jml. FB 6:18 innebär att familjerättssekreteraren ska försöka få föräldrarna att enas om vad 
som blir bäst för barnet. Familjerättssekreteraren rapporterar till tingsrätten hur dessa samtal har gått. 
 
4 Utredning om vårdnad, boende och umgänge jml. FB 6:19 innebär att familjerättsekreteraren ska utreda vad 
som blir bäst för barnet. Föräldrarna har i detta läge tagits ifrån möjligheten att själva bestämma om sitt barn. 
Familjerättssekreteraren lämnar in konsekvensanalys och eventuellt förslag till tingsrätten. 
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semistrukturerad intervjuguide (bil. 10.1 semistrukturerad intervjuguide). Semistrukturerade 

intervjuer ger intervjuaren möjlighet att vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och 

ger dessutom den intervjuade möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om ämnet 

(Denscombe, 2000). Tyngdpunkten ligger på att den intervjuade, i mitt fall 

familjerättssekreterarna, gavs möjlighet att utveckla sina synpunkter och därmed ge mer 

levande beskrivningar. Mina frågor var strukturerade utifrån teman. Jag ville med intervjun ge 

en nyanserad bild av familjerättssekreterarnas tankar och känslor om samarbetssamtal och 

utredningar där avslöjanden om sexuella övergrepp kommer fram. Genom att vara öppen och 

flexibel i min intervju gavs jag möjlighet att ställa frågor efterhand som information från den 

intervjuade gavs. Jag ställde frågor, följde upp svar och nya infallsvinklar som kom fram under 

intervjun. Ingen av de intervjuade familjerättssekreterarna fick läsa intervjuguiden i förväg. 

Eftersom jag inte läste upp frågorna i någon bestämd ordning utan lät den intervjuade styra 

ordningsföljden och följdfrågor formulerades beroende på tidigare svar, måste 

standardiseringen på intervjun ses som låg (Trost, 1997). Låg grad av standardisering ger mig 

som intervjuare stora variationsmöjligheter. Med människosynen att människan inte är statisk 

innebär det att man som forskare inte kan förvänta sig samma svar var gång den givna frågan 

ställs, i och med att vår föreställningsvärd förändras konstant medför det att svaren på våra 

frågor också gör det (Trost, 1997).  

 

Intervjuerna spelades in på band efter att jag hade fått de intervjuades tillstånd. Det medförde 

att jag kunde koncentrera mig på intervjun för att sedan kunna återge uttalandena mer korrekt. 

Intervjuerna bearbetades induktivt. Tolkningsprocessen kan beskrivas som en hermeneutisk 

spiral. Inom kvalitativ forskning anses den hermeneutiska spiralen vara en central del av 

metoden (Repstad, 1999). 

Denna spiralrörelse möjliggör en kontinuerlig fördjupning av 
meningsförståelsen. Med en text framför sig - till exempel en 
nedskriven intervju – läser man normalt igenom det hela för att 
försöka få en helhetsbild. Därefter går man tillbaka till enskilda teman 
och utsagor, försöker hitta deras innebörd och betydelse och går 
tillbaka igen utifrån en mer reflekterad tolkning av helheten (Kvale i 
Repstad 1999:104). 

 

Aktanalysen genomfördes för att jämföra i hur många ärenden under år 2002 det fanns 

respektive inte fanns avslöjanden om sexuella övergrepp i samarbetssamtal5 och utredningar6 

                                                 
5 Samarbetssamtal jml. FB 6:18 innebär att familjerättssekreteraren ska försöka få föräldrarna att enas om vad 
som blir bäst för barnet. Familjerättssekreteraren rapporterar till tingsrätten hur dessa samtal har gått. 
 
6 Utredning om vårdnad, boende och umgänge jml. FB 6:19 innebär att familjerättsekreteraren ska utreda vad 
som blir bäst för barnet. Föräldrarna har i detta läge tagits ifrån möjligheten att själva bestämma om sitt barn. 
Familjerättssekreteraren lämnar in konsekvensanalys och eventuellt förslag till tingsrätten. 
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på familjerättsenheten i Helsingborg. Samtliga ärenden som avslutats under år 2002 har 

granskats med hjälp av aktguiden (bil.10.2 aktstudie).  

 

De sociala akterna har inte analyseras i syfte att jämföra intervju med dokument, utan 

används som komplement till intervjuerna. Dokumentanalys innebär att man läser olika typer 

av texter, i mitt fall social akter, för att använda materialet för att belysa aktuella 

frågeställningar (Repstad, 1999). Sociala akter är exempel på värderande dokument. Dessa 

material ger enligt Repstad mer eller mindre uttalade värderingar av vad som är bra och vad 

som är dåligt, vad som går att göra och vad som inte går att göra. Repstad påtalar att detta 

tillvägagångssätt också ställer krav på mig som forskare att veta vilka utgångspunkter 

familjerättssekreterarna har när de skriver sina rapporter, eftersom dokumenten förutom en 

beskrivning av klienters förhållanden, samtidigt berättar något om familjerättssekreterarens 

värderingar och perspektiv.  

 

2.2 Avgränsningar 
De samarbetssamtal som genomförs i förebyggande syfte, dvs. de som inte kommer via 

remiss från tingsrätten, har valts bort då de inte registreras i sociala akter. Jag har även valt 

bort att intervjua föräldrarna och barnen. Detta dels för att det ur ett etiskt perspektiv inte var 

tilltalande att intervjua barnen om de varit med om sexuella övergrepp men även för att jag 

ville belysa ämnesvalet ur familjerättssekreterarens perspektiv.  

 

Jag har således avgränsat studien till att omfatta samarbetssamtal jml. FB 6:187 och 

utredningar jml. FB 6:198 på familjerättsenheten i Helsingborg under år 2002 samt intervjuer 

med familjerättssekreterarna.  

 

2.3 Urval 
Mitt urval är strategiskt, då jag till min studie har valt att studera hur vanligt förekommande det 

är med avslöjanden om sexuella övergrepp på familjerättsenheten i Helsingborgs kommun. 

Helsingborg ger för mitt syfte ett tillräckligt stort material att arbeta med, dessutom är 

familjerättsenheten i Helsingborgs kommun inte uppdelad på stadsdelar eller 

stadsdelsnämnder, vilket medför att min studie inte behöver ta hänsyn till eventuella 

geografiska och socioekonomiska skillnader inom kommunen.  

                                                 
7 Samarbetssamtal jml. FB 6:18 innebär att familjerättssekreteraren ska försöka få föräldrarna att enas om vad 
som blir bäst för barnet. Familjerättssekreteraren rapporterar till tingsrätten hur dessa samtal har gått. 
 
8 Utredning om vårdnad, boende och umgänge jml. FB 6:19 innebär att familjerättsekreteraren ska utreda vad 
som blir bäst för barnet. Föräldrarna har i detta läge tagits ifrån möjligheten att själva bestämma om sitt barn. 
Familjerättssekreteraren lämnar in konsekvensanalys och eventuellt förslag till tingsrätten. 
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Urvalskriterierna för intervjuerna är:  

• Alla familjerättssekreterare som arbetar på familjerätten i Helsingborg. 

 

Mina urvalskriterier för aktstudien är: 

• Alla samarbetssamtal och utredningar som kommit till familjerätten på uppdrag av 

tingsrätten och som avslutats under år 2002.  

 

Någon skillnad mellan skilsmässa och separation görs inte, utan orden kommer att användas 

synonymt. Begreppen avslöja, antyda och anklaga har inte exakt samma innebörd enligt 

Svenska Akademiens Ordlista men kommer i texten att användas som likvärdiga. Jag kommer 

inte heller att ta ställning till eller värdera sanningshalten där sexuella övergrepp finns i de 

sociala akterna. Vid intervjuer av familjerättssekreterarna kommer jag att använda mig av 

deras ord så långt det är möjligt för att tydliggöra deras personliga uppfattning om när 

övergrepp kommer upp i samtalen.  

 

Med tanke på mina begränsade resurser och att undersökningen endast sker på en 

familjerättsenhet i en kommun, kommer jag inte att kunna dra några generella slutsatser 

utifrån de resultat jag har fått. Min avsikt är att undersöka förekomsten av sexuella 

avslöjanden under år 2002 på familjerättsenheten i Helsingborg, samt tematisera kring 

familjerättssekreterarnas möten där sexuella övergrepp uppdagas. Jag vill jag studera 

verkligheten ur familjerättssekreterarnas perspektiv.  

 

Min empiri har lett mig till att uppmärksamma barnets ställning i samarbetssamtal och 

utredningar om vårdnad, boende och umgänge mer än jag hade avsett från början. Då jag 

anser att barnets möjligeter och begränsningar inom det familjerättsliga området är viktig 

kunskap att kännedom om har jag därför valt att redogöra för min empiri.  

 

2.4 Källkritik 
Mycket av den litteratur jag har läst kommer från experter på området och jag anser att de 

källorna är representativa för mitt problemområde. Mycket av den svenska litteraturen och 

rapporterna jag refererar till är nyligen utgivna och därmed aktuella.  

 

Den amerikanska litteraturen försätter mig i försvårande omständigheter eftersom jag inte 

kunnat sätta mig in i de kulturella skillnader och vad de får för effekt på mina tolkningar. 

Eftersom USA inte har velat skriva på konventionen om barns rättigheter kan jag anta att 
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barnets ställning i USA inte är lika stark som i Sverige och andra länder som har införlivat 

barnkonventionen i sin lagstiftning. Detta kan betyda att barnens behov och rättigheter 

kommer sekundärt och att tron på familjen, vare sig föräldrarna har förmågan eller ej, som 

enhet är det primärt rådande synsättet.  

 
De familjerättssekreterare som har intervjuats arbetar på familjerättsenheten och är därmed 

väl insatta in den problematik som jag velat ta reda på, nämligen sexuell 

övergreppsproblematik inom familjen vid skilsmässa. Jag är medveten om den intervjuareffekt 

som kan uppstå mellan intervjuare och informant. Jag har försökt att minimera denna risk 

genom att ställa öppna frågor, vara nyfiken och låta informanten styra samtalet. Informanterna 

har givetvis, eftersom de arbetar på samma arbetsplats, haft kontakt med varandra under den 

tid intervjuerna genomfördes. Detta kan öka risken att få strategiska svar. Men eftersom jag 

var relativt obunden av min intervjuguide och lät informanterna ge uttryck för sina tankar och 

funderingar, fångade jag upp intressanta infallsvinklar under samtalets gång. Dessutom kan 

det vara en fördel att informanterna hinner tänka till lite om problemområdet innan 

intervjutillfället, vilket ger mig mer information och material att arbeta med.  

 

Jag har efter beviljat tillstånd från socialnämnden studerat sociala akter. ”Ju flera led som 

informationen passerar, desto mindre värde har källan” (Repstad, 1999:90). Med ovanstående 

menar Repstad att källor som skrivits av direkta deltagare har högre trovärdighet än en 

berättelse som baseras på vad någon annan sett eller hört. Den familjerättssekreterare som 

samtalar/utreder klienten dokumenterar också i klientens akt. Familjerättssekreterarna har 

skrivit i de sociala akterna med anledning av ett visst syfte. Det kan vara i egenskap av 

samtalsledare eller utredare och därmed kommer familjerättssekreterarens roll att spegla hur 

barnet kommer fram i dokumenten. Det kan också vara av intresse att veta att 

dokumentationen skrivs för tingsrättens behov, vilket kan ha inverkan på både formuleringar 

och innehåll.  

 

2.5 Etiska överväganden 
Beträffande de etiska övervägandena har alla informanter givits möjlighet att ta ställning till 

huruvida man vill delta i intervjun. Jag har informerat intervjupersonerna via ett 

presentationsbrev och de har dessutom informerats innan intervjutillfället. Jag har även 

informerat om att intervjuerna kommer att spelas in på band och att de ges möjlighet att 

godkänna utskriften av intervjun. Alla informanterna garanterades anonymitet. Genom att läsa 

sociala akter och avidentifiera personerna i dem, har jag kunnat göra minnesanteckningar där 

jag har hittat intressant information. Dessa anteckningar och listor förvaras inlåsta och 
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kommer att strimlas i en dokumentförstörare när examinationen är godkänd. Allt för att 

genomföra studien efter forskningsetiska principer på ett etiskt oklanderligt sätt.  

 

2.6 Bearbetning av material 
Under uppsatsarbetets gång har jag studerat den familjerättsliga processen, 

samarbetssamtal, utredningar, sexuella övergrepp på barn, utsatta barn, lagstiftning, 

skilsmässor och annan forskning. Den kunskap som finns om avslöjanden av sexuella 

övergrepp på barn i samband med föräldrars separation relaterar övervägande till 

amerikanska studier.  

 

Antal familjerättssekreterare som ville ställa upp på intervju blev 6 av 8 möjliga. Dessa har 

intervjuats på sin arbetsplats under ca 1 timme. Därefter har intervjun skrivits ut i sin helhet, 

med vissa mindre rent språkliga redigeringar, lästs igenom av den intervjuade och godkänts. 

Även om transkriberingen var ett drygt och enormt tidskrävande arbete där en timmes intervju 

motsvarade ca 10 maskinskrivna sidor och 6 timmars skrivarbete vid datorn så tror jag att det 

gav mig en vinst i att jag kunde se det gemensamma för intervjuerna och även skilja ut det 

specifika.  

 

För att förbättra min minnesförmåga har jag använt mig av så många sinnen som möjligt. Jag 

har i min bearbetning lyssnat igenom alla de inspelade intervjuerna två gånger. Vid varje 

tillfälle har jag hittat ny spännande information som jag skulle kunna använda mig av. På gott 

och ont så har det material jag fått genom att intervjua 6 familjerättsekreterare blivit väldigt 

omfattande.  

 

Av intervjuerna har jag sammanställt teman, som redovisas i kapitel 6.1 under rubriken 

”Resultat av intervjuer med familjerättssekreterare”. Dessa har i sin tur analyserats för att hitta 

det generella men även för att hitta specifika mönster och finns i kapitel 6.2 under rubriken 

”Analys av intervjuer med familjerättssekreterare”. Där jag kommer att citera 

familjerättssekreterarna görs mindre språkliga justeringar av texten. Det talade ordet kan 

behöva ändras så att det blir mer begripligt i skriftlig form (Denscombe, 2000).  

 

Då aktstudierna studerades hade jag ett antal aktfrågor (bilaga 10.2 Aktstudie) som jag sökte 

svar på. Samtliga ärenden som avslutats under år 2002 har lästs igenom, vilket resulterat i 

131 akter. I akterna finns att läsa om både samarbetssamtal och utredningar som genomförts 

på uppdrag av tingsrätten. Därefter har alla ärenden där det finns anklagelse/antydan eller 

avslöjande om sexuella övergrepp läst igenom ytterliggare en gång. Jag har avidentifierat 

ärendena genom att numrera dem. Därefter har jag antecknat svaren på mina aktfrågor. 
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Aktstudierna gav mig en grundläggande bild av förekomst av sexuella övergrepp, fördelning 

mellan samarbetssamtal och utredningar samt information om vem som berättar om 

övergrepp och vem som pekas ut som förövare. Under kapitel 7.1 avsnitt ”Resultat av 

aktstudie” har jag sammanställt de svar jag har hittat i akterna. Jag har kunnat urskilja vissa 

tendenser och redovisar dessa i kapitel 7.2 under avsnittet ”Analys av aktstudie”.  

 

Svaren på några av mina frågor i intervjuguiden och aktguiden kommer inte att redovisas i 

uppsatsen.  

 

I detta kapitel har jag redogjort för ramen av min studie. Förekomst av 

avslöjanden/antydningar/anklagelser om sexuella övergrepp på familjerättsenheten samt 

gestaltning av familjerättssekreterarnas möten med barn och föräldrar i samtal där 

avslöjanden/antydningar/anklagelser finns om sexuella övergrepp kommer att undersökas 

genom kvalitativa intervjuer och kvantitativ aktstudie. Tidigare svenska studier finns inte inom 

detta område. De studier jag har funnit om vårdnadstvister och sexuell övergreppsproblematik 

kommer från USA.  

 

 

3. BARNETS RÄTT – BARNETS RÖST 
Under detta kapitel kommer jag att redogöra för den lagstiftning som behandlar barn. Dels 

redogörs för barns rättigheter i allmänhet men även den lagstiftning som finns för att trygga 

barn som far illa och i synnerhet barn som utsätts för sexuella övergrepp. Samhällets syn på 

barnen klargörs med redovisning av den nya forskningen kring barn som egna aktiva aktörer. 

Forskning om barn är mycket omfattande. Jag kommer endast att redogöra för en liten del av 

all forskning som finns om barn och utsatta barn. Under ”Dilemman” tas professionellas 

frustration i arbetet med barn som misstänks utsättas för sexuella övergrepp upp.  

 

3.1 Lagstiftning om barn 
Sedan Sverige i juni 1990 ratificerade FN: s konvention om barns rättigheter har fokus riktats 

mer på barns bästa och barns perspektiv. Konventionens art. 3 kräver inte att barns bästa 

skall vara avgörande, men i de fall då man låter andra intressen väga tyngre skall 

myndigheten kunna visa på vilka avvägningar som har gjorts (Utrikesdepartementet, 2002). 

Vilket innebär att om familjerättsekreteraren inte har beslutat efter barnets önskemål i ett 

samtal om vårdnad, boende eller umgänge, ska det tydligt framgå vilka avvägningar som har 

gjorts för att rekommendera något annat alternativ än det som barnet önskar (SOU 
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1997:116). Likaså framgår ur SOU 1997:116 att när det gäller familjerättsliga och sociala mål 

ska både förmågan och möjligheten att ta reda på och bedöma barnets verkliga vilja finnas.  

 

Barns bästa kommer till uttryck i föräldrabalken (Lag 1949:381) i frågor om vårdnad, boende 

och umgänge. Principen om barns bästa är en av grundpelarna i barnkonventionen 

(Utrikesdepartementet, 2002). Innebörden av barnkonventionen är att alla barn i hela världen 

har rättigheter till särskild respekt just för att de är barn.  

 

I socialtjänstlagen (Lag 2001:453) 1 kap. 2 § står som övergripande mål att vid alla åtgärder 

som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet, och att när en åtgärd rör ett barn 

ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. De professionella ska se vad som är 

bäst för just detta barn, genom att samtala med barnet och fånga upp dess åsikter, 

respektera barnets vilja men samtidigt komma fram till ett beslut som är det bästa för barnet.  

Barnets känslomässiga beroendeställning i förhållande till föräldrarna 
innebär att barnets och familjens behov är nära sammanflätade, 
samtidigt som det också kan finnas uppenbara intressekonflikter 
mellan barn och föräldrar – i synnerhet då det gäller sexuella 
övergrepp inom familjen (Socialstyrelsen 2000:5). 

 

Barnets perspektiv ska vara utgångspunkten även då det förekommer motstridiga intressen. 

Vid alla åtgärder som rör barn ska enligt Barnkonventionen barnets bästa komma i främsta 

rummet. I vårdnadstvister är de konfliktfyllda föräldrarna de som familjerättssekreterarna 

främst arbetar med i syfte att få dem att enas om en lösning kring barnet. Huruvida barnets 

bästa kommer fram i dessa samtal framgår inte.  

 

3.2 Perspektiv på barn 
Socialt arbete har kritiserats för att vara vuxenorienterat. Kritiken som har riktats var 

beträffande synen på barn, vilken var att barnen sågs som objekt och barndomen en 

övergångsperiod till vuxenlivet (Andersson, 2000).  

 

De brittiska forskarna Allison James och Alan Prout visade på att ett nytt paradigm höll på att 

växa fram. En grupp sociologer utvecklade ett nytt sätt att se och forska om barn. Det kom att 

kallas barndomssociologi. Man kom att se barndomen som föränderlig där barnen var sin 

egen aktör i samhället och kompetent att värdera och informera om sin egen situation 

(Andersson, 2000). Vidare skriver Andersson att barnet till viss del formar sin barndom och 

därigenom kan ses som medskapare i relationer och till egna livsförhållanden. Barn är enligt 

barndomssociologin aktörer och aktiva subjekt i utformandet av sin sociala situation.  
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Barndomen är inte enhetlig utan det finns många olika barndomar beroende på i vilken 

kontext barnet växer upp i. Barndomen påverkas av flertal faktorer såsom samhället barnet 

lever i, etnicitet, kön, klass, kultur och tidsepoken (James & Prout, 2003). 

 

Med andra ord finns det inte en enhetlig barndom utan det finns ett flertal som formas av den 

tidsepok som barnet växer upp i. Forsknings och medias syn på barn avspeglar det 

samhälliga barnperspektivet där synen på barnet har förändrats och barnets röst har stärkts i 

samhället.  

 

3.3 Forskning om barn i vårdnadstvister 
Rättssociolog Annika Rejmer (2003) har i sitt examensarbete gjort en rättssociologisk studie 

av tingsrättens handläggning av vårdnadsstrider. Rejmer summerar att inför en 

huvudförhandling medverkar endast föräldrarna och de professionella, de berörda barnen 

finns inte med. Rejmer påvisar i sin studie att endast i 6 % av vårdnadsutredningarna ligger 

fokus på barnet. Domstolen har skyldighet att anlägga ett barnperspektiv, barnets bästa ska 

komma i främsta rummet vid avgöranden enligt föräldrabalken kap.6 (Lag 1949:381).  

 

Om familjerättssekreterarna på familjerätten samt domare och nämndemän i tingsrätten inte 

har barns bästa som ledstjärna kommer barnets röst varken fram i utredningar eller 

handläggningen konstaterar Rejmer (2003).  

 

Hur tar man reda på vad barnet anser om sin situation? Linda Svensson (2003) föreslår i sitt 

examensarbete i familjerätt/barnrätt vid Lunds Universitet, ”Barnets rätt till biträde i mål om 

vårdnad, boende och umgänge”, att barnet måste ges möjlighet att göra sin röst hörd. Detta 

kan enligt Svensson ske genom att ett särskilt biträde till barnet utses i mål om vårdnad, 

boende och umgänge vilket enligt författaren skulle stå i samklang med barnkonventionens 

intentioner. Det särskilda biträdet skulle enligt Svenson leda till att fler barn fick komma till 

tals i processer om vårdnad, boende och umgänge. Vidare fortsätter Svensson att även små 

barn kan bilda egna åsikter och om barnet inte kan uttrycka sig muntligt så kan det särskilda 

biträdet bevaka barnets rättigheter i processen och se till att de andra vuxna har fokus på 

barnet.  

 

Närmare 75 % av alla barn i Sverige lever med sina biologiska föräldrar (Demografisk rapport 

2003:1,1). Men samtidigt visar statistiken att separationer har blivit vanligare med följd av att 

färre barn idag lever med sin båda föräldrar än för 50 år sedan. Det senmoderna samhället 

har även påverkat familjebilden. Professor Margareta Bäck-Wiklund (2001) påtalar att de 

konsekvenser som familjen utsätts för i det senmoderna samhället leder till att många par 
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väljer att skilja på föräldraskap och kärleksförhållanden och går skilda vägar. Detta menar 

Bäck-Wiklund syns tydligt av mängden separationer, övergrepp och våld i familjens namn. 

Skilsmässor leder till nya familjebildningar och det finns en mängd olika varianter som 

exempelvis äktenskap med gemensamma barn, äktenskap med särkullsbarn och äktenskap 

med gemensamma plus särkullsbarn. Med särkullsbarn menas barn till endast den ena 

föräldern i förhållandet. Liknande konstellationer finns för de par som lever under 

äktenskapsliknande förhållande dvs. sambo.  

 

Docent Margareta Hydén (2001) skriver att ca en fjärde del av de föräldrapar som skiljs i 

Sverige använder sig av samarbetssamtal. Hydén fortsätter med att berätta att 

samarbetssamtalen från att ha varit något som främst använts av föräldrar i konflikt om barnet 

nu även används av föräldrar som är villrådiga i vad som blir bäst för barnet. Det ger fog för 

att förutsätta att det finns de föräldrar som kan separera utan att hamna i konflikt om barnet. 

Av Hydéns (2001) resonemang framgår inte vilken typ av samarbetssamtal hon syftar på. Det 

kan vara de som kallas för förebyggande samarbetssamtal, där föräldrar oftast inte är i stor 

konflikt, men det kan även vara de samarbetssamtal som sker genom remiss från tingsrätten 

och där konflikten oftast är djupare mellan föräldraparen. De föräldrapar som inte kan enas i 

de förebyggande samarbetssamtalen går oftast vidare till domstolen och då anmodas de 

därifrån att skärpa till sig och försöka på nytt genom nya samarbetssamtal på familjerätten 

(Socialstyrelsens tryck, u.å.).  

 

Det finns mycket information att hämta som berör barns bästa och barnperspektiv. I en 

fallstudie om hur barnkonventionen tolkas och implementeras i Malmö och Helsingborg, 

skriver Linda Ekman (2001) i sin C- uppsats i Komparativ socialpolitik att 

familjerättssekreterarna anser att det tydligaste sättet som visar på att barns bästa är i fokus 

sker genom att de i vartenda ärende funderar över om det ska vara ett barnsamtal eller inte. 

Ekman beskriver att familjerättssekreterarna i de ärenden där de inte träffar barnen, noga har 

övervägt detta och kan motivera varför man valt att inte träffa barnen. Dessutom visade 

studien enligt Ekman att familjerättssekreterarna använde sig av föräldrabalkens övergripande 

paragraf och barnkonventionen i bedömning och sammanfattning av beslut.  

 

I en D-uppsats i Socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds Universitet granskades av 

Monica Davidson och Therese Magnusson (2002) hur barnet kommer fram i utredningarna på 

socialtjänsten samt hur man inom socialtjänsten tillgodoser barnperspektivet. Analysen visar 

enligt Davidson och Magnusson att barnet finns beskrivet i samtliga akter och i nästan alla 

akter framgår hur många gånger socialsekreteraren träffat barnet. Däremot konstaterar 

uppsatsskrivarna att det inte tydligt framgår hur barnet varit delaktigt i processen. Däremot 
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konstaterar Davidson och Magnusson att i samtliga äldre barns akter har barnets egen 

beskrivning funnits. Därmed drar författarna slutsatsen att barnets behov har varit synligt i 

socialarbetarens akter.  

 

3.4 Professionellas dilemma vad gäller sexuella övergrepp på barn 
Seth L Goldstein (1998) beskriver i en artikel det dilemma och den dynamik som uppstår när 

man som socialarbetare, eller annan professionell, väger mellan barnets och den utpekades 

historia. Goldstein talar om ärenden där det finns anklagelser om sexuella övergrepp som 

väldigt svåra, just för att de skapar frustration hos utredaren. Denna frustration kommer enligt 

Goldstein av att det oftast saknas bevis för att övergrepp har skett och att det kan vara möjliga 

lögner från bittra f.d. partners. Om avslöjanden om sexuella övergrepp framkommer i en 

vårdnadskonflikt är det av stor betydelse hur socialarbetaren hanterar situationen summerar 

Goldstein (1998).  

 

Hur socialsekreteraren tänker på problemet får konsekvenser för hur hon förhåller sig till 

barnen. Nea Mellberg (2002) skriver i sin doktorsavhandling att sexuella övergrepp mot barn 

sker i normala sociala sammanhang av personer, oftast män, som är väl socialt integrerade. 

Mellberg skriver också att just denna normalitet bidrar till problematiken vid avslöjanden i form 

av att vardagliga föreställningar om normalitet och förtroendefulla relationer mellan vuxna och 

barn, familjeliv och föräldraskap sprängs. Mellberg menar att dessa föreställningar påverkar 

oss både i privatlivet och i arbetslivet. Mellberg skriver vidare att vi ofta inte kan tro att det vi 

får berättat är sant för att t.ex. just den här pappan är en ansedd yrkesman, bra familjefar med 

god ekonomi.  

 

I detta kapitel har jag redogjort för en del av lagstiftningen om barn och barns rätt att komma 

till tals. Den nya barndomsforskningen ser på barnen som egna aktiva aktörer i samhället där 

barnen själva kan informera om sina synpunkter och uppfattning. Men i ovanstående 

uppsatser, examensarbeten och litteratur framgår att barnets röst inte blir tillräckligt tydliggjord 

i de frågor och ärenden som berör barnen själva. De vuxna professionella saknar oftast ett 

barnperspektiv. Om föräldrarna utöver den problematik som skilsmässan innebär också har 

egen problematik, med exempelvis missbruk, våld eller av psykisk karaktär försvårar denna 

ytterliggare för ett samarbete mellan dem (Socialstyrelsen, 2003).  

 

 

4. SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN 
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I detta kapitel ges en bakgrund till synen på barn och sexualitet. Definition av begrepp och 

aktuell lagstiftning redovisas kring barn som utsatts för sexuella övergrepp liksom bakgrund 

och tidigare forskning. Barns dilemma att bli trodda och deras svårigheter i rättsprocessen 

avslutar kapitlet.  

 

4.1 Definition av sexuella övergrepp på barn 
Barn kan fara illa på många sätt. Det kan vara avsiktliga och oavsiktliga handlingar men även 

brist på handlingar för att skydda barnet omfattas av denna definition (Svedin, 2002). De fyra 

olika typer av former av barn som far illa delas in i sexuella övergrepp, fysisk misshandel, 

psykisk misshandel och försummelse.  

Att definiera vad som menas med sexuellt övergrepp är inte enkelt. Den definition på sexuellt 

övergrepp som används i studien av överläkare Svedin är: 

Sexuellt övergrepp definieras som indragandet i beroende och 
utvecklingsmässigt omogna barn i sexuella handlingar som de inte 
riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge samtycke till eller 
som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationerna inom 
familjen (Schechter & Roberge enligt Svedin & Banck, 2002:58).  
 

De sexuella handlingarna kan variera i intensitet och över tid. Handlingar som ryms inom 

begreppet sexuellt övergrepp varierar mycket. Carl Göran Svedin (2002) har sammanställt en 

sammanfattning av vad ett sexuellt övergrepp kan inkludera. Svedin räknar upp följande:   

• Exhibitionism 
• Voyeurism 
• Sexuella anspeglingar, kommentarer, förslag 
• Exponering för pornografiskt material 
• Beröring av brösten 
• Beröring av genitalia /anus 
• Masturbering 
• Oral sex 
• Att föremål eller kroppsdel förs in i anus eller vagina 
• Att uppmuntra barnet att utföra sex på förövaren. 

 

4.2 Lagstiftning om sexuella övergrepp på barn 
Synen på incest har varierat genom tiderna. Dock har handlingen alltid kriminaliserats. För 

flera hundra år sedan sågs barnet som medbrottsling, såvida inte våldtäkt kunde bevisas. 

Först 1937 kom en lagändring om att ta bort straffbarheten på det barn som utsatts för 

övergrepp. Detta skedde sedan det uppmärksammats att sexuella övergrepp inom familjen 

var ett problem. Grunden till lagändringen berodde på att man kom till insikt om att 

straffbarheten gentemot barnet kunde utnyttjas av förövaren för att tvinga barnet till tystnad 

och fortsatta övergrepp. I 1937 års lagändring kom även åldersgränsen för otukt mot 

minderårig att höjas från 12 år till 15 år. Dessutom gällde fr.o.m. detta år lagen även pojkar. I 
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1965 års brottsbalk stärks individens skydd ytterliggare genom lagstiftarens formulering ”att 

bereda straffrättsligt skydd för barn och ungdom mot sexuella kränkningar samt i övrigt värna 

om individens integritet i sexuella hänseende” (Back, 2002, s.18). Barnets skydd stärktes 

ytterliggare genom lagändringen 1984. Lagändringen baserades på tre principer. Dessa var 

att straffa alla former av sexuellt handling som skedde mot barnet inom familjen, straffa 

handlingar av sexuell innebörd mot andra barn utanför familjen samt sexuellt umgänge mellan 

ungdomar då det finns risk att det i vissa situationer kan innebära ett övergrepp (Back, 2002).  

 

Som ett resultat av flera uppmärksammade barnpornografihärvor i landet kriminaliserades 

1999 innehav av barnpornografi. Efter ett antal uppmärksammade övergrepp på 

daghemsbarn beslutades att de som söker anställning inom barnomsorg och skola måste 

uppvisa utdrag ur kriminalregistret för att visa att de inte tidigare dömts för sexualbrott mot 

barn. Sedan rapporter om sexturism och sexuell exploatering av barn började komma tillsatte 

regeringen Sexualbrottskommittén. Kommittén föreslår att nya paragrafer för sexualbrott mot 

barn förs in i brottsbalken. Förslaget innebär införandet av en ny brottrubrik ”Våldtäkt mot 

barn”. Genom att markera att sexuell kränkning av barn är att betrakta som våldtäkt skulle 

barns och ungdomars ställning ytterliggare stärkas (Back, 2002).  

 
4.3 Bakgrund 
Barnets perspektiv har jag tidigare nämnt som något relativt och föränderligt med tid. 

Begreppet sexuella övergrepp på barn är inte fast utan föränderligt i takt med ny kunskap 

kring barn och barns livsvillkor växer fram och värderingarna i samhället blir annorlunda. I 

socialstyrelsens rapport  ”Sexuella övergrepp mot barn- en kunskapsöversikt” (2000) 

beräknas mellan 51 och 67 procent av polisanmälningarna under de senaste decennierna 

gällt misstänkta sexuella övergrepp inom familjen. Vidare konstateras i socialstyrelsens 

rapport att den faktiska förekomsten av sexuella övergrepp inom familjen är okänd bland 

annat på grund av att övergreppen ofta begås av närstående i den privata sfären mot barn 

och unga i beroendeställning.  

 

Sexuella övergrepp mot barn är en fråga som under senaste åren uppmärksammats stort och 

det finns en mängd litteratur inom området. Professor Faller (1991) skriver att så sent som 

fram till 1970-talet i USA antogs barnens anklagelser om övergrepp vara fantasier grundade 

på barnens omedvetna önskningar om att ha en sexuell relation med den vuxne. Synen på 

sexuella övergrepp på barn har förändrats i USA sedan det kommit till 

barnavårdsmyndigheterna kännedom om ökade antal övergrepp på barn (ibid.).  
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Hovrättslagman Per Eriksson säger att ”vi vet att ogrundade anklagelser kastas fram som ett 

vapen” (Phil & Thunander, 2003:93). Eriksson fortsätter resonemanget med att föräldrar kan 

övertolka signaler hos barnet som hon eller han aldrig skulle ha lagt märke till om inte tvisten 

var ett faktum och syftar då på en röd stjärt eller något barnet säger. Å andra sidan vittnar 

barnpsykologer om att barn vågar berätta om övergreppen först då föräldern som förgripit sig 

på barnet flyttat och den starka lojaliteten släpper (Phil & Thunander, 2003).  

Phil och Thunander (2003) frågar chefsrådman Mats Sjösten om hur vanliga 

incestanklagelser är i familjerättsliga mål i domstolen.  

Mycket vanliga /…/.Jag ringde till några erfarna familjerättsadvokater 
/…/. De berättade att antalet incestanklagelser minskat något efter 
lagändringen, men att de fortfarande är väldigt vanliga. Förut dök 
anklagelserna upp dagen före huvudförhandling i vårdnadstvisten, 
idag något tidigare - det är enda skillnaden (Phil & Thunander, 
2003:171).  

 

Mats Sjösten är chefsrådman och mannen bakom lagändringen om gemensam vårdnad som 

infördes i oktober 1998. Ovanstående citat ger skäl för tanken om att anklagelser om 

sexuella övergrepp kan användas som medel i vårdnadstvister.  

 

4.4 Forskning om sexuella övergrepp på barn 
Socialstyrelsen har genom ett projekt kallat KUB, systematiskt samlat in kunskap från olika 

experter inom området där sexuella övergrepp mot barn behandlas. Till min studie har jag 

fokuserat på de utsagor om sexuella övergrepp som kommer fram i samtalen med 

familjerättssekreterarna. För att se hur det förhåller sig har jag valt att se vilka andra studier 

som har gjorts tidigare beträffande förekomst och avslöjanden om sexuella övergrepp i samtal 

på familjerättsenheter. Många timmar har gått åt för att söka i olika databaser. Mig veterligen 

finns inga tidigare studier där specifik förekomst och avslöjanden om sexuella övergrepp i 

samtal på familjerätter i Sverige har genomförts. Vid sökning i olika databaser visar det sig att 

i USA har många studier gjorts inom området.  

 

Kathleen Faller och Ellen DeVoe (1995) skriver att många människor inklusive professionella 

som arbetar med barn antar att anklagelser om sexuella övergrepp i samband med 

separation är falska. Faller och DeVoe förkastar en del tidigare studier av andra 

professionella för att de vidmakthåller bilden om att anklagelser om sexuella övergrepp vid 

skilsmässor är falska. Faller och DeVoe riktar även kritik mot att en del av studierna är 

baserade på mycket små datamängder och att därmed resultatet inte kan generaliseras samt 

att studiematerialet ofta kommer från de professionellas egna praktiker och därmed 

ifrågasätter de validiteten.  
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Kathleen Faller och Ellen DeVoe (1995) gjorde en studie på 224 familjer som var i 

skilsmässa och där det fanns avslöjanden/anklagelser om sexuellt övergrepp. De 224 

avslöjanden/anklagelserna omfattar 174 barn. Avslöjandena/anklagelserna är fler än barn 

eftersom 41 barn var föremål för anklagelse om sexuellt övergrepp av mer än en person. 

Barnens medelålder var 6 år och 64 av barnen var pojkar medan 110 av barnen var flickor. 

Resultaten kategoriserades av Faller och DeVoe i 7 grupper.  

• A: Avslöjanden om pågående sexuella övergrepp leder till skilsmässa.  

• B: Skilsmässan är ett resultat av tidigare sexuellt övergrepp.  

• C: Skilsmässan resulterar i sexuella övergrepp. 

• D: Falska anklagelser av vuxna. 

• E: Möjligen falsk anklagelse av vuxen.  

• F: Sexuellt övergrepp ej direkt relaterat till skilsmässa.  

• G: Falsk anklagelse av barn. 

I grupp A visar 31 ärenden att förälder upptäckt att dennes partner förgrep sig sexuellt på 

barnet och beslutade för att upplösa äktenskapet. I grupp B finns 54 ärenden där det i 

samband med skilsmässan upptäcks att sexuella övergrepp förekommit. 18 av föräldrarna 

och 36 av barnen avslöjar övergreppen. I C gruppen rapporteras 58 sexuella övergrepp ha 

börjat under eller efter äktenskapets upplösning. I grupp D verkade 31 ärenden bestå av 

falska anklagelser om sexuella övergrepp. I grupp E klassas ytterligare 14 ärenden som 

troligtvis falska anklagelser. Av dessa 45 (grupp D + grupp E) var 34 klassade som 

missförstånd från den vuxna anmälaren som gjort anmälan och 10 som medvetet falsk 

anklagelse och 1 ärende var osäkert. I grupp F fanns 27 anklagelser om sexuellt övergrepp 

som inte direkt var relaterade till skilsmässan eftersom den anklagande förövaren inte var en 

förälder. I grupp G bekräftar i 9 fall barnen sexuellt övergrepp, men den kliniska 

bedömningen visade på att detta var misstolkningar av vuxna och i 1 fall avsiktlig falsk 

anklagelse. 5 av de misstolkade övergreppen var påhittade och 3 var barn som utsatts för 

övergrepp, men som angett fel förövare.  

 

Förekomst och eventuell falsk anklagelse om övergrepp finns i grupp D tom grupp G. Av 

totalt 224 ärenden finns i 81 förekomst och anklagelse om sexuellt övergrepp vilket 

motsvarar 36 %.  

 

En studie av Nancy Thoennes och Patricia G. Tjaden (1990) visar att av 9 000 familjer i 

vårdnads och umgängens tvister fanns i mindre än 2 % anklagelser om sexuella övergrepp. 

Variationsvidden över domstolssätena varierade från det lägsta värdet som var 1 % till det 

högsta som var 8 %. Av de 169 tvister där sexuellt övergrepp fanns med som komponent 
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kom anklagelsen från mamman i 67 %, pappan stod för 22 % av anklagelserna och 

resterande 11 % var de som anklagade någon annan. Thoennes och Tjaden konstaterar att 

resultaten ger lite stöd för antagandet att en epidemi utbrutit av mödrar som falsk anklagar 

fäder för sexuella övergrepp i samband med vårdnads- och umgängestvister.  

 

Nea Mellberg (2002) skriver i sin doktorsavhandling att samhället syn är att vårdnadstvisten 

redan fanns där när kvinnans anklagelser lägligt kommer fram. Medan Mellberg i sin 

avhandling kom fram till det motsatta. Då mammorna anklagat papporna för sexuella 

övergrepp på barnet, stämde papporna efter den nedlagda polisutredningen mammorna och 

vårdnadstvisten var ett faktum (Mellberg, 2002).  

 

Goldstein (1998) redovisar tre situationer/tillfällen när barn berättar om övergrepp. Den första 

situationen är enligt Goldstein då förövaren inte längre finns i hemmet och kan bestraffa 

barnet för avslöjandet och barnet känner sig tryggt nog att berätta. I den andra situationen 

beskriver Goldstein att modern efter äktenskapets upplösning vågar inse det hon tidigare 

medvetet eller omedvetet undvikit att uppmärksamma. Den tredje situationen beskriver han 

en moder som vetat om övergrepp men inte vågat avslöja av rädsla eller tolererat övergrepp 

då hon vunnit andra fördelar med det (Goldstein, 1998).  

 

I socialstyrelsens rapport ”Sexuella övergrepp mot barn- en kunskapsöversikt” (2000) 

konstateras att familjefaktorer som missbruk och misshandel i familjen eller omsorgssvikt hos 

föräldrarna ökar markant risken för utsatthet för sexuella övergrepp. 

 

4.5 Dilemman för utsatta barn 
Barn som utsätts för sexuellt övergrepp får oftast symptom som härrör från övergreppen. De 

yrkesgrupper som arbetar med barn bör ha kunskap om barns normala sexualitet i olika 

utvecklingsstadier för att kunna observera de signaler som anses vara tecken på avvikelse i 

beteendet anser IngBeth Larsson (2002). Det är viktigt att ha kunskap om normal respektive 

avvikande sexualitet hos barn och unga. Larsson skriver att det är viktigt att skilja på pojkars 

och flickors olika normala sexualitet som kan ta sig uttryck i olika former.  

 

Vårdnadskonflikter är ett annat minerat område som ibland kan utlösa 
anmälningar om sexuella övergrepp där ena parten hänvisar till 
sexualiserat beteende hos barnet, men där inga andra observatörer 
iakttagit något dylikt (Larsson i Svedin & Banck, 2002:49).  
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Larsson (2002) påpekar att det finns en risk att vi uppmärksammar sexuella beteenden i 

miljöer där vi letar efter dem och att vi inte uppmärksammar dem i andra sammanhang där de 

finns.  

 

Då en vuxen i barnets omgivning misstänker att något inte står rätt till med barnet och frågar 

hur det är, så svarar barnen oftast ”bra”. Barnets beroende av den vuxne kan göra att barnet 

svarar som det tror att den vuxne vill. Men det kan också vara så att barnet inte förstår vad 

den vuxne vill med sin fråga. Barn som utsätts för övergrepp hittar strategier för att överleva. 

Fantasier är ett exempel på strategi. Nedanstående utdrag ur en text åskådliggör hur barn kan 

hitta former för att härda ut övergreppen. (Warfvinge, 2002) 

Från det Helena var 4 år och fram tills hon var 8 år utsattes hon 
nästan dagligen för orala, anala och vaginala övergrepp av sin 
biologiska pappa. I samband med att han förgrep sig på henne kunde 
han också ta struptag eller vrida om armarna på henne. Helena 
vågade inte säga någonting till sin mamma eftersom fadern hade 
hotat att döda mamman om Helena avslöjade någonting. För att 
undvika den fysiska och psykiska smärta brukade Helena tänka att 
hon var en lite fjäril som flög runt till olika snälla djur i trakten. På så 
vis kände hon ingenting av det som hände med hennes kropp. När en 
dagisfröken /…/ frågade henne om hur hon hade det hemma, svarade 
Helena att hon hade det bra. /…/ När övergreppen så småningom 
avslöjades och Helena tillfrågades om varför hon ingenting hade 
berättat sa hon att hon ibland inte mindes övergreppen. När hon 
mindes visste hon ju att hennes mamma skulle bli dödad och pappan 
komma i fängelse, och då skulle hon inte ha någon i hela världen som 
tog hand om henne (Warfvinge i Svedin & Banck, 2002:206).  
 

Fantasier som barn behöver för att överleva blir paradoxalt nog till deras nackdel då de på ett 

trovärdigt sätt ska berätta om övergreppen. Deras berättelser blir mindre sammanhängande 

och innehåller mindre detaljer om plats, tid, rum och framför allt vidden av övergreppen.  

 

Nedan kommer jag kort att redogöra för tre expertrapporter som belyser den ojämlika ställning 

barnet har mot den vuxne.  

 

I rapporten som har titeln ”Den rättsliga hanteringen” redogör doktorand Helena Sutorius och 

docent Christian Diesen (1999) för vilka regler som gäller för brottsutredning och bevisföring i 

den juridiska hanteringen av sexuella övergrepp mot barn. En vårdnadsutredning saknar 

enligt Sutorius och Diesen direkt juridiskt samband med brottsmålet eftersom vårdnadsfrågan 

ska utgå från vad det bästa är för barnet, oavsett utgången av brottsutredningen. Detta 

fungerar dock inte i praktiken. En vårdnadshavare som misstänks förgripit sig på sitt barn är 

inte lämplig som vårdnadshavare. Författarna påtalar att det ofta förutsätts att barnet kan ge 

en utsaga om övergreppet, men så är tydligen inte fallet, utan i själva verket är det vanligt att 
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det utsatta barnet varken kan eller vill berätta. Detta kan enligt författarna bero på att barnet 

inte förstår vad det utsatts för och/eller är för litet för att sätta ord på det, men det kan även 

vara att barnet blivit skrämt/hotat till tystnad. En annan viktig synpunkt som redogörs av 

Sutorius och Diesen är att den förhörsteknik som används vid polisförhör av barn inte är 

lämpad för barn, utan den är anpassad efter ett vuxet perspektiv. Eftersom barnet kanske inte 

har förstått vad det har utsatts för blir det ännu svårare för det att veta vad som kan vara 

viktigt att berätta om (Sutorius & Diesen, 1999).  

 

I expertrapporten ”Polisintervjuer med barn” tar universitetslektor Ann-Christin Cederborg 

(1999) upp problematiken med svårigheten för barn att berätta om övergrepp. Studien belyser 

den ojämlika positionen barnen hamnar i vid ett polisförhör. Domstolen har oftast enligt 

Cederborg endast utsagor från barnet att gå på vid avgörandet om övergrepp har skett eller 

inte. Diskussion förs i rapporten om vilken typ av frågor som är lämpade. Öppna frågor ska 

enligt Cederborg ge den mest trovärdiga informationen medan suggestiva och ledande frågor 

är mindre lämpade eftersom dessa inte ger barnet möjlighet att utveckla sin version av 

händelsen. Författaren poängterar att av vikt är interaktionen mellan professionell och barn 

vilket blir avgörande för barnets möjligheter att ge en trovärdig berättelse. Cederborg menar 

att barn över tre år har förmåga att minnas om de blivit utsatta för övergrepp och att denna 

kompetens ökar under förskoleåren. Sammanfattningsvis konstaterar Cederborg att det är 

viktigt att alla samarbetar och hjälps åt i ambitionen att genomföra utredningar som är 

maximalt baserade på barnets egen version.  

 

I rapporten ”Barns minnesförmåga” redogör professor Sven-Åke Christianson för att vi är 

utrustade med tre typer av minnen. Förenklat kan sägas att vi lagrar det vi kan, det vi vet och 

det vi upplevt. Christianson påtalar att barns bristfälliga språkförmåga leder till begränsningar i 

minnesförmågan och att detta i kombination med barns begränsade ordförråd och ovana att 

formulera sig leder till att de lätt kan missförstås. Följande faktorer var enligt Christianson 

avgörande i studien av den grupp som ”glömt bort” övergreppen:  

1. Att övergrepp inträffat då barnet var litet, 1- 3 år. 

2. Att övergreppen begåtts av nära anhörig eller bekant. 

3. Att barnet utsatts för upprepade övergrepp. 

4. Att nära anhöriga undvikit att prata med barnet om övergreppet.  

Christianson påtalar att barn oftast talar sanning från början, men kan lätt vilseledas av 

ledande frågor eller om det går för lång tid mellan övergrepp och intervju. Vi kan enligt 

författaren inte bortse från att barn medvetet väljer att inte tala sanning och att äldre barn kan 

rapportera om övergrepp för att påtala om andra missförhållanden. Dock är Christiansson av 

åsikten att barn generellt saknar de förmågor som krävs för att vidmakthålla en trovärdig 
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berättelse av fantasikaraktär. Christiansson talar om att en mängd faktorer bidrar till att barn 

undviker att berätta om sexuella övergrepp. Som tidigare nämnts (se även Sutorius & Diesen) 

kan barnet vara skrämt och hotat. En annan anledning till att barnet inte berättar kan enligt 

Christianson vara att barnet vill undvika skam, skuld och förlägenhet offentligt. Avslutningsvis 

konstaterar Christianson att vi inte enbart kan bedöma efter vad barnet har berättat i det 

enskilda fallet utan att vi också måste se till andra omständigheter som barnets 

utvecklingsnivå, känslomässig status, skador, symptom, den sociala situationen och 

sammanhanget barnet utfrågas i.  

 

Undersökningar visar att ca 90 % av alla förundersökningar som rör sexuella övergrepp mot 

barn läggs ner, där en del av förklaringen är bristen på bevis och svårigheter med barnförhör 

(Kjellander, Malmgren & Völker, 2002).  

 

I detta kapitel har jag redogjort för förändringen av synen på barn och sexualitet. Definition 

av begrepp liksom aktuell lagstiftning angående sexuella övergrepp på barn har behandlats. 

Barnets olika försvarsmekanismer för att överleva övergreppen av någon närstående som de 

oftast är i beroendeställning till bidrar till barnets dilemma att bli trott i rättsprocessen. Likaså 

saknas ett bättre barnperspektiv i de rättsliga (polis/domstol) instanserna då barnet förväntas 

ge en detaljerad utsaga, liksom vuxna, om när var, hur och hur ofta övergreppen har skett för 

att framstå som trovärdigt.  

 

 

5. DET FAMILJERÄTTSLIGA OMRÅDET I HELSINGBORG 

Under detta kapitel finns redogörelse för den familjerättsliga processen för föräldrar som inte 

kan enas om barnets vårdnad, boende och umgänge. Gången från det förebyggande 

samarbetssamtalet till domstolens huvudförhandling redovisas steg för steg.  

 

5.1 Tingsrätten i Helsingborg 
Inledningsvis vill jag kort klargöra för hur den civilrättsliga kartan ser ut i Helsingborg. 

Helsingborgs tingsrätt har i sin domsaga 9 kommuner. Dessa är; Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Höganäs, Klippan, Perstorp, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga (www.sverigedirekt.com).  

 

Domstolen har möjlighet att begränsa den tid under vilken samarbetssamtal får pågå om 

samtalsledaren (läs familjerättsekreteraren) tycker att fortsatta samtal kan antas att vara till 

nytta får domstolen förlänga denna tid enligt föräldrabalken (Lag 1949:381) kap. 6 § 18 3 st.  
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5.2 Familjerätten i Helsingborg 
Familjerättsenheten i Helsingborgs stad lyder under socialnämnden och verksamheten 

erbjuder service åt hela kommunen (www.kommun.helsingborg.se). Genom samtal med Bo 

Lindblad, verksamhetschef på Helsingborgs familjerättsenhet får jag berättat att 11 tjänstemän 

arbetar på familjerättsenheten. Av de 8 familjerättssekreterarna är 6 kvinnor och 2 män, 

samtliga med socionomutbildning. Dessutom arbetar 2 assistenter på avdelningen.  

 

Familjerättsenheten arbetar med alla familjerättsliga frågor inom kommunen så som; 

fastställande av faderskap, godkännande av avtal avseende vårdnad, boende och umgänge, 

genomförande av samarbetssamtal på uppdrag av föräldrar och tingsrätten, yttranden till 

tingsrätten i styvförälderadoptioner och namnfrågor samt yttrande till länsstyrelsen gällande 

äktenskapsdispenser (www.kommun.helsingborg.se). Det familjerättsliga arbetet inom 

socialtjänsten regleras genom Socialtjänstlagen (Lag 2001:453), Föräldrabalken (Lag 

1949:381) och Sekretesslagen (Lag 1980:100) (www.famratt.com). Det finns familjerätter i alla 

kommuner, dock kan organisationen variera från kommun till kommun.  

 

I socialtjänstlagen (SoL) 5 kap 3 § (Lag 2001:453) står att kommunerna är skyldiga att erbjuda 

föräldrapar samtal för att nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Genom 

familjerättens telefonrådgivning fångas många föräldrar upp för samarbetssamtal jml. SoL 5 

kap. 3 §. Dessa samarbetssamtal bygger på frivillighet och kräver båda föräldrarnas 

medverkan (Lindblad). De förebyggande samtalen, dvs. de som inte kommer från tingsrätten, 

registreras endast med en markering enbart för familjerättens statistik (Lindblad).  

 

Alla som är föräldrar har möjlighet att söka sig till familjerätten. Då par är gifta med varandra 

när barnet föds presumeras att maken är barnets fader och föräldrarna får automatisk 

gemensam vårdnad om barnet (Ewerlöf & Sverne, 2000). Till ett barn vars föräldrar är ogifta, 

vare sig de är sammanboende eller ej, måste faderskapet fastställas i en särskild ordning 

(ibid.). Är ett barns föräldrar inte gifta med varandra när barnet föds blir modern 

vårdnadshavare (ibid.). Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom anmälan till 

socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna faderskapet (ibid.). Fr.o.m. den 1 

februari 2003 kan registrerade partners provas som adoptivföräldrar (Justitiedepartementet, 

2003). Rimligtvis kommer även en del av dessa föräldrapar med tiden i kontakt med 

familjerätten.  

 

Familjerättsenheten genomför samarbetssamtal med föräldrar för att de ska komma fram till 

gemensamma beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsenheten har som 

arbetsstrategi att alltid ha barnets bästa för ögonen och tron på att föräldrarna är de som bäst 
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kan besluta om sina barn (www.kommun.helsingborg.se). ”Föräldrarna är expert på sitt barn, 

utredarna är expert på barn i allmänhet” (Socialstyrelsen, u.å s.20). Föräldrar kan söka 

kontakt med familjerättsenheten på eget initiativ, på uppmaning av socialsekreteraren eller 

genom remiss från tingsrätten (Lindblad).  

 

Oavsett hur relationen är mellan föräldrarna ska familjerättssekreterarna se till vad som blir 

bäst för det enskilda barnet (Socialstyrelsen, u.å.). Om föräldrarna inte kan enas och fortsatta 

samtal på familjerättsenheten inte leder till något resultat, avslutas samarbetssamtalen och 

nästa steg är oftast kontakt med tingsrätten, via advokat, för att avgöra vårdnadsstriden där 

(Ewerlöf & Sverne, 2000). Ibland kan enighet mellan föräldrarna nås i de förberedande 

samtalen på tingsrätten.  

 

I de fall där överenskommelse inte sker kan tingsrätten anmoda föräldrarna att gå i nya 

samarbetssamtal jml. FB 6:18 på familjerättsenheten (Socialstyrelsen, u.å.). Föräldrarna kan 

inte tvingas att delta i dessa samtal, utan det är en rekommendation från tingsrätten och ska 

ses som en möjlighet. Familjerättssekreterarnas uppgift är inte att utreda och fråga ut 

föräldrarna, utan till att försöka få dem att mötas i ett gemensamt beslut. Fokus i dessa samtal 

är att få föräldrarna att enas om vad som blir bäst för dem, barnet finns sällan med i dessa 

samtal. Samtalen registreras och inom ca 3 månader ska återföring ske till tingsrätten, dvs. en 

rapportering om/hur föräldrarna har kunnat enas (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Om föräldrarna fortsatt tvistar kan tingsrätten besluta att en vårdnadsutredning ska öppnas. 

Familjerätten får då i uppdrag av tingsrätten att utreda och göra en bedömning i vad som är 

bäst för barnet utifrån frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen bedrivs jml. FB 

6:19 och bör vara klar inom 4 månader. I utredningssamtalen har familjerättssekreteraren en 

annan roll än i samarbetssamtalen. I utredningssamtalen skall familjerättssekreteraren 

utreda, fråga barn och föräldrar, eventuellt läsa i socialregister och Rikspolisstyrelsens 

belastnings – och misstankeregister samt ta kontakt med referenspersoner. 

Familjerättssekreterarna ska ta reda på hur allt fungerar och lämna in konsekvensanalys och 

eventuellt förslag till tingsrättens huvudförhandling. Familjerättens utredning används som 

underlag för det domslut tingsrätten beslutar (Socialstyrelsens tryck, u.å.). Domstolens 

uppgift är att fatta beslut.  

 

Domstolen löser inga konflikter utan den löser endast tvister vilket innebär att konflikten 

mycket väl kan finnas kvar efter domslutet (www.famratt.com). Tingsrättens domslut kan 

överklagas till Hovrätten. Överklagan beträffande förfarandet/handhavandet av utredningen 

sker till förvaltningsdomstolen. Se figur 1 ”Schematisk bild av den familjerättsliga processen”. 
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Figur 1.  Schematisk bild av familjerättsliga processen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Eftersom mitt syfte är att ta reda på hur vanligt/ovanligt det var med avslöjanden om sexuella 

övergrepp i samarbetssamtal och utredningar på Familjerättsenheten i Helsingborg under år 

2002 har jag riktat min uppmärksamhet på de rutor som är markerade med extra tjocka linjer.  

 

I detta kapitel har jag beskrivit för den familjerättsliga processen på familjerätten och i 

domstolen. Föräldrar kan behöva hjälp på olika sätt för att hitta lösning på det fortsatta 

föräldraskapet. Är föräldrarna inte ense om vårdnad, boende och umgänge beslutar 

domstolen efter vad som är bäst för barnet.  
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6. INTERVJUER AV FAMILJERÄTTSSEKRETERARE  
I detta kapitel redogörs för resultatet och analysen av de sex intervjuer med 

familjerättssekreterarna på familjerättsenheten i Helsingborg. Jag ville ta reda på vem som 

berättar om det sexuella övergreppet, hur familjerättssekreterarna hanterar information om 

sexuella övergrepp på barn i familjen och om familjerättssekreterarna varit med om 

anklagelser/avslöjanden/antydningar som de uppfattat som mindre trovärdiga.  

 

6.1 Resultat av intervjuer med familjerättssekreterare 
Genom intervjuer med 6 familjerättssekreterare har jag fått ett omfattande material att arbeta 

med. Ur detta material har utkristalliserats en del samfällda svar på mina frågor, men jag har 

även kunnat hitta enskilda svar och resonemang som varit unika för en eller några 

familjerättsekreterare. Familjerättssekreterarna namnges i uppsatsen inte med sina verkliga 

namn, utan är fingerade till; Britta, Lisa, Lotta, Nils, Petra, och Stina. Citat från 

familjerättssekreterarna markeras med kursiv text (för att göra det enklare för läsaren att se 

vad som är familjerättssekreterarnas ord). För att underlätta ytterliggare för läsaren har jag 

valt att dela upp resultaten från intervjuerna i olika teman.  

 
6.1.1 Vem berättar? 
Jag ville skapa mig en uppfattning om vem det är som berättar för familjerättssekreteraren om 

det sexuella övergreppet. Mina tankar har varit att barnet i samtal med 

familjerättssekreteraren känner att situationen ger möjlighet att avslöja sexuellt övergrepp. 

Därtill hoppades jag få en bild av vem som oftast blir utpekad som förövare. Detta för att få en 

jämförelse med studier gjorda i USA. Naturligtvis är jag medveten om att mitt underlag inte 

kan jämföras med de stora intervjustudier som har gjorts i USA och att de kulturella 

skillnaderna försätter mig försvårande omständigheter men det kan ändå ge en indikation om 

hur det förhåller sig på familjerättsenheten i Helsingborg. De sex informanterna svarar ganska 

samstämmigt på min fråga.  

 

Den gemensamma bilden familjerättssekreterarna ger är att det inte är vanligt med 

anklagelser i om sexuella övergrepp i samarbetssamtal och utredningar. Det är mer vanligt att 

de får kunskap om att barn far illa på andra sätt, psykiskt eller fysiskt. Genom intervjuerna har 

visat sig att i de samtal och utredningar på familjerätten där sexuella övergrepp på barnet har 

kommit fram så är det i de flesta fall mamman som anklagar pappan för övergrepp på barnet. 

Familjerättssekreterarna kan få information om att sexuellt övergrepp finns med som 

komponent i familjen. Detta kan ske genom att det antingen står i dokumenten från 
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tingsrätten, att barnet berättat för Barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) -kontakt eller annan 

kollega inom socialtjänsten.  

 

Lisa, familjerättssekreterare, har varit med om att barnet (vi kallar flickan för Moa) i ett samtal 

för en vårdnadsutredning har avslöjat att pappan utnyttjade henne sexuellt. Lisa berättar att 

Moas mamma berättat att hon hade haft sina misstankar och att flickan hade gett henne 

signaler.  

 

Lisa berättar vidare att familjen hade kontakt med socialtjänsten länge, ”mamman var 

alkoholiserad och blev inte så mycket trodd”.  

 

Lisa beskriver vidare att de inte hade haft någon längre kontakt med Moa ”utan vi kom nog 

bara i rätt tid liksom, då kunde hon inte hålla sig längre”. Lisa menar att det var tillfället som 

gjorde att Moa kände sig redo att berätta om de övergrepp hon utsatts för.  

 

En annan familjerättssekreterare, Lotta, berättar att hon fick uppdraget från tingsrätten att 

påbörja en utredning sedan två av hennes kollegor i samarbetssamtal uppmärksammat att det 

fanns sexuella övergrepp med i familjebilden. Dessa kollegor ansåg att det inte längre fanns 

förutsättningar för samarbetssamtalen och avslutade därmed dessa. Då det av praktiska skäl, 

av familjerättssekreterarna, anses vara olämpligt att vara samtalsledare och utredare för 

samma familj fick därför Lotta uppdraget från tingsrätten att öppna en utredning på barnet.  

 

6.1.2 Finns det mindre trovärdiga avslöjanden/anklagelser? 
Då jag ställde min fråga ville jag få fram familjerättssekreterarnas erfarenheter av samtal med 

föräldrar där det kommer fram anklagelser om sexuella övergrepp på barnet i familjen. Vad 

har familjerättssekreterarna för erfarenheter? Har de varit med i samtal där anklagelser 

slängts ut för att vinna striden om barnet? Används anklagelsen som ett vapen mot den andra 

föräldern? Eller är det så att den ena föräldern först vågar berätta om sina misstankar då 

separationen är ett faktum? Vad sade familjerättssekreterarna? Alla, utom en, har varit i 

samtalssituationer när allt från insinuationer till klara tydliga anklagelser om övergrepp 

kommer fram. Familjerättssekreterarnas gemensamma bild är att mamman olika tydligt 

utpekar pappan som förövare.  

 

Familjerättssekreterare Stina berättar om en utredning där mamman i slutskedet av en lång 

utredning, ca 8 månader, insinuerar att pappan ska ha gjort något av sexuell karaktär med 

dottern. Anklagelsen kom upp i det skede då familjerättssekreteraren muntligt informerar 

föräldrarna om resultatet av den utredning som har gjorts, dvs. familjerättssekreterarens 
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bedömning. Då Stina bemötte mamman med insinuationen, släppte mamman den. Stina 

säger att mamman inte brydde sig om det mer sedan.  

 

Vid samtal med Lisa om min fråga om anklagelser som ett vapen mellan föräldrar sa hon  

I de här riktigt svåra ärendena där man inte riktigt vet med mammor 
som anklagar pappor för hiskeliga saker och för in det i familjen /…/ 
man vet inte vem som är förövaren /…/ är det pappan som har gjort 
något eller är det mamman som gör det genom att rent språkligt föra 
in det i familjen? 
 

Lisa säger att ”vare sig det förekommit sexuella övergrepp eller den som anklagar ständigt 

ältar om de påstådda övergreppen mår barnen fruktansvärt dåligt. Lisa förklarar för mig att en 

del av de här kvinnorna själva har blivit utsatta för övergrepp och att sammanblandningen i 

vem som upplever vad gör att dessa ärenden är mycket svåra. Lisa berättar att vissa par inte 

drar sig för att ”sticka sylvassa nålar i varandra”. På min fråga vad det kan handla om, svarar 

hon ”det kan vara övergreppsanklagelser”. Lisa talar om att det finns mammor som kan sitta 

och insinuera i samtalen om övergrepp. Hon säger att det även kan vara pappor, men att det 

inte alls är så vanligt utan att det oftast är mammor. 

 

Brittas erfarenhet av en utredning som innehåller anklagelse om sexuellt övergrepp handlar 

om en mamma som anklagar pappan för värre och värre anklagelser. Britta säger att det 

började i liten skala för att sedan bli grövre. När utredningen var slut kom efter en tid, strax 

innan tingsrättens huvudförhandling upp nya anklagelser, denna gång handlar det om att 

pappan ska ha förgripit sig sexuellt på dottern. Tingsrätten ska då, enligt Britta, ha resonerat ” 

/…/ ja, det är besvärande att de här uppgifterna om sexuellt övergrepp kommer precis innan 

huvudförhandling, de har inte kommit fram tidigare /…/”. Britta berättar att tingsrätten valde att 

inte lägga någon vikt vid anklagelserna, trots att varken socialtjänsten eller polisen var klara 

med sina respektive utredningar. Mamman valde att överklaga till hovrätten, som fråntog 

pappan umgängesrätten interimistiskt. Britta funderar vidare:  

Om han har gjort sig skyldig till det då ska han naturligtvis inte ha 
något umgänge, men det är precis lika hemskt om han inte har gjort 
sig skyldig till det och det är något hon bara drar till med för att han 
inte ska få något umgänge /…/ jag kunde känna det här mer och mer 
under tiden jag hade med detta att göra, och ännu mer efteråt, då jag 
var färdig med utredningen /…/ då fick jag bevis på att i vissa 
situationer strider hon för saker som är helt fel.  
 

Bilden Britta ger mig är en mamma som tar till alla medel i striden om barnet. Mamman börjar 

med mindre allvarliga anklagelser till att avancera till grövre. Genom att Britta bl.a. sett hur 

relationen ser ut mellan far och dotter och dotterns trygga anknytning till pappan är hon 

övertygad om att det inte fanns någon relevans i anklagelserna. Dessutom berättar Britta att 
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genom kontakten med mamman utkristalliserades en bild av en kvinna som inte gav sig fast 

det i vissa frågor var uppenbart att hon hade fel, eller som Britta uttryckte det ” /…/ hon har 

gjort om det helt och hållet till sin verklighet”.  

 

Nils berättar för mig att han är väldigt misstänksam då anklagelser om sexuella övergrepp 

först kommer upp i samtal på familjerätten. Han tycker att man har kommit till fel instans om 

det tas upp först i samtal med honom. Nils fortsätter med att berätta att de först borde ha gått 

med anmälan till socialtjänsten och polisen. Samtidigt säger Nils att det är viktigt att inte bara 

avfärda anklagelserna. Han brukar fråga varför anmälan inte har gjorts och då får den som 

anklagar motivera anledningen till varför anmälan inte har gjorts. Nils säger att det är väldigt 

allvarliga anklagelser och att det måste bli åtgärdat på ett riktigt sätt, ”annars kommer det att 

hänga i luften”. Nils har samma funderingar som Britta om anklagelser är sanna eller falska  

/…/ som jag sa innan att det är viktigt att inte bara avfärda dessa 
anklagelser. Men man ska ha i minnet att det är nästan lika illa om det 
inte är sant. /…/ men ändå måste barnet komma först. Det är min 
personliga värdering att det måste vara lättare för en vuxen att gå och 
bära på en sådan sak, att bli felaktigt anklagad, än att barnet inte blir 
sett.  

 

Lotta berättar att det har hänt att anklagelser om sexuella övergrepp har slängts ut i stridens 

hetta. Jag ber henne ge mig ett exempel. Hon ger mig två berättelser. Den ena handlar om 

”att det var ett led i att driva på beslut i sin riktning /…/ och i det andra är det tvärtom att det 

förmodligen har hänt”. Lotta berättar att det första övergreppet var där anmälningar kom in 

efterhand i utredningen och att alla myndighetspersoner som var inblandade var av samma 

åsikt ”att det var ett led i att driva på beslut i sin riktning i vårdnadstvisten”.  

 

Samliga familjerättssekreterare, förutom en som är ny på enheten, har erfarenheter av 

anklagelser om sexuell övergreppsproblematik inom familjen.  

 
6.1.3 Hur hanterar familjerättssekreterarna misstanke om sexuell 

övergreppsproblematik inom familjen? 
Vad händer i processen då avslöjanden om sexuell övergreppsproblematik inom familjen 

framkommer. Jag ville ta reda på hur gången är i processen. Vad händer efter att det 

framkommit anklagelser om sexuellt övergrepp? Vilka andra professionella tar 

familjerättssekreterarna tar hjälp av? Familjerättssekreterarna berättar att då 

anklagelse/antydan/avslöjande om sexuellt övergrepp på barnet har sagts i rummet kan det 

inte längre vara ogjort. Familjerättssekreterarna tar reda på om anmälan har gjorts annars 

informerar de föräldrarna om att de har anmälningsplikt när det finns misstanke om att barn 

far illa. Föräldrarna kan välja att göra anmälan på egen hand eller så kan anmälan ske 
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tillsammans med familjerättssekreteraren. Den familjerättsliga utredningen färdigställs så långt 

det är möjligt. I bland får familjerättssekreterarna avvakta polisens utredning för att inte riskera 

att förstöra eventuella bevisvärde.  

 

Samtliga familjerättssekreterare nämner Barn – och ungdomspsykiatrin (BUP) och kollegor 

inom socialtjänsten som andra professionella de tar hjälp av i olika omfattning.. Några av 

familjerättssekreterarna väljer att ringa olika experter på området för att rådgöra anonymt. 

Andra familjerättssekreterare har en särskild kontaktperson exempelvis inom BUP som de 

rådfrågar i kniviga ärenden. Nils belyser inställningen till att ta hjälp från annan expertis på ett 

sätt som även står för hans kollegor:  

Vi tar hjälp av barnpsyk då /…/ där räcker min kompetens inte till /…/ 
vi måste ha i åtanke att vi ska utreda vårdnad, boende och umgänge 
/…/ jätteviktigt att avgränsa att det här är utanför min kompetens och 
så får man ta hjälp av någon annan.  

 

6.1.4 Barnets röst, var finns den? 
Då jag ville ta reda på hur vanligt det är att barnen berättar om övergrepp erfor jag oväntad 

och ny information från familjerättssekreterarna. Alla familjerättsekreterare har gett en 

samstämmig bild av att barn personligen oftast inte är med i samarbetssamtalen, det hör till 

undantagen. Däremot finns alla berörda barn med då utredning görs på uppdrag av 

tingsrätten. Några av familjerättssekreterarna har aldrig haft samarbetssamtal där barnen varit 

med och för andra har det endast hänt i undantagsfall. Barnen är inte med som fysik person i 

rummet, men fokus är ändå på barnet. Lisa uttrycker sig så här på min fråga om barnet är 

med i samtalet:  

Nej, inte som fysisk person. Det är vår uppgift att som samtalsledare 
att föra in dem. Att de ändå är närvarande i samtalen. Det kan man 
göra på lite olika sätt. /…/ vår uppgift är densamma som 
samtalsledare och utredare, att fokusera på barnet.  

 

Stina säger ”Det är viktigt att naturligtvis lyssna på barnen och ta reda på det, men vi brukar 

lägga över det på föräldrarna”. Vid intervjun av Britta framkommer många funderingar kring 

barnets roll i samarbetssamtal. Hon säger:  

Min allmänna uppfattning är att det mer och mer, både från 
myndigheter och föräldrar, glider över mer till att barn ska bestämma. 
Att det blir det som barn tycker, att myndigheter och andra tycker, är 
det som ska avgöra, och det är inte riktigt samma sak /…/ Rätten att 
komma till tals är att ha rätten att säga något om man vill och har 
något att säga. Att fråga barnen kan bli väldigt kravfyllt. Att de måste 
uttala sig om en situation som de inte vill uttala sig om.  
 

Petra säger att hon vill lyfta ansvaret från barnet, eftersom barnet ofta bär på så mycket 

ansvar redan i föräldrarnas konflikter. Familjerättssekreterarna har olika strategier för att föra 
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in barnet i rummet. Detta kan ske genom att man ber föräldrarna att ta med ett foto på barnet, 

att man ber föräldrarna beskriva barnet var för sig och att man pratar om barnet. 

 

6.2 Analys av intervjuer med familjerättssekreterare 
Samliga familjerättssekreterare, förutom en som är ny på enheten, har erfarenheter av 

anklagelser om sexuell övergreppsproblematik inom familjen. Det är inte så vanligt, men det 

förekommer. Bilden som ges är en mamma som anklagar en förövare som oftast är pappan. 

Barnen är ytterst sällan med i samarbetssamtalen vilket medför att de inte ges möjlighet att 

berätta om eventuellt övergrepp från någon familjemedlem.  

 

6.2.1 Då barnen berättar om övergrepp 
Familjerättssekreterare Lisa berättade för oss om flickan Moa som avslöjade att pappan hade 

förgripit sig sexuellt på henne och att denna flicka och hennes familj varit föremål för 

långvariga insatser från socialtjänsten, men att flickan inte berättat något för 

socialsekreterarna. Lisa berättade att Moa i samtal med henne och hennes kollega var mogen 

att berätta och att flickan inte kunde hålla sig längre. Barn kan låta bli att berätta av många 

anledningar. Det kan vara att de är rädda för följderna eller är lojala mot dem som de är 

beroende av. Flickan Helena som utnyttjades av sin biologiska pappa är ett exempel på när 

barn inte vågar berätta för de följder som det kan komma att innebära. Helena hade fått klart 

för sig att om hon berättade skulle det innebära att mamman dödades och pappan kom i 

fängelse.  

 

Goldstein (1998) beskriver tre situationer när barn berättar om övergrepp. I en av 

situationerna förklarar författaren att barn kan avslöja om övergrepp när de vet att förövaren 

inte längre finns i hemmet och inte kan bestraffa barnet för att det berättar. När barnet känner 

sig tryggt kan det enligt Goldstein avslöja övergrepp de utsatts för. Flickan Moa som i samtal 

med familjerättssekreterare Lisa avslöjade att hon utsatts för sexuella övergrepp var kanske 

först nu trygg med att berätta om det. Sutorius & Diesen (1999) skriver att en anledning till att 

barn inte berättar kan vara att det utsatts för hot och blivit skrämt till tystnad.  

 

Lisa berättar att socialtjänsten haft mycket kontakt med Moa och hennes familj men att de 

berörda socialsekreterarna ändå inget vetat. Trots att socialtjänsten haft mycket kontakt med 

familjen kan det ha varit svårt för flickan att berätta eftersom förövaren kanske fortfarande 

fanns kvar i hemmet. Fastän familjen haft kontakt med socialtjänsten är det ändå inte 

otänkbart att socialsekreterarna inte har pratat med flickan. Davidson och Magnusson (2002) 

skriver i sin studie att socialsekreterarna oftast har pratat med barnet men det framgår inte hur 

barnet kommer till tals genom det material författarna har analyserat. Detta ger fog för tanken 
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att förutsättningarna för att Moa ska våga eller vilja prata inte har varit gynnsamma. Mellberg 

(2002) berättar för oss om att vi har olika typer av föreställningar om hur en förövare ser ut 

och att det kan hindra oss i förmågan att se övergreppen just därför. Hur socialsekreterarna 

sett på flickans mammas trovärdighet vet vi inte. Däremot vet vi att mamman i samtal med 

Lisa berättat att hon försökt att berätta om sina misstankar att flickan for illa men att hon inte 

blivit trodd.  

 

I utredningarna talar familjerättssekreterarna alltid med barnen men det visar sig av mina 

informanter att det är ytterst sällan barnen berättar om övergrepp. Familjerättssekreterare 

Stina berättar för mig att de erfarenheter hon har haft från när barn berättar om övergrepp, är 

att barnen oftast berättar mycket mindre än vad det i själva verket har blivit utsatta för. 

Psykologen Christina Warfvinge (2002) förklarar att barnen fantiserar och hittar olika strategier 

för att överleva övergreppen vilket gör att de inte minns alla övergrepp och därmed inte kan 

redogöra för allt, i alla fall inte inledningsvis.  

 

6.2.2 Anklagelse eller avslöjande? 
Men hur är det med föräldrarna och deras trovärdighet? Ja, vi har fått erfara att den inte alltid 

är så god. De familjerättssekreterare som varit med om att anklagelser slängs ut för att 

smutskasta den andra partnern, för att på så sätt tillskaffa sig fördelar i den striden som de 

driver, beskriver situationen som ett nederlag för alla i familjen. Barnet far illa vare sig 

anklagelserna är sanna eller falska. Familjerättssekreterarna ställs inför en svår uppgift i 

dessa situationer och det gäller som Lotta säger ”att vara stark och trygg i sig själv för att våga 

och orka ta tag i anklagelsen”. Vem tror man på? Den välklädda, högt uppsatta, trevliga 

pappan eller barnet som har svårigheter med att kunna redogöra för sin berättelse på ett 

trovärdigt sätt, antingen på grund av ålder eller försvarsmekanismer eller båda delar?  

 

6.2.3 Familjerättssekreterarnas kontakt med andra professionella.  
Samtliga familjerättssekreterare var positiva till att ta kontakt med andra experter. Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) var tillsammans med kollegorna inom socialtjänsten de kontakter 

som användes flitigast. Familjerättssekreterare Lotta tog hjälp av experter på en sexologisk 

klinik i Kristianstad som specialiserade sig på sexuell övergreppsproblematik. Cederborg 

(1999) poängterar i sin expertrapport att det är av största vikt att alla samarbetar och hjälps åt 

för att genomföra utredningar som maximalt baseras på barnets version.  

 

Den extra resurs som alla familjerättssekreterare använde sig av var deras arbetsledare/chef. 

Med chefen kunde de ventilera sina tankar om hur de skulle fortsätta i ett ärende och även 

diskutera den bedömning de har gjort i en utredning, en typ av internhandledning. Förutom 
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internhandledning som familjerättssekreterarna hade regelbundet i grupp så fanns till för ett 

par veckor sedan även regelbunden exterhandledning. Denna har numera avbrutits, då de 

flesta i personalen går en vidareutbildning där det ingår ett handledningsmoment om 10 

poäng och den ekonomiska budgeten inte tillåter båda delar. 

 

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2003:14) om allmänna råd om socialnämndens 

handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge står:  

Om samtalsledaren bedömer att fortsatta samtal inte kan hjälpa 
föräldrarna att lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge, bör de 
informeras om detta och samtalen avslutas” (SOSFS 2003:14 s.3).  
 

Situationer där det framkommer att våld, hot eller annan kränkande handling förekommit 

räknas till de svårare konflikterna, där man som samtalsledare oftast inte ser mening med 

fortsatta samtal.  

 

Sexuella övergrepp räknas också som kränkande handling. I dessa situationer anser de 

intervjuade familjerättssekreterarna att samarbetssamtalet bör avslutas och en ordentlig 

utredning om barnets situation i familjen bör genomföras. I familjer där det förekommer 

anklagelser om sexuella övergrepp, är familjerättssekreterarnas samlade uppfattning att det är 

en allvarlig anklagelse som man som familjerättssekreterare inte bara kan låta hänga i luften. 

Föräldrarna informeras om att familjerättssekreterarna har anmälningsplikt när de finns 

misstanke om att barn far illa och att det är något som de måste anmäla vidare till sina 

kollegor på socialtjänsten.  

 

6.2.4 Fokus på barnet 
Visst kan det te sig märkligt att fokus ska ske på barnet, men utan att man pratar direkt med 

barnet. Men å andra sidan har familjerättssekreterarna hittat olika strategier för att ändå hålla 

fokus på barnet i samtalet. Genom foton och berättelser om barnen leds föräldrarna in på rätt 

spår, nämligen att hålla fokus på barnet. 

 

Familjerättssekreterarna arbetar efter allmänna råd och rekommendationer från 

socialstyrelsen (SOSFS 2003:14).  

Bedömningen av om det är lämpligt att tala med barnet i samband 
med föräldrarnas samarbetssamtal bör, förutom barnets ålder och 
mognad, göras utifrån barnets egna behov av att få information och 
att få berätta om sin situation. Samtalsledaren bör noga överväga 
vilket syfte samtalet med barnet skall ha (SOSFS 2003:14 s.3) 
 

Syftet måste noga övervägas med att ta in barnet i samtalet. Flera av familjerättssekreterarna 

säger att det inte får vara för att mamma eller pappa vill att de ska fråga barnen eftersom 
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barnen kan komma i kläm mellan föräldrarna då. Familjerättssekreterarna ser det som ett 

ansvar som ska ligga på föräldrarna, eftersom grundtanken med samarbetssamtal är att 

föräldrarna ska enas om en lösning så är det ett föräldraansvar.  

 

I detta kapitel har jag redogjort för familjerättssekreterarnas erfarenheter av 

anklagelser/antydningar/avslöjanden om sexuella övergrepp inom familjen. Flertal 

familjerättssekreterare har varit med om anklagelser/antydningar/avslöjanden om sexuella 

övergrepp som de uppfattat som mindre trovärdiga. Det vanligaste scenariot är mamman som 

anklagar pappan för övergrepp på barnet. Det hör till undantag att familjerättssekreterarna 

pratar personligen med barnet i samarbetssamtal däremot är det mer regel än undantag att 

barnet hörs vid utredningar. Familjerättssekreterarna tar vid svåra ärenden hjälp av varandra, 

andra professionella som barnpsykiatrin och kollegor inom socialtjänsten.  

 

 

7. AKTSTUDIE 
Nedan kommer jag att presentera analys av de social akter som granskats på 

familjerättsenheten i Helsingborg. Min avsikt var att ta reda på hur många familjer och barn 

som varit föremål för insats från familjerätten och i hur många av dessa det finns sexuell 

övergreppsproblematik. Jag har även velat ta reda på vem som berättar om övergreppen 

samt vem som blir anklagad. För att underlätta för läsaren har jag även här valt att redovisa 

resultaten efter teman.  

 

7.1 Resultat av aktstudie 
7.1.1 Familjer och barn på familjerätten år 2002 
Utav de familjer som varit i kontakt med familjerätten under år 2002 avslutades totalt 156 

föräldraparsamtal på familjerättsenheten i Helsingborg. 156 föräldrapar genomförde 

förebyggande samarbetssamtal, samarbetssamtal eller utredningar angående vårdnad, 

boende och umgänge på remiss från tingsrätten. Dessa föräldraparsamtal kom att beröra 

totalt 242 barn.  

 

De förebyggande samarbetssamtalen dvs. de familjer som kom till familjerätten utan att ha 

gått via tingsrätten stod för 77 föräldrapar med 111 barn.  

 

24 föräldrapar remitterades från tingsrätten för samarbetssamtal jml. FB 6: 18. Dessa 24 

föräldrar hade sammanlagt 38 barn.  
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Från tingsrätten remitterades ytterliggare 55 föräldrapar för utredning om vårdnad, boende 

och umgänge jml. FB 6:19. Detta kom att beröra 93 barn.  

 

Fördelningen mellan de samtal som genomförs i förebyggande syfte och de samtal som 

genomförs på uppdrag av tingsrätten är hälften hälften vad beträffar antal barn. Se figur 2: 

”Barn och föräldrapar på familjerätten under år 2002.” 

 

 
 

7.1.2 Förekomst av avslöjanden/anklagelser om sexuella övergrepp  
Av de samarbetssamtal som genomfördes på uppdrag av tingsrätten och avslutades under 

år 2002 förekom avslöjanden om sexuella övergrepp endast i en familj, detta berörde två 

syskon.  

 

I de vårdnads, boende och umgängesutredningarna som genomfördes på uppdrag av 

tingsrätten fanns det anklagelse/avslöjande/antydan om sexuellt övergrepp i ärenden med 22 

barn, detta motsvarade 10 familjer. Se figur 3: ”Förekomst av sexuellt övergrepp i 

samarbetssamtal jml. FB 6:18 samt utredningar jml. FB 6:19.”  

 

Figur 2. Barn och föräldrapar på familjerätten under år 2002.
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7.1.3 Vem avslöjar- vem anklagas? 
I den familj som var föremål för samarbetssamtal berättar den biologiska pappan om 

misstanke om sexuellt övergrepp. Pappan anklagar i det här ärendet styvpappan. 

 

I de tio övriga familjer som har varit föremål för utredning angående vårdnad, boende och 

umgänge avslöjar mamman i sex familjer sexuellt övergrepp, i tre familjer avslöjar 

gemensamma barn övergrepp och i en familj avslöjar pappan.  

 

Den som avslöjar övergrepp kan också vara den som anklagar för övergrepp men det kan 

även exempelvis vara så att barnen avslöjar för mamman som sedan i sin tur anklagar 

pappan. Av de tio utredningar angående vårdnad, boende och umgänge anklagar mamman 

pappan i åtta familjer. I en familj anklagar mamma farfar för övergrepp och i en annan så 

anklagar pappan mamman för övergrepp. Se figur 4. ”Schematisk bild av vem som anklagar 

och vem som anklagas”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förekomst av sexuellt övergrepp i samarbetssamtal jml. FB 6:18 samt utredningar jml. FB 6:19.
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Figur 4. Schematisk bild av vem som anklagar och vem som anklagas 

 
        Utredningar jml. FB 6:19   Samarbetssamtal jml. FB 6:18 

 
 
Genom att läsa i de sociala akterna har jag kunnat hitta information om att sexuellt övergrepp 

förekommer i vissa familjer. Dock står det väldigt sparsamt om när övergreppet ska ha skett, 
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7.2 Analys av aktstudie 
Av totalt 156 familjer som sökte sig till familjerätten fanns anklagelse/avslöjande/antydan om 

sexuellt övergrepp i 11 familjer. Detta skulle betyda, om det var sant, att av de familjer som 

söker sig till familjerätten, via tingsrätten, förekommer i 7 % någon typ av sexuellt övergrepp. 

Vid granskning av fördelningen mellan samarbetssamtal och utredningar om vårdnad, 

boende och umgänge visar undersökningen att i 4 % av samarbetssamtalen och 18 % av 

utredningarna finns förekomst av sexuellt övergrepp.  

 

Av totalt 242 barn vars föräldrar var föremål för förebyggande samarbetssamtal, 

samarbetssamtal och utredningar genom remiss från tingsrätt fanns 24 barn där avslöjande 

eller anklagelse om sexuella övergrepp på barnet kommit fram. Detta motsvarar en siffra på 

10 %. Eftersom de förebyggande samarbetssamtalen inte dokumentförs har jag ingen 

kännedom om eventuella anklagelser om sexuella övergrepp på barn i dessa familjer. Om vi 

endast ser till de 131 barn vars föräldrar kommit i kontakt med familjerätten via tingsrätten 

fanns problematik av sexuell övergreppskaraktär hos 24 barn, detta motsvarar 18 %. Se 

tabell 1 ”Sammanställning av aktanalys”.  

 

Kathleen Fallers och Ellen DeVoes (1995) studie på 224 familjer som var i skilsmässa med 

avslöjanden/anklagelser om sexuellt övergreppsproblematik visar i 81 ärenden förekomst 

och anklagelse om sexuellt övergrepp vilket motsvarar 36 %.  

 
Tabell 1 ”Sammanställning av aktanalys”. 

 Antal 
familjer 

Antal 
barn 

Antal familjer med 
anklagelser om sexuell 
övergreppsproblematik 

Antal barn som berörs 
pga. anklagelser om 
sexuell 
övergreppsproblematik 
inom familjen 

Totalt antal familjer som 
varit i kontakt med 
familjerätten under år 
2002. 

156 242 11 24 

Förebyggande 
samarbetssamtal jml. 
SoL 5:3 

77 111 --- --- 

Samarbetssamtal jml. 
FB 6:18 

24 38 1 2 

Utredningar om vårdnad, 
boende och umgänge 
jml. FB 6:19 

55 93 10 22 

 

Proportionen av anklagelser/avslöjanden/antydningar om sexuellt övergrepp i 

samarbetssamtal och utredningar om vårdnad, boende och umgänge verkar trovärdig, om 
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man beaktar att när det väl gått så långt som till utredning är konflikten mellan föräldrarna 

mycket djupare än vid de samarbetssamtal som genomförs på uppdrag av tingsrätten.  

 

Vid jämförelse med Thoennes och Tjadens (1990) studie av 9 000 familjer i vårdnadstvister 

erhölls anklagelser om sexuellt övergrepp i 1 – 8 %. Mina resultat hamnar innanför detta 

intervall men det är viktigt att beakta att min studie inte alls omfattar samma stora mängd 

material som Thoennes och Tjaden (1990). I Thoennes och Tjadens (1990) studie av 169 

tvister där sexuellt övergrepp fanns kom anklagelserna från mamman i 67 % av fallen, detta 

kan jämföras med mitt resultat på 82 %. Vidare anger Thoennes och Tjaden (1990) att de 

anklagelser som kom från pappan stod för 22 %, där jag har ett resultat på 18 %. Genom 

mina intervjuer bekräftar även familjerättssekreterarna att det oftast är mamman som utpekar 

pappan som förövare. Barnen berättar ytterst sällan.  

 

I ovanstående kapitel har jag redovisat för förekomsten av anklagelser/avslöjanden om 

sexuella övergrepp inom familjen i samtal och utredningar på familjerättsenheten i 

Helsingborg. Anklagelser och avslöjanden om sexuella övergrepp finns. Av de 131 barn vars 

föräldrar varit föremål för samarbetssamtal eller utredning om vårdnad, boende och umgänge 

berördes 24 barn av sexuell övergreppsproblematik. Aktanalysen visar liksom intervjuerna 

med familjerättssekreterarna att mamman oftast anklagar pappan för sexuellt övergrepp på 

barn i familjen.  

 

 

8. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel summerar jag de centrala delarna i studien under ”Sammanfattningen”. Under 

”Diskussion” redogörs för en del av de tankar och reflektioner jag fick under uppsatsarbetet.  

 
8.1 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur vanligt/ovanligt det var med avslöjanden om 

sexuella övergrepp i samarbetssamtal och utredningar på Familjerättsenheten i Helsingborg 

under år 2002. Därtill ville jag ta reda på hur familjerättssekreterarnas möten gestaltas med 

barn och föräldrar i samtal där avslöjanden om sexuella övergrepp kommer fram. Mina 

förhoppningar innan studiens genomförande var att kunna ta reda på hur ofta barnet själv 

berättar om sexuellt övergrepp från någon i familjen. Detta visade sig vara svårt att ta reda på 

eftersom barnen i undantagsfall hörs i samarbetssamtalen.  
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Avslöjanden om sexuella övergrepp inom familjen i samtal på familjerättsenheten är mer 

ovanliga än vanliga. Det kan bero på att det inte är så vanligt förekommande i familjer men det 

även kan bero på andra faktorer som att barnet inte ges möjlighet att berätta och om 

möjligheten finns för barnet att prata med en professionell kan barnet medvetet eller 

omedvetet välja att inte berätta om de övergrepp som det utsatts/utsätts för. Flickan Helena 

tydliggör detta genom sin berättelse. Hon vågar inte berätta för då dödar pappan, tillika 

förövaren, hennes mamma. Genom att förövaren ibland använder sig av hot, vågar barnet av 

rädsla inte berätta om övergreppet. Barn, liksom vi vuxna, hittar strategier för att överleva 

stora psykiska och fysiska påfrestningar. Fantasier är en sådan strategi, som också 

paradoxalt nog leder till att barnet ”glömmer övergreppen” och därmed får problem med 

trovärdigheten när de väl berättar. Den samstämmiga bilden som familjerättssekreterarna och 

granskningen av de sociala akterna ger är att det vanligaste scenariot vid avslöjanden om 

sexuella övergrepp är att mamman avslöjar övergrepp och pappan utpekas som förövare.  

 

Hur är det för familjerättssekreterarna att arbeta med dessa ärenden? Ja, det var en av de 

frågor jag gärna ville ha svar på. Genom intervjuerna fick jag ett omfattande material att 

arbeta med. Alla familjerättssekreterare tycker att ärenden med sexuell 

övergreppsproblematik är svåra och tunga att arbeta med. En väl erfaren 

familjerättssekreterare tyckte att det var jobbiga ärenden som satte igång en stress 

inombords. Samtliga familjerättssekreterare har i olika omfattning kontakt med annan expertis 

på området när de kände att deras egen kompetens inte räckte till. De vanligast förkommande 

kontakterna togs med BUP och kollegorna inom socialtjänsten. Interhandledning och 

externhandledning var också uppskattade forum där tunga ärenden kunde diskuteras.  

 

Genom intervjuerna försökte jag även få fram om familjerättssekreterarna varit med om när 

anklagelser om sexuella övergrepp tas till i stridens hetta. De flesta familjerättssekreterarna 

har varit med när de upplevt att avslöjandet/anklagelsen om sexuella övergrepp är mindre 

trovärdig. De erfarenheter som berättas handlar om allt från mamman som lägger ner sin 

anklagelse mot pappan till mamman som använder all sin energi på att fortsätta anklaga 

pappan och driver saken från instans till instans.  

 

Analys av de sociala akterna visar att av de 131 barn vars föräldrar varit i kontakt med 

familjerätten under år 2002, berördes i 24 barns akter anklagelser/avslöjanden om sexuella 

övergrepp. Föräldrarna till 22 av dessa barn var aktuella på familjerätten för utredning 

angående vårdnad, boende och umgänge jml. FB 6:19 och resterande två barns föräldrar var 

föremål för samarbetssamtal jml. FB 6:18. Av de 11 familjer där anklagelser/avslöjande om 

sexuella övergrepp förekommit pekar mamman i 9 av ärendena ut pappan som förövare.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att det även på familjerättsenheten i Helsingborg under 

år 2002 fanns viss problematik där anklagelser och avslöjanden om sexuella övergrepp kom 

fram.  

 

8.2 Diskussion 
Uppsatsarbetet har givit upphov till flera intressanta reflektioner. Sexuell 

övergreppsproblematik inom familjen behöver inte innebära att övergrepp mot barn sker av 

vuxna. Utan det förekommer också att barn och unga förgriper sig på varandra. Det kan vara 

övergrepp av okända barn och unga men det kan även vara syskon som begår övergrepp på 

syskon. Hur vanligt eller ovanligt att den typen av övergreppsproblematik blir synliggjord inom 

familjerättens verksamhet är okänt. Därtill tänker jag att barn med handikapp som gör det 

svårt för dem att kommunicera med omgivningen är synnerligen i en utsatt situation. Vare sig 

dessa barns föräldrar är eniga eller ej vid en separation kommer barnets rätt, röst och vilja 

ännu mindre fram än hos barn utan handikapp. De föräldrar som förgriper sig på sina barn 

ges kanske ännu större utrymme att fortsätta med övergreppen efter en separation. För mig 

verkar det finnas ett stort behov att ta reda på hur utsatta barns levnadsförhållanden ser ut i 

vårt samhälle och i synnerhet för de barn som har svårigheter att själva kommunicera med sin 

omgivning.  

 

Den bild som oftast ges i media är män som anklagas för sexuella övergrepp på barn, detta 

gör det lätt att glömma att det faktiskt finns kvinnliga förövare även om det inte alls är lika 

vanligt. Jag tror att det är viktigt att inte glömma hur svårt det kan vara för en mamma att bli 

trodd, då hon misstänker att pappan har begått sexuellt övergrepp på barnet. Men hur är det 

för en pappa som misstänker mamman för sexuella övergrepp på barn i familjen? I gemene 

mans ögon ses mamman som den som vårdar och skyddar sitt barn från faror och hot. Kan 

och vågar vi tro att det finns mödrar som begår sexuella övergrepp på barn? Med våra 

föreställningar av förövaren kan jag bara gissa att det är ännu svårare för männen att bli 

trodda när de misstänker att mamman förgriper sig på barnet. Av alla sexuella övergrepp på 

barn anses mellan 5 – 15 % av övergreppen ha utförts av kvinnor (Larsson, Svedin & 

Warfvinge, 2002).  

 

Mellberg (2002) skriver att vi har vissa föreställningar om hur den som begår övergrepp på 

barn ser ut och att det kan vara svårt att tro att en välvårdad familjefar med god ekonomi kan 

vara förövare. Hon har i sin studie intervjuat kvinnor vars barn blivit utsatta för sexuella 

övergrepp av de män kvinnorna levt med. Trots ansträngningar har jag inte kunnat hitta 
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motsvarande studie som belyser mäns situation när deras barn utsätts för sexuella övergrepp 

av mödrar.  

 

Många av familjerättssekreterarna ansåg att det var föräldrarnas ansvar att enas om vårdnad, 

boende och umgänge. Dessutom ansåg man att barnet inte skulle belastas med ytterligare 

börda. I socialstyrelsen riktlinjer står att samtalsledaren noga bör överväga vilket syfte 

samtalet med barnet ska ha (SOSFS 2003:14). Likaså står det att samtalsledaren bör bilda 

sig en uppfattning om barnet från samtalet med föräldrarna och endast i undantag då det finns 

oklarheter, om det är lämpligt att tala med barnet (SOSFS 2003:14).  

 

Jag kan se ett dilemma här. I samhället diskuteras mycket om barnets rättigheter och hur 

barnets röst ska bli hörd, hur barnets roll i samhället ska stärkas och hur barnet ska ses som 

aktiv och trovärdig informant om sin egen situation och åsikter. På en övergripande nivå i 

lagstiftningen står det t.ex. i socialtjänstlagen (Lag 2001:453) 1 kap. 2 § som övergripande 

mål att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet och att när 

en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Likaså står det 

i föräldrabalken kap.6 (Lag 1949:381) att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

avgöranden som berör barnet. Resonemanget kan sammanfattas med att det ur ett rättsligt 

perspektiv ska barnets inställning alltid, om det inte finns särskilda undantag, höras. På den 

organisationsnivå som familjerätten är verksam framgår snarast det omvända resonemanget. 

Barnets personliga inställning ska i undantag, om inte särskilda skäl finns, höras.  

 

Familjerättssekreterarna på familjerättsenheten i Helsingborg fick med föräldrarnas hjälp fokus 

på barnet. Visst känner de flesta föräldrarna sina barn, men även om så är fallet så återstår 

frågan om de mest konfliktfyllda föräldrarna har förmågan att se till barnets bästa och lägga 

sina egna preferenser åt sidan? Svaret på frågan är tveksamt. Kanske kan man tänka på att 

de föräldrar som går till tingsrätten för att strida om barnet redan i den situationen har visat på 

oförmåga att lägga konflikten åt sidan och enas för barnets bästa. Ännu mer tveksamhet till 

processen känner jag med tanke på att Rejmer (2003) i sin rättssociologiska studie påvisar att 

endast i 6 % av vårdnadsutredningarna ligger fokus på barnet. Frågan återstår: Om 

föräldrarna inte har fokus på sitt barns bästa och familjerättssekreterarna endast talar med 

barnet i samband med utredning (om vårdnad, boende och umgänge) och fokus på barnet 

därtill näst intill är obefintligt i domstolen. Vem ser till barnets bästa då? 

 

Hur förhåller det sig med barnets rättigheter att komma till tals? Den nya barndomssociologin 

säger att barnen kan värdera sin egen situation. Men ger vi vuxna barnen möjlighet att 

komma fram i olika sammanhang och ge sina åsikter och synpunkter t ex i vårdnadstvister, 



 43

som faktiskt berör barnet i allra högsta grad? Barnets möjlighet att komma till tals verkar bero 

på familjerättsekreteraren inställning till att ta in barnet i den familjerättsliga processen.  

 

Då jag anser att barnet inte kommer fram tillräckligt i den familjerättsliga processen, tycker jag 

att en förändring i den familjerättsliga gången är nödvändig för att underlätta möjligheten för 

barnen att komma fram i samtalen. Eftersom föräldrarna oftast är i en mycket djupare konflikt 

då de efter havererade förebyggande samarbetssamtal söker sig till tingsrätten för hjälp att 

lösa konflikten eller för att hitta ett ny arena att strida på, anser jag att föräldrarna i detta läge 

har tappat fokus på barnets bästa.  

 

Även om de flesta föräldrar löser sin separation utan några allvarligare konflikter så tror jag att 

det finns alldeles för många barn som far illa under stora delar av sin barndom och uppväxt 

pga. föräldrarnas oförmåga att enas. Barnet har blivit ett objekt, ett vapen som de krigande 

föräldrarna använder för att uppnå sina syften.  

 

Därför skulle jag föreslå att barnen alltid hörs, i samarbetssamtal som i utredningar, då 

uppdraget kommer från tingsrätten. Detta skulle möjliggöra för alla barn att samtala med en 

familjerättssekreterare. Barnet behöver inte pressas på information om vem av föräldrarna de 

skulle föredra, såvida det inte visar intresse av att berätta. Om inte annat så har barnet en 

myndighetsperson det kan kontakta om de skulle vilja berätta om något vid ett annat tillfälle. 

Genom att samtala med barnet kan troligtvis ändå familjerättssekreteraren bilda sig en 

uppfattning om barnets levnadsförhållanden.  

 

Det som utkristalliserats för mig genom arbetet med uppsatsen är barns utsatta situation. 

Oavsett öppna frågor eller ledande frågor, faktiska minnen eller fantasier så är barnen är en 

utsatt grupp. De professionella måste hjälpas åt, dels för att komplettera varandra i de olika 

professioner men även för att man måste lyssna till barnet för att kunna avgöra vad som blir 

bäst för det enskilda barnet. Att lyssna på barnet ställer enligt experterna höga krav på de 

professionella. Med utgångspunkten att föräldrar i allmänhet vill sitt barns bästa, även om det 

antagligen finns de som argumenterar för att så inte är fallet, finns det ändå anledning att tro 

att föräldrarna ser till att deras egna intressen blir avgörande i vårdnadsstriden istället för 

barnets. Det föräldrarna enas om när det gäller barnet behöver inte vara det allra bästa för 

barnet men det kan likväl vara tillräckligt bra. Tillräckligt bra är just vad begreppet betyder 

tillräckligt bra ur de vuxnas perspektiv, men är det tillräckligt bra för barnet ur barnets eget 

perspektiv? 
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Om barnets perspektiv ibland saknas i det familjerättsliga arbetet så är det definitivt som 

bortblåst i domstolsprocessen. Med ett barnperspektiv kan det inte räcka att vi som vuxna 

bestämmer efter vad vi anser blir bäst för barnet, för då anlägger man ett barnperspektiv 

utifrån de vuxnas perspektiv. De som arbetar med barn som far illa bör enligt min personliga 

uppfattning vara väl medvetna om sin egen förförståelse för att kunna ta in den information 

som ges. Genom bra handledning och trygghet i sin yrkesroll kan man som professionell 

våga ställa de frågor som ger de obehagliga svaren.  

 

Att fråga, våga lyssna och tro på barnet anser jag är väldigt viktigt.  

 

Samtidigt som barnet ges möjlighet att uttrycka sig så kan det vara en tung börda att lägga 

på deras små axlar, de kan tvingas till att ta ställning i en fråga som de inte vill.  

 

Barnet ska ges möjlighet att utrycka sin vilja - det är en rättighet, men inte något tvång.  

 

Att vara barn och bli utsatt för sexuella övergrepp av någon som man är beroende av är något 

av det hemskaste och svåraste jag kan föreställa mig. Om övergreppen avslöjas får barnen 

problem med trovärdigheten i rättsprocessen. Dels p.g.a. sin ålder men även för att de hittat 

strategier för att överleva övergreppen i form av olika försvarsmekanismer. Men om föräldrar 

använder sig av falska anklagelser om sexuella övergrepp på familjens barn far barnet lika illa 

i föräldrarnas strid som om övergrepp hade skett.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att barn kan fara illa på många olika sätt. De kan 

utsättas för sexuella övergrepp, hotas till tystnad, få sin trovärdighet ifrågasatt vid ett 

avslöjande eller användas som ett vapen mellan de stridande föräldrarna i en vårdnadstvist.  

 

Uppsatsarbetet väckte hos mig nya tankar och frågor som hade varit intressanta att ta reda 

på. Då jag inte har lyckats hitta tidigare svenska studier där man velat ta reda på förekomsten 

av anklagelser om sexuella övergrepp på familjerättsenheterna tycker jag att det hade varit 

intressant att göra en större studie på exempelvis de tio största kommunerna i landet. Med 

tanke på att amerikanska studier har visat på förekomst av avslöjanden om sexuella 

övergrepp på barn i samband med föräldrars separationer hade varit intressant att veta hur 

problematiken ser ut i landet. 

 

Den mediala bevakningen av barn och barns livsförhållanden har lett till stora rubriker i våra 

tidningar. Vi har kunnat läsa om pedofiler som får gemensam vårdnad om barnet de förgripit 

sig på, mammor som försöker skydda barnet från ytterliggare övergrepp genom att försvåra 
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umgänget med pappan där tingsrätten dömer henne för umgängessabotage och den 

förövande pappan får vårdnaden.  

 

I Föräldrabalken (Lag 1949:381), kap.6 bedöms det bästa för barnet vara en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna. Ett försök av en förälder att förhindra barnets umgänge med 

den andra föräldern, på grund av misstanke om sexuella övergrepp, kan paradoxalt nog leda 

till att den misstänkte föräldern tilldöms vårdnaden om barnet. Begreppet umgängessabotage 

används i rättsliga sammanhang för att beskriva en förälder som motarbetar den andra 

föräldern utan giltig anledning. Detta kan bidra till en svår situation för de mödrar som vill 

skydda sina barn från ytterliggare övergrepp, i synnerhet om en fällande dom inte har 

fastställts.  

 

Det hade varit intressant att undersöka om det är någon skillnad i problematik före och efter 

att den nya lagen om gemensam vårdnad trädde i kraft. Genom mina samtal med 

familjerättssekreterarna framkom hos ett flertal tankar om att det var vanligare med 

anklagelser om sexuella övergrepp innan den nya lagen om gemensam vårdnad trädde i kraft. 

Har lagändringen haft någon inverkan på benägenheten att anklaga den andra parten för 

sexuellt övergrepp?  
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10. BILAGOR 
 
 
10.1 Semistrukturerad intervjuguide 
 

1. Tema ”inledning”: 
1. Hur länge har du arbetat på familjerättsenheten? 
2. Kan du berätta för mig om dina arbetsuppgifter? 

 
2. Tema: samarbetssamtal jmf. vårdnadsutredningar” 

1. Hur skiljer sig ”samarbetssamtal” i jämförelse mot ”vårdnadsutredningar”? 
2. Vad har du fokus på i samarbetssamtal? 
3. Vad har du fokus på i vårdnadsutredningar? 
4. Är barnen delaktiga i dessa samtal? 
5. Arbetar du ensam med familjen? 
6. Hur ser du på att samarbetssamtal och vårdnadsutredningar mestadels leds av 

kvinnor? 
7. Hur upplever de män som kommer hit att de inte får träffa en manlig 

familjerättssekreterare? 
8. Hur kommer familjen i kontakt med familjerätten? 

 
3. Tema ”konflikten som ska vinnas”: 

1. Har du varit med när ”alla vapen” tas till för att vinna striden? 
2. Kan du ge exempel på vad som används som vapen? 
3. Hur brukar du strukturera dessa samtal? 
4. Är barnet med? 
5. Hur går det för dessa familjer? 
6. Söker du hjälp från någon annan aktör? 
7. Om ja, vem? 

 
4. Tema ”svåra ärenden med avslöjanden om sex. övergrepp”: 

1. Hur definierar du sexuella övergrepp? 
2. Hur tycker du som familjerättssekreterare att det är att arbeta med den här typen 

av ärenden där avslöjanden om sexuella övergrepp framkommer? 
3. Hur hanterar du sådan information? 
4. Anmäler du ett sådant ärende till kollegor i barn/ungdomsgruppen? 
5. Finns det någon form av handlingsplan för hur du ska arbeta? 
6. Om ja, kan du berätta för mig hur den är utformad? 
7. Hur vanligt är det med den här typen av ärenden i din verksamhet? 
8.  Vilka handlingar räknas till sexuella övergrepp? 
9. Vilken typ av sexuellt övergrepp är vanligast i din verksamhet? 

 
5. Tema ”offer – förövare - skydd”: 

1. Vilka är motiven för att avslöja/anklaga/antyda sexuellt övergrepp? 
2. Har du någon uppfattning om vem som brukar avslöja sexuella övergrepp?  
3. Vem brukar utpekas som förövare? 
4. Vem är det som brukar peka ut förövaren?  
5. Vad berättar barnet? 
6. För vem berättar barnet? 
7. Har du varit i samtal där avslöjanden om sexuella övergrepp kommer fram för att 

barnet ska skyddas, ej utsättas mer? 
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6. Tema ”barnet vågar berätta nu”: 
1. Har du haft samtal där barnet har berättat om sexuella övergrepp? 
2. Hur arbetar du med barnen vid sådana avslöjanden? 
3. Hur arbetar du med föräldrarna? 

 
7. Tema ”familjerättsekreterarnas tankar & känslor”: 

1. Beskriv hur det är att arbeta med familjer där sexuella övergrepp förekommer. 
2. Hur bemöter du avslöjandena? 
3. Hur arbetar du vidare med dessa familjer? 
4. Hur tycker du att ni i er arbetsgrupp kan diskutera dessa ärenden? 
5. Får du handledning, där du kan ta upp denna problematik? 
6. Vem konsulterar du? 
7. Vad händer sedan med familjen efter att övergrepp avslöjats? 

 

 

 

10.2 Aktstudie 
 

1. Undersöka hur många familjer som varit i kontakt med familjerätten under år 
2002. 

 
2. Hur många av ärendena var samarbetssamtal resp. vårdnadsuttredningar? 

 
3. I hur många av dessa samtal avslöjandes det om sexuella övergrepp från någon i 

familjen?  
 

4. Vilken typ av övergrepp handlar det om? 
 

5. Hur beskrivs övergreppen? 
 

6. Vem i familjen avslöjade det sexuella övergreppet? 
 

7. Vad berättar barnet? 
 

8. För vem berättar det utsatta barnet? 
 

9. Hur hanterar familjerättssekreteraren denna typ av information? 
 

10. Hur handskas man när det finns en förövare? 
 

11. Hur handskas man när det är en vag misstanke? 
 

12. Vad händer efter avslöjandet? 
 

13. Vilken annan expertis tar familjerättsekreteraren hjälp av i ärendet? 




