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Abstract 
Denna studie är en beskrivning av två socialtjänsters olika handläggningsstrategier i  samband 

med att de lämnar upplysningar till domstolen i mål om vårdnad, boende och umgänge och 

motiven till de olika strategierna. Vårdnadstvister som tas upp i domstol är en lång process 

och kan vara påfrestande både för barnet och föräldrarna. Om föräldrarna i en vårdnadstvist 

vänder sig till domstolen involveras även socialtjänsten. Detta då domstolen enligt Föräldra-

balken ska begära in upplysningar om barnet och föräldrarna från socialtjänsten. Inför dessa 

upplysningar väljer vissa kommuner att samtala med föräldrarna medan andra kommuner inte 

gör det. I två fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare delges synsättet på vilken betydelse 

detta samtal kan ha utifrån ett konfliklösningsperspektiv samt synen på deras handläggnings-

strategier. Resultatet visade att de olika kommunerna hade olika synsätt på samtal med föräld-

rarna i detta skede och om samtalet har någon påverkan ur ett konfliklösningsperspektiv. Vi-

dare framkom det att de var medvetna om innehållet i lagstiftning. Det framkom även att lag-

texten ger utrymme för de olika tolkningarna  

 
Sökord: Separation, Vårdnadstvist, Konfliklösning, Snabbupplysningar 
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Förkortningar 

 

BO - Barnombudsmannen 

FB - Föräldrabalken 
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SCB - Statistiska Centralbyrån 
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Prop. - Proposition 

UD - Utrikesdepartementet



 4

 

Abstract ................................................................................................................ 2 

1. Inledning........................................................................................................... 6 

VÅR FÖRFÖRSTÅELSE.......................................................................................... 6 

PROBLEMFORMULERING ..................................................................................... 6 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR......................................................................... 8 

2. Material och metod ......................................................................................... 9 

MATERIAL........................................................................................................... 9 

URVAL .............................................................................................................. 10 

METOD.............................................................................................................. 10 

VETENSKAPSFILOSOFISK POSITION.................................................................... 12 

GENOMFÖRANDET............................................................................................. 12 

TRANSKRIBERING OCH ANALYS......................................................................... 13 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN................................................................................... 13 

VALIDITET OCH RELIABILITET........................................................................... 13 

GENERALISERBARHET....................................................................................... 14 

AVGRÄNSNINGAR.............................................................................................. 15 

3. Teoretiska utgångspunkter........................................................................... 15 

RÄTTSSOCIOLOGI .............................................................................................. 15 

KONFLIKTLÖSNING ........................................................................................... 16 

4. Tidigare forskning och annan litteratur ..................................................... 17 

BARNETS BÄSTA................................................................................................ 17 

TINGSRÄTTENS FUNKTION VID VÅRDNADSTVISTER ........................................... 18 

FORSKNING OM FÖRÄLDRASKAPET EFTER EN SEPARATION................................ 20 

EN STUDIE AV DOMAR VID VÅLD I RELATIONER................................................. 20 



 5

5. Resultat ........................................................................................................... 22 

HISTORIK .......................................................................................................... 22 

PROCESSEN VID VÅRDNADSTVISTER.................................................................. 23 

STATISTIK ......................................................................................................... 26 

SOCIALTJÄNSTENS ARBETE MED VÅRDNADSÄRENDEN ...................................... 26 

DOMSTOLENS ARBETE MED VÅRDNADSMÅL...................................................... 28 

FÖRÄLDRARNA.................................................................................................. 28 

BARNET ............................................................................................................ 29 

INTERVJUER ...................................................................................................... 30 

TEMA 1. SAMTAL .............................................................................................. 30 

TEMA 2. HANDLÄGGNINGSMETODER ................................................................ 33 

TEMA 3. ROLLEN SOM KONFLIKTLÖSARE .......................................................... 36 

7. Tolkning och analys ...................................................................................... 37 

DELANALYS AV TEMA 1 – SAMTALET ............................................................... 37 

DELANALYS AV TEMA 2 – HANDLÄGGNINGSMETODER ..................................... 40 

DELANALYS AV TEMA 3 – ROLLEN SOM KONFLIKTLÖSARE ............................... 42 

8. Slutdiskussion ................................................................................................ 43 

METODDISKUSSION........................................................................................... 45 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING................................................................ 45 

Referenser .......................................................................................................... 46 

LITTERATUR...................................................................................................... 46 

OPUBLICERAT MATERIAL .................................................................................. 47 

Bilaga 1 ............................................................................................................... 48 



 6

1. Inledning 
Om föräldrar i en vårdnadstvist vänder sig till domstolen involveras socialtjänsten då domsto-

len enligt lagen (FB 6:20) ska begära in upplysningar från socialtjänsten om föräldrarna och 

barnet. Hur socialtjänsten hantera den uppgiften kan ha betydelse för hur konflikten mellan 

föräldrarna kan lösas genom det beslut domstolen fattar. Vi har valt att studera hur socialtjäns-

ten hanterar just den uppgiften. En diskussion om socialsekreterarnas handläggningsrutiner 

och syn på samtalets betydelse som konfliktlösningsinstrument i vårdnadstvister är, tycker vi, 

ett angeläget ämne i det sociala arbetet.  

 

Vår förförståelse 
Vi har båda kommit i kontakt med föräldrar som befinner sig i en vårdnadstvist via vår prak-

tik på Socialtjänstens Familjerättsenhet och Socialjouren i Uppsala kommun. Därav har in-

tresset för vårdnadstvister väckts samt intresset för hur olika handläggningsstrategier används 

i olika kommuner. Vi har båda upplevt att föräldrarna lätt glömmer bort att vårdnadstvisten 

handlar om vad som är bäst för barnet, som de båda är ansvariga för. Istället fokuserar föräld-

rarna på brister hos varandra och på hur de ska uppnå rättvisa mellan sig. Utifrån vår praktik 

har vi fått en förförståelse av hur betydelsefullt det kan vara på vilket sättet som vårdnadstvis-

ter hanteras av socialtjänsten. 

 

Problemformulering 
Socialtjänstens har en viktig roll i vårdnadstvister. Uppgiften är bland annat att försöka lösa 

konflikter mellan föräldrarna utan att en domstol involveras. Kommunen har enligt Social-

tjänstlagen (SoL 5:3) i uppgift att erbjuda föräldrar samtal under sakkunnig ledning samt hjäl-

pa föräldrarna att träffa avtal i vårdnadsfrågor. Samtalen hos socialtjänsten kan beskrivas som 

ett instrument för att lösa föräldrarnas konflikt. Den generella uppfattningen är att föräldrar 

anses bäst kunna tillgodose sitt barns behov. De flesta föräldrar kommer själva överens i frå-

gor om barnets vårdnad i samband med separationer och skilsmässor.  I de fall där föräldrarna 

inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge får den förälder som vill ha en 

ändring till stånd vända sig till domstolen och väcka talan i vårdnadsfrågan (FB 6:17 & Soci-

alstyrelsen, 2003, s.30). Sedan 1993 har domstolen möjlighet att begära in upplysningar från 

socialtjänstens familjerättsliga enhet inför den första förhandlingen och inför det interimistis-

ka beslutet i domstolen (FB 6:20 & Ewerlöf, Sverne, & Singer, 2004, s.75). Sådana upplys-

ningar från socialtjänsten kallas i vardagligt tal snabbupplysningar. Dessa upplysningar består 
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av uppgifter om föräldrar och barn från socialtjänstens register och i vissa fall från Rikspolis-

styrelsens belastnings- och misstankeregister, om sådana finns. Det interimistiska beslutet är 

ett tillfälligt beslut som gäller under domstolsprocessen. Socialtjänsten hanterar dessa upplys-

ningar på olika sätt i olika kommuner. I vissa kommuner kallas föräldrarna till samtal inför 

upplysningar till tingsrätten medan andra kommuner inte gör det. Syftet med samtalen är att 

de ska fokusera på hur vårdnaden, boendet och umgänget för barnet bäst kan lösas och inte på 

konflikten mellan föräldrarna (SOSFS, 2003:14, s.5-6 ). Hur socialtjänstens hanterar dessa 

upplysningar anser vi kan ha betydelse för hur konflikten mellan föräldrar kan komma att 

lösas i domstolen.  

 

 
   

       

 

       

Figur 1. 

 

Av figuren framgår när socialtjänsten kommer in i domstolsprocessen när föräldrarna 

inte kommer överens.  

Att kommunerna skiljer sig åt i hanteringen av upplysningar till domstolen reser många 

olika slags frågor om socialtjänstens roll i vårdnadstvister och hur socialsekreterare ser på sin 

roll som konfliktlösare. I Socialstyrelsens Allmänna råd som är vägledande för socialtjänstens 

arbete betonas samtalets betydelse (SOSFS 2003:14, s.5-6). Socialstyrelsen anför bland annat 

att: 
Utredaren bör alltid ha ett samtal med föräldrarna. Det bör handla om 
- barnets situation 
- föräldrarnas möjligheter att samverka, och 
- vilka möjliga lösningar av tvisten föräldrarna ser. 
…I samband med att rätten begär upplysningar inför det interimistiska beslutet bör socialtjänsten 
erbjuda föräldrarna samarbetssamtal. (SOSFS 2003:14, s. 5-6) 

 

Socialstyrelsens Allmänna råd är tydliga med vad samtalet ska innehålla. Vad som däremot 

kan tolkas olika är ordvalen ”bör” och ”alltid” och dessa ord ger utrymme för socialsekrete-

rarnas olika handläggningsstrategier. 

Om föräldrarnas konflikt står i centrum vid en separation finns det en risk att barnets 

behov inte tillgodoses (Hindberg, 2002, s.18). Syftet med socialtjänstens olika insatser är att 

hjälpa föräldrarna att lösa konflikten dem emellan. Olösta konflikter påverkar föräldrarnas 

Föräldrar som 
ej kommer 
överens 

Föräldrarna 
väcker talan i 
domstol 

Domstolen 
begär in snabb-
upplysningar 
från social-
tjänsten 

Domstolen 
fattar ett 
interimistiskt 
beslut 
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möjlighet att samarbeta om barnet och de tvister som tas upp i domstol är oftast problematiska 

och processen tar långt tid. Innan föräldrarna tagit kontakt med domstolen vet de ofta inte vad 

processen kommer att innebära. Konflikten mellan föräldrarna kan under processen gång 

komma att eskalera och istället för att fokusera på barnet kan tvisten bli en maktkamp dem 

mellan (Ewelöf m.fl. 2004, s.67). Syftet med samhällets insatser i samband med separationer 

och skilsmässor är att hitta lösningar på de konflikter som kan uppstå mellan föräldrarna utan 

att en domstol involveras. Den metod som rekommenderas i både lag och praxis är att använ-

da samtal då samtalet kan ses som en konfliktlösningsmetod (FB 6:17a, FB 6:18 & SoL 5:3). 

Särskilt med tanke på att vårdnadstvister som avgörs i domstol inte alltid leder till en genuin 

konfliktlösning (Rejmer, 2003, s.18). 

Vid en vårdnadstvist kan föräldrars lämplighet och förmåga komma att ifrågasättas (FB 

6:1-2). De flesta föräldrar som separerar kommer överens och behöver varken ha kontakt med 

socialtjänst eller domstol (SCB, 2000:2, s.97). Medan en del föräldrar behöver hjälp både in-

nan konflikten utvecklats och i situationen då föräldrarna tar tvisten till domstolen. I situatio-

ner där vårdnadstvisten inte kunnat lösas initialt av föräldrarna själva eller genom samtal 

hamnar de alltså i domstolen. Innan upplysningar om föräldrar och barn lämnas väljer vissa 

kommuner att enbart lämna upplysningar från socialtjänstregister till domstolen och andra 

kommuner väljer att även samtala med föräldrarna. Anledningen till att socialtjänsten intar 

olika strategier i dessa situationer och motiven för dem vill vi undersöka närmare. Problemet 

som vi formulerar handlar bland annat om hur socialtjänsten ser på sin roll som konfliktlösare 

i vårdnadstvister i förhållande till domstolen. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka socialtjänstens olika handläggningsstrategier i två kom-

muner i samband med att de lämnar upplysningar till domstolen i mål om vårdnad, boende 

och umgänge och motiven till de olika strategierna.  

 

Våra frågeställningar är: 

Hur upplever socialsekreterarna samtalets betydelse inför det interimistiska beslutet? 

Hur motiverar de olika enheterna sina handläggningsmetoder med upplysningar inför det så-

kallade interimistiska beslutet? 

Hur uppfattar socialsekreterarna sin roll som konfliktlösare? 
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2. Material och metod 
Vår uppsats är främst kvalitativ då vi har valt att fokusera på socialsekreterares reflektioner 

om hur de handlägger begärda snabbupplysningar till domstolen. Uppsatsen är skriven av oss 

båda författare tillsammans. Den största delen av tidigare forskning har vi båda läst och sedan 

delat upp och skrivit olika delar. Övriga delar har vi skrivit tillsammans. 

 

Material 
För att sätta in ämnet i sin kontext har vi studerat lagstiftning, statistik och litteratur om vård-

nad, boende och umgänge. Materialet består av aktuell lagstiftning i Föräldrabalken (FB), 

Socialtjänstlagen (SoL) samt FN´s konvention om barnets rättigheter. Utöver lagstiftning har 

vi använt oss av propositioner för att förstå lagens innehåll och syfte. Vi har även använt oss 

av de bandade intervjuerna. Dessutom utgörs materialet av forskning, offentliga utredningar 

och annan relevant litteratur som främst belyser vårdnadstvister.  

Som tidigare forskning har vi tagit del av en studie om tingsrättens funktioner vid vård-

nadstvister för att få en ökad kunskap om hur handläggningen av konflikten hanteras av tings-

rätt och socialtjänst. Studien har även belyst alternativa handläggningsstrategier för att uppnå 

mer hållbara lösningar på vårdnadstvisten. Vi har även tagit del av Barnombudsmannens (BO) 

studie av hur domstolen dömer i vårdnadsärenden där det har förekommit våld. Denna studie 

belyser hur reformen från 1998, om gemensam vårdnad, påverkar domstolens beslut. Förutom 

detta har vi även fått en inblick i hur forskning i andra länder kan se på föräldraskapet vid en 

separation.  

Den litteratur vi har använt oss av har sökts på Stockholm och Uppsalas Universitetsbib-

liotek, Uppsala stadsbibliotek samt på Internet. Vi har även fått förslag på relevant litteratur 

från vår handledare, Anna Hollander samt Sveneric Öhman och Ulla Bergehall socialsekrete-

rare på Familjerättsbyrån i Uppsala kommun. Vi har inte hittat någon tidigare forskning som 

berör just snabbupplysningar och Socialtjänstens handläggningsmetoder vid dessa. Vi har 

därför letat efter forskning främst om vårdnadstvister och vårdnadsutredningar.  

För att få mer kunskap om socialtjänstens handläggningsmetoder började vi med att pra-

ta med Familjerätten i Uppsala kommun, detta för att diskutera igenom våra tankar och idéer 

om uppsatsen. Vi fortsatte sedan med att studera domar i tingsrätten i Uppsala kommun för att 

klarlägga förhållandet mellan interimistiskt beslut och slutlig dom som det blev av de cirka 70 

snabbupplysningar som Uppsala kommuns socialtjänst lämnat till tingsrätten år 2003. Detta 
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gjorde vi dels för att få en överblick av vad som händer efter att socialtjänsten lämnat snabb-

upplysningar till domstolen samt dels för att få en uppfattning om hur snabbupplysningar kan 

se ut och hur domstolsprocessen kan gå till.  

 

Urval  
Vi började med att ringa till 18 olika kommuner för att ta reda på om de hade samtal med för-

äldrarna inför snabbupplysningar. Kommunerna vi ringde till valdes ut med anledning av att 

de låg nära geografiskt, då vi tänkte eventuellt besöka dem för en intervju. Av dessa kommu-

ner uppgav endast fyra stycken att de vanligtvis har samtal med föräldrarna inför snabbupp-

lysningar. Utifrån detta valde vi sedan två närliggande kommuner var av en vanligtvis har 

samtal med föräldrarna och en inte har samtal. Båda kommunernas socialtjänst har en Famil-

jerättsbyrå som arbetar med dessa frågor. Den kommun som uppgav att de vanligtvis samtalar 

med föräldrarna befann sig i en omorganisation där flera Familjerättsbyråer från olika kom-

muner precis slagits samman. Innan intervjun visste vi om denna omorganisation, var vi där-

emot inte hade vetskap om var att alla socialsekreterarna inte alltid hade för vana att ha dessa 

samtal med föräldrarna.  

I den ena gruppen bad vi en av de deltagande att sätta ihop en grupp vilket utmynnade i 

en grupp bestående av fyra socialsekreterare. Inför den andra intervju tog vi kontakt med an-

svarig chef som i sin tur gjorde en förfrågning i arbetsgruppen. Med anledning av omorgani-

sationen blev det i denna grupp endast tre deltagare. Anledningen till att vi valde att inte själ-

va forma grupper från olika kommuner var att vi ville få grupper med liknande arbetssätt. 

Ytterligare en anledning var att vi trodde att deltagarna på så sätt lättare skulle kunna samlas 

och komma överens om en tid samt att klimatet i gruppen skulle bli mer öppet och mer av-

slappnat. Vi har funderat över om det är så att de socialsekreterare som har deltagit är de som 

är mest insatta i ämnet och om de som ej deltog gjorde det av ointresse eller för att de faktiskt 

inte hade möjlighet. Med tanke på den arbetsbelastning som råder idag är vi tacksam att de 

som var med kunde ställa upp med så kort varsel. 

 

Metod 
Den litteratur som vi använt oss av är en stor del av uppsatsens material. Vi har genom littera-

turen försökt att få fram ett specifikt material för att belysa konflikter som kan uppstå mellan 

föräldrar vid separation.  



 11

Intervjuer som samhällsvetenskaplig metod används för att belysa rättsliga företeelser 

om hur socialtjänsten uppfattar och hanterar upplysningar i vårdnadstvister. Vi har valt att 

använda oss av fokusgruppsintervjuer som metod. Vi har intervjuat två grupper med social-

sekreterare från socialtjänstens Familjrättsbyrå från två olika kommuner, en kommun som 

väljer att ej samtala med föräldrarna och en kommun som oftast har samtal.  

Vi har valt denna metod för att få kunskap om hur socialsekreterare uppfattar de hand-

läggningsstrategier som används och framförallt samtalets betydelse i samband med upplys-

ningar i vårdnadsfrågor. En fokusgrupp är en liten grupp människor som på uppmaning av en 

forskare samlats för att diskutera ett av forskaren förutbestämt ämne. Både innehållet i diskus-

sionen samt interaktionen mellan deltagarna kan sedan utgöra grunden för forskarens analys. 

Deltagarna ska under fokusgruppsintervjun diskutera fritt med varandra (Wibeck, 2000, s.9).   

Vi ser flera anledningar till att vi har valt denna metod. Metoden är dels en lämplig me-

tod för att samla in mycket information på kort tid. Materialet blir dessutom fylligare tack 

vare interaktionen mellan gruppmedlemmarna (Wibeck, 2000, s.37 & s.55). Vårt syfte har 

varit att jämföra skillnader mellan de olika socialsekreterargruppernas handläggnings-

strategier och synsätt och då olikheter ska förstås är fokusgrupper en bra metod. 

I stället för att enbart få den enskilde socialsekreterarens synsätt ansåg vi även att det var 

mer intressant att försöka få en uppfattning om arbetsgruppens synsätt och arbetssätt. I fokus-

grupper ger deltagarna sin kollektiva bild av det diskuterade ämnet och deltagarna kan även 

jämföra erfarenheter med varandra och bli intresserade av kollegors åsikter. Under diskussio-

nens gång kan det komma upp nya aspekter som forskaren inte tänkt på och dessa kan finnas 

intressanta att ställa följdfrågor på.  Det är även intressant att få reda på hur deltagarna uppger 

att de handlar, det är dock viktigt att komma ihåg att vi människor inte alltid handlar som vi 

säger att vi gör (a.a. s.40-41).  

De begränsningar som vi har upplevt med fokusgrupper är att moderatorn kan ha styrt 

formen av diskussionen och vad som fick möjlighet att komma upp till diskussion. Resone-

manget under intervjun kan även ha påverkats av guppen i sig. Detta genom att diskussionen 

kan ha påverkat deltagarna så att de i slutändan hade mer likartade åsikter än de hade från 

början. Detta faktum kan dock även betraktas som ett resultat i analysen. Vissa av intervjuper-

sonerna kan även ha varit mer dominanta och pratat mer och på så sätt kan vissa åsikter och 

tankar inte kommit fram. Det är dock på moderatorns ansvar att alla får komma till tals men 

då vi är ovana forskare och intervjuare kan detta ha varit en begränsning i fokusgruppsinterv-

jun (Wibeck, 2000, s.128-129). 
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Vi har använt oss av en juridisk metod i den betydelsen att vi har försökt förstå lagtex-

ten. Vi har dock inte studerat hur den används praktiskt i domstolen. Då vi har använt oss av 

rättssociologisk metod innebär det att lagstiftningen i viss mån kan ha styrt utformningen av 

frågorna som använts vid fokusgruppsintervjun.  

 

Vetenskapsfilosofisk position 
Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att inta en hermeneutisk 

hållning då den är tillämplig i tolkning av texter. Syftet med hermeneutiken är att få en giltig 

och gemensam förståelse av textens mening. Språket är centralt inom hermeneutiken då det är 

utifrån det vi tolkar våra upplevelser. Efter transkriberingen av intervjumaterialet tolkade vi 

texten genom en cirkulär process. Detta innebar att vi läste igenom intervjuerna för att få en 

allmän uppfattning. Därefter fokuserade vi på enskilda teman och uttryck för att få förståelse 

för dess innebörd till den mer helhetliga innebörden av intervjumaterialet. Enligt hermeneuti-

ken så avslutas tolkningen när innebörden av studiens olika teman uppfattas bilda mönster och 

kan sammanbindas i en enhetlig enhet. Uppsatsen har en dubbel hermeneutisk hållning då vi 

fokuserat på intervjupersonernas berättelser men ändå med en kritisk granskning. I enlighet 

med den hermeneutiska vetenskapsfilosofi kan vi i denna studie inte bortse från vår egen för-

förståelse utan denna måste beaktas (Kvale, 1997, s.49-50). 

 

Genomförandet 
Vid fokusgruppsintervjuer rekommenderas att gruppen ska bestå av minst fyra deltagare (Wi-

beck, 2000, s.48). Intervjun med Familjerättsbyrån som har valt att inte samtala med föräldrar 

bestod av fyra socialsekreterare och tog en timme och 45 minuter. Med anledning av omorga-

nisationen hade den andra gruppen, med tre deltagare, tidspress och därav pågick den inter-

vjun i en timme och tio minuter.  

Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats och vi inledde med en kort informa-

tion om syftet med intervjun samt om garanterad anonymitet. Båda grupperna hade i förväg 

fått skriftlig information och diskussionsguide skickad till sig. Vi genomförde båda intervju-

erna tillsammans och var vid varsitt tillfälle moderator, vilket innebär att man ska ställa dis-

kussionsfrågorna och hålla ramarna för intervjun. Den andre lyssnade och antecknade ner icke 

verbal kommunikation.  



 13

Intervjuerna var delvis strukturerade vilket innebar att vi till viss del följde en diskus-

sionsguide (se bilaga 1). Diskussionen fick vara relativt fri och moderatorn ställde en del 

följdfrågor. Intervjuerna avslutades med att socialsekreterarna fick möjlighet att tillägga eller 

betona något de ansåg var av vikt. Alla intervjuer spelades in på band och minidisk detta för 

att vara säkra på att materialet fanns inspelat.  

 

Transkribering och analys 
Den muntliga diskussionen under intervjuerna har transkriberats ordagrant och texten har se-

dan tolkats. På grund av att en minidisk blev förstörd och dålig ljudkvalitet samt störande bi-

ljud, som till exempel billarm föll en del av inspelningarna bort. Intervjuerna lästes igenom 

och kategoriserades sedan i fyra kategorier. Efter flera genomläsningar av dessa blev slutre-

sultatet tre teman vilket motsvarar studiens tre frågeställningar. Vi har försökt att inte över-

värdera vår tolkning av materialet genom att återgå till det transkriberade materialet ett flertal 

gånger (Wibeck, 2000, s.118). Under varje tema har vi gjort en sammanfattning av intervju-

materialet samt använt oss av belysande citat. I analysen har vi fokuserat på likheter och skill-

nader i de olika grupperna. I analysen har vi utgått från ett rättssociologiskt tänkande samt 

kopplat ihop tidigare forskning, bakgrund och intervjumaterial. 

 

Etiska överväganden 
Vi har valt att intervjua socialsekreterare och inte föräldrar eller barn som är berörda av en 

separation. Inför intervjuerna har alla fått samtycka till medverkan och vi har därför inte upp-

levt det etiska övervägandet som någon större svårighet i vår studie. Deltagarna i fokusgrup-

perna har alla garanteras anonymitet för att känna sig fria att tala öppet under intervjun. Vi har 

dessutom informerat dem om att uppgifter som de lämnar kommer att behandlas på sådant sätt 

att enskilda individer ej är identifierbara. Fokusgrupper kan ses som etiskt tilltalande då inter-

vjupersonerna får komma till tals i större grad utifrån sina egna villkor. Personerna kan dess-

utom välja att avstå från att uttala sig om ämnen då diskussionen förs i grupp (Wibeck, 2000, 

s.115). 

 

Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om hur man tolkar det man har observerat och om metoden studerar vad den 

är avsedda att studera. Reliabilitet handlar om studiens mätningar och tolkningar som gjorts 
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av materialet är tillförlitliga. En studie ska vara reproducerbar vilket innebär att en annan 

forskare ska kunna göra samma studie och få samma resultat (Wibeck, 2000, s.119). Ju mer 

komplext och föränderligt det man studerar är desto mer komplicerad blir reproducerbarheten 

i kvalitativa studier. Reproducerbarhet kan därför bara existera i begränsad form. Vid kvalita-

tiv forskning krävs det inte att undersökningen sker på samma sätt och inte heller att den upp-

visar exakt samma resultat (Pia Langemar, 2005, s.40).  

Frågan om validitet och reliabilitet hänger ihop under datainsamlingen. För att försäkra 

oss om reliabiliteten har vi hela tiden båda två gått igenom materialet och jämfört och dubbel-

kollat tolkningar med varandra (Wibeck, 2000, s.120). Det har även varit en tillgång för vali-

diteten att vi har varit två författare då vi har hjälpt varandra att hålla fokus på forskningsfrå-

gorna under analysen av materialet. Vi har försökt att vara tydliga med vårt syfte med under-

sökningen för att ytterligare stärka kvalitén på vår uppsats (Kreuger, refererad till i Wibeck, 

2000, s.118).  

Den fysiska platsen, valet av miljö för intervjun kan påverka kvalitén i studie. Ett pro-

blem som kan uppstå med fokusgruppsintervjuer är om personerna inte vågar säga sin mening 

för att den kanske skiljer sig från den övriga gruppens åsikt (Wibeck, 2000, s.118 & s.121). Vi 

tror att det faktum att intervjupersonerna ingick i samma arbetsgrupp samt att intervjuerna 

skedde på respektive arbetsplats har bidragit till materialets tillförlitlighet. Vår upplevelse är 

att alla deltog aktivt men att några dominerade intervjun något mer. 

Det faktum att vi innan intervjuerna läst relevant litteratur och fått bakgrundskunskap 

om ämnet samt kände oss bekanta med lagrum och aktuella begrepp kan ha minskat risken för 

eventuella feltolkningar och missuppfattningar av materialet. Att vi är ovana intervjuare och 

att vid varsitt tillfälle var moderator har förmodligen påverkat reliabiliteten negativt (Wibeck, 

2000, s.120). 

 

Generaliserbarhet 
Syftet med vår undersökning var att få en djupare förståelse för ämnet och inte att kunna ge-

neralisera och dra slutsatser till hela grupper/populationer. Våra intervjupersoner var få till 

antalet och inte slumpmässigt utvalda vilket medför att det inte går att göra generaliseringar 

utifrån vårat material. Möjligen kan diskuteras om vissa tendenser framkommer i vårt material 

(Wibeck, 2000, s.123-124).  
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Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på socialtjänstens handläggningsstrategier inför domstolens begäran 

om upplysningar inför det interimistiska beslutet i domstolen. Vi har valt att avgränsa oss till 

denna aspekt och inte studerat hela vårdnadstvistprocessen då det interimistiska beslutet har 

en stor betydelse för det slutliga beslutet i vårdnadsprocessen och socialtjänsten har möjlighet 

att påverka den processen. Den kontinuitet som genom ett interimistiskt beslut skapas i frågan 

om barnets boende och umgänge med vårdnadshavarna ligger ofta till grund för den fortsatta 

lösningen. Det är ofta svårt att motivera en ändring av förhållandena vilket innebär att det 

interimistiska beslutet blir styrande för den slutliga domen (Sjösten, 2003, s.196-197). Det 

finns omfattande litteratur och forskning om vårdnadsfrågor. Vi har dock fått begränsat oss 

och har därför haft svårt att hitta adekvat litteratur om främst socialtjänstens roll i handlägg-

ning med upplysningar enligt FB 6:20. Inom ramen för denna uppsats har det inte funnits 

möjlighet att ge en heltäckande beskrivning av de lagar och riktlinjer som vi studerat. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I denna del beskriver vi kortfattat rättssociologin som teoretisk utgångspunkt, denna teori har 

vi funnit användbar i analysen av vårt intervjumaterial.  

 

Rättssociologi 
Vi kommer att använda oss av ett rättsociologiskt perspektiv för att undersöka rättssystemets 

och rättsreglernas sociala effekter och förutsättningar. Rättssociologin ser på hur olika proces-

ser påverkar samhället genom att studera relationen mellan rätt och samhälle. Rättssociologin 

kan ses som ett komplement till juridiken som studerar både lagens orsaker och konsekvenser 

i samhället (Hydén, 1998, s.11). Utgångspunkten för rättssociologin är bland annat lagstift-

ningen och domstolarnas verksamhet (Aubert, 1980, s.29). 

Syftet med rättssociologin är vanligtvis att öka den generella kunskapen om hur nya la-

gar stiftas och processen som föregår stiftningen. Ett annat syfte är att jurister och andra rätts-

utövare, som till exempel socialtjänsten, ska kunna få en större kunskap om vilken samhälle-

lig funktion offentliga myndigheter har (Aubert, 1980, s.29 & s.32). 

Inom rättssociologin anser man att även utomrättsliga faktorer påverkar hur rätten till-

lämpas i det enskilda fallet. Rätten kan till exempel påverkas av tillfälliga opinionsbildningar 

och rådande maktförhållanden (Hydén, 1998, s.12). Med empirisk och teoretisk forskning 

försöker rättssociologin klarlägga de fakta och förhållanden som påverkat samhällets rättssy-
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stem och rättsordning. Genom detta kan man även få kunskap om vilka nya regler som skapas 

och vilka regler som bevaras. En viktig fråga inom rättssociologin är om rättens innehåll be-

stämts av politiska, ekonomiska, kulturella eller ideologiska förhållanden (Alexius Borgström 

& Hollander, 2005, s.138 & Hydén, 1998, s.12 & s.35). 

För att studera den sociala verklighet vi lever i har rättssociologin teorier för att analyse-

ra och metoder för att beskriva den verklighet vi lever i. Metoderna och teorierna används för 

att klarlägga rättsliga företeelser såsom hur lagen utvärderas, tillämpas samt genomförs. 

Rättssociologin har dock inga givna tolkningsmetoder för att granska regelsystemets innehåll 

och innebörd (Alexius Borgström & Hollander, 2005, s.137). 

Enligt rättssociologin kan man utgå från tre generella frågeställningar. Den första fråge-

ställningen tar upp i vilken utsträckning rätten påverkar hur andra samhällsförhållande utveck-

las. Rättssociologin kan fokusera på lagens målsättning och om syftet med lagen faktiskt för-

verkligas i samhället. Man kan även analysera rättens latenta funktioner. Den andra fråge-

ställningen handlar om hur samhällsförhållandena påverkar rättsreglerna och de rättsliga be-

sluten. Mathiesen menar här att de ekonomiska förhållandena påverkar rättsreglerna i större 

utsträckning än till exempel sociala förhållanden. Den tredje frågan fokuserar på samspelet 

mellan rättsliga regler och samhället (Mathiesen, 1991, s.21).  

För socialtjänsten är rättssociologin ofta relevant då de i sitt arbete med människor mås-

te utgå från att regler tillämpas både rättssäkert och rättvist (Alexius Borgström & Hollander, 

2005, s.148). Det behövs även allmän kunskap om ett ämne för att förstå hur det fungerar i 

praktiken, till exempel kunskap om familjestrukturer, hur det kommer sig att föräldrarna vill 

separera, arbetsfördelnings- och auktoritetsförhållanden i familjen för att förstå hur familje-

rättsliga regler fungerar i verkligheten (Aubert, 1980, s.30). 

I det här arbetet fokuserar vi på hur samspelet mellan rättsliga regler och den faktiska 

tillämpningen ser ut. Detta görs genom att studera hur socialtjänsten och socialsekreterarna 

uppfattar sin roll när upplysningar, enligt lagen, skall lämnas till domstolen inför ett interimis-

tiskt beslutet i en vårdnadstvist. 

 

Konfliktlösning 
Konflikt är en motsättning mellan bland annat olika viljor, värderingar, behov och intressen 

och ordet betyder ursprungligen ”sammanstötning”. För att konflikten ska kunna lösas eller 

åtminstone lindras krävs det ett samspel och vilken typ av kommunikation som förmedlas ut 

och budskapet i det är det viktiga (Nilsson & Waldemarson, 1994, s.113). En konflikt kom-



 17

mer alltid att kännas inuti individen och människan agerar utifrån sin bild av konfliktsituatio-

nen. Samarbete är grunden för konfliktlösning och det är viktigt att minska känslan av kon-

trollförlust. Reell konfliktlösning kan inte baseras på makt och våld (Nilsson & Waldemarson, 

1994, s.126). Domstolens uppgift är bland annat att lösa konflikter som de berörda ej klarar av 

att lösa själva (Aubert, 1980, s.59). Men lösningen på konflikten i domstolen innebär inte all-

tid att konflikten är löst i den bemärkelsen att parterna är nöjda med lösningen (Rejmer, 2003, 

s.186). 

Det finns olika typer av konflikter och rättssociologin tar upp intressekonflikter och vär-

dekonflikter. I en intressekonflikt påtalar man brister på resurser och i en värdekonflikt värde-

ras den andre partnerns förmåga och det är svårt för domstolen att avgöra om den värderingen 

är tillförlitlig. Av den anledningen är det svårt att hitta en ”rättvis” lösning på konflikten. Det 

blir en annan typ av konfliktlösning när en tredje part, såsom domstolen kommer in och fattar 

beslut jämfört med om parterna själva använder samtal som en konfliktlösningsmetod. Det är 

viktigt att fundera på vad det är som gör att en konflikt förs vidare av parterna till domstolen. 

Detta blir centralt när domstolens arbetssätt ska analysera och för att diskutera om det kan 

finnas andra metoder att lösa en värdekonflikt på (Aubert, 1980, s.131 & s.134-135).   

 

4. Tidigare forskning och annan litteratur 
Vi vill under denna rubrik presentera några tidigare studier som gjorts inom vårt forsknings-

område. Som vi tidigare nämnt har vi inte funnit någon forskning som berör socialtjänstens 

handläggning med begärda snabbupplysningar inför domstolens interimistiska beslut. Där-

emot finns en mängd studier ur andra perspektiv kring separationer och vårdnadstvister. Vi 

har valt att redovisa den tidigare forskningen en efter en då studierna belyser olika delar av 

vårdnadskonflikter. Vi tror att detta underlättar för att se delarna samt för att få en helhetsbild. 

Barnets bästa 
Anna Singer, jurist vid Uppsala Universitet och Johanna Schiratzki, professor i rättsveten-

skap, Stockholms universitet, har båda studerat begreppet barnets bästa. Singer och Schiratzki 

har dessutom studerat föräldraskap, vårdnad och vårdnadstvister. 
Den bakomliggande tanken av vår syn på barnet har betydelse för hur vi definierar barnets bästa 
i rättslig sammanhang och omvänt: definitionen av barnets bästa i dessa sammanhang påverkar 
vår syn på barnet i samhället (Singer, 2000,  s.87-88). 

 

Vilken definition rätten väljer att använda om barn påverkar samhällets syn på barn och 

omvänt så påverkar samhällets syn på barn rättens syn. Under 1970- och 80-talet började man 
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i rättsliga sammanhang i större utsträckning att hänvisa till barnets bästa. Denna utveckling 

kan till en stor del bero på en förändrad syn i samhället på barn och förhållandet mellan barn 

och föräldrar. I allt större utsträckning uppfostras barn till en självständig individ med egna 

intressen och behov som måste tillgodoses (Singer, 2000, s.51).  

Begreppet barnets bästa har stor betydelse men innebörden av begreppet är oklart och en 

diskussion om dess innebörd kan därför vara av vikt (Schiratzki, 1997, s.50). Att ge barnets 

bästa en entydig innebörd kan dock vara förenat med svårigheter. De olika tolkningarna och 

synsätten kan bero på tidpunkt, kulturellt och socialt sammanhang (Schiratzki, 1997, s.55 & 

Singer, 2000, s. 26-27). Det finns ingen enhällig definition av barnets bästa i förhållande till 

vårdnadsregler. Vad man däremot är enig om är att det enskilda barnets behov och intressen 

ska tillgodoses (Singer, 2000, s.27).  

Både Singer och Schiratzki lyfter fram FN´s konvention om barnets rättigheter som är 

internationella folkrättsliga förpliktelser och som ratificerades år 1990 av Sverige. Bestäm-

melserna används vid tolkning av svensk lag dock är domstolarna inte bundna av konventio-

nens regler. Både Föräldrabalken och Socialtjänstlagen anses stå i överensstämmelse med 

konventionens principer. Barnkonventionen vilar på fyra ben och artikel 3 är en av de grund-

läggande artiklarna som innehåller principen om barnets bästa. När det gäller innehållet i 

andra artiklar framhålls i artikel 12 barnets rätt att komma till tals utifrån sin ålder och mog-

nad. Enligt artikel 18 ska konventionsstaterna göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av 

principen att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets fostran och utveckling 

samt att det främsta ansvaret för detta ligger på föräldrarna/vårdnadshavarna (UD info 2002, 

s.35-41).  

Att barnets rättsliga ställning i vårdnadsfrågor successivt har ökat beror till stor del på 

införandet av FN’s konventionen om barnets rättigheter (Singer 2000, s.442). Barnet har själv 

inte ställning som part i frågor som rör vårdnaden vilket innebär att barnet inte själv kan på-

verka hur vårdnaden ska utövas. De vuxna som finns runt barnet i en vårdnadstvist, till exem-

pel föräldrar och olika experter kan alla ha olika syn på vad som är bäst för barnet (Singer, 

2000, s.91). 

 

Tingsrättens funktion vid vårdnadstvister 
Annika Rejmer, (2003) rättssociolog vid Lunds Universitet har utifrån barnets bästa gjort en 

studie av tingsrättens funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter. Rejmes intresse för 

vårdnadstvister väcktes i slutet på 1980-talet och ökade allt mer i och med 1998 års reform av 
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Föräldrabalken. Det debatterades i samhället om att det kunde vara skadligt för barn att inte 

ha en daglig kontakt med båda sina föräldrar (Rejmer, 2003, s.15).  

Målsättningen med Rejmers (2003) avhandling är att bidra med kunskap om tingsrättens 

handläggning av vårdnadsmål utifrån barnets bästa. Det som författaren även har studerat är 

de olika aktörerna som handlägger vårdnadstvister och deras arbete utifrån olika kunskapstra-

ditioner (a.a. s.16). Detta genom att belysa relationer mellan familj och samhälle under den tid 

som tingsrätten handlägger målet. Ett annat syfte är att se till relationerna mellan tingsrätt och 

socialtjänst. Slutligen visar författaren utifrån studiens resultat vilka alternativa handlägg-

ningsmetoder som skulle kunna vara användbara för att uppnå en hållbar lösning på konflik-

ten mellan föräldrarna med utgångspunkt från barnets bästa (a.a. s.18). I studien samlades 

först materialet in och efter materialets innehåll valdes lämplig teoretisk ansats. De teorier 

författaren anser vara mest lämpliga i denna studie av tingsrättens funktion vid handläggning 

av vårdnadsmål är realistisk vetenskapsteoretisk ansats och systemteoretisk ansats (a.a. s.23-

24).  

I studien använder sig Rejmer av en enkätundersökning riktad till föräldrar, advokater, 

domare och socialsekreterare samt en dokumentanalys av rättsfall (Rejmer, 2003, s.55). 

Tingsrättens funktion är att ge föräldrarna möjlighet att strida under civiliserade former, på en 

offentlig konfliktarena. Det framgår även av Rejmers studie att tingsrättens handläggning ej 

leder till något resultat. Studien visar att de som hamnar i en vårdnadstvist som grupp är både 

socialt och ekonomiskt utsatta och att det ofta är flera faktorer som utgör grunden för att för-

äldrarna hamnar i en vårdnadstvist. Studien visar även att rättssystemet ej ser till vad som är 

orsaken till tvisten. Advokaterna är den professionella aktör som föräldrarna anger att de har 

uppskattat mest under vårdnadstvisten. Författaren tolkar detta som om att föräldrarna har ett 

behov av ett personligt stöd under tvisten men ställer sig frågan om det är advokater som är 

mest lämpade att tillgodose detta behov (a.a. s.186-188). 

Rejmers studie visar att de olika professionella aktörerna ej besitter kunskap om att be-

döma barns behov. Advokaterna företräder främst föräldrarna och barnets intresse kommer då 

i andra hand. Rejmers sammantagna bild av föräldrarna som befinner sig i eller har befunnit 

sig i en vårdnadstvist är att de är i behov av en genuin konfliktlösning samt att hos de föräld-

rar det ej förekommer missbruk, våld, sjukdom är att deras utgångspunkt är att de vill utöva 

gemensam vårdnad om sitt barn (Rejmer, 2003, s. 188-191). 

 

Utifrån studien har Rejmer utarbetat en modell vilket innebär att när föräldrar inte kan samar-

bete kring frågor som rör barnet kan föräldrar eller barn vända sig till Byrån för barns bästa. 
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På byrån ska personer med goda kunskaper om barn och föräldrars behov vid en separation 

arbeta. På byrån ska en god man för barnet utses och denne ska i första hand tillgodose bar-

nets behov. Föräldrarna ska även tillgodoses varsin mentor. Syftet är att samtal ska leda fram 

till ett avtal som ska gälla i två år och att man efter den tiden träffas och utvärderar avtalet. 

Båda föräldrarna är skyldiga att medverka i samtalen. Rejmer poängterar att man med denna 

metod inte kan abdikera från sitt föräldraskap och inte heller sabotera umgänget (Rejmer, 

2003, s. 198-202). 

. 

Forskning om föräldraskapet efter en separation 
Carol Smart och Bren Neale har i sin bok ”Family fragments” (1999) analyserat tankar om 

familjeliv. Carol Smart är professor i Sociologi och Bren Neale är docent båda vid Centre for 

Research on Family, Kinship and Childhood, Department of Sociology vid Leeds Universitet. 

Smart & Neale har gjort en kvalitativ studie där de under en två års period intervjuat 60 för-

äldrar som skilts sig eller separerat (Smart & Neale, 1999, p.40). I analysen har de använt sig 

av grounded theory vilket innebär att de skapat sin egen teori (a.a. p.43). 

Författarna visar att föräldrarelationen, både före och efter en separation, är avgörande 

för hur det gemensamma föräldraskapet blir efter separationen. Den engelska barnlagen, 

childrens act, infördes i England 1989 och betonade vikten av synen på separerade föräldrar 

och hur viktigt det är med både fader- och moderskapet efter separationen. Barnlagen fokuse-

rade på en bra relation mellan föräldrarna efter skilsmässan (a.a. p.31). Idén om gemensam 

fördes vårdnad fram samt idén om att en separation inte behöver innebära en separation från 

barnen. Fädernas betydelse för barnens villkor och situation började alltmer uppmärksammas 

och det är att föredra att föräldrarna kommer överens istället för att domstolen ska döma i 

ärendet (a.a. p.33). 

De har bland annat studerat hur en separation förändrar föräldraskapet och relationen 

mellan föräldrarna (Smart & Neale, 1999, p.66). De tar vidare upp om vad det innebär att leva 

separerade. Att ha separerat kan bland annat innebära att man börjar få olika upplevelser och 

erfarenheter och att den andre börjar bli en annan person än den man tidigare levde med. Det-

ta händer samtidigt som föräldrarna fortfarande har en samhörighet genom barnen (a.a. p.67).  

 

En studie av domar vid våld i relationer 
Barnombudsmannen har till uppgift att utifrån FN´s konvention om barnets rättigheter före-

träda barns och ungas rättigheter samt se till att barnkonventionen genomförs och efterlevs. 
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Barnombudsmannen har gjort rapporten ”När tryggheten står på spel” där det bland annat 

framkommer att i frågor om vårdnad, boende och umgänge finns brister i vuxnas kunskaper 

om barns situation vid en separation. BO betonar även vikten av att vuxna måste bli bättre på 

att vara lyhörda för hur barnets situation vid en separation ser ut och utveckla formerna för 

hur samtal med barn ska gå till (Barnombudsmannen [BO] 2005:2, s. 5).  

BO har som metod tittat på samtliga mål om vårdnad, boende och umgänge från hela 

landet som avgjorts i domstol efter huvudförhandling under år 2002, vilket är 504 mål. BO 

har sedan valt att avgränsa sig till de mål där det förekommit våld i familjen. Studien är även 

avgränsad till de mål som innehåller uppgifter om fysiskt våld samt våld mot en familjemed-

lem. I ungefär hälften av målen, 51 %, har det förekommit sådana uppgifter och i dessa mål 

har BO sedan gjort en djupare analys. BO har även samlat in samtliga vårdnadsutredningar 

som gjorts av socialnämnden till de aktuella målen, vilket det fanns i 86 % av målen (a.a. 

s.10-11).  

Syftet med studien är att undersöka om kritiken mot reformen av Föräldrarbalken 1998 

stämmer. BO har därför tittat på om domstolen dömer till gemensam vårdnad även i de fall 

där det finns uppgifter om våld i familjen samt vilken hänsyn domstolen tar till vad social-

tjänsten rekommenderar i vårdnadsfrågan (a.a. s.24 & s.30). Vidare studeras vilken riskbe-

dömning socialtjänsten gör i sina utredningar utifrån Föräldrabalken (FB 6:2a). I en riskbe-

dömning ska det beaktas om risken för att barnet utsätts för övergrepp eller på annat sätt far 

illa. BO kom fram till att det i 65 % av Socialtjänstens utredningar inte görs någon riskbe-

dömning. Vid granskning av domstolen framkom att de i 71 % av målen inte gjort någon risk-

bedömning (s.28-29). Det visade sig vidare att det i socialtjänstens utredningar görs färre 

riskbedömningar ju äldre barnet är, detta resonemang sågs inte hos domstolen. I de mål där 

det uppgivna våldet har varit mot barnet och framförallt vid uppgifter om sexuella övergrepp 

görs riskbedömningar i större utsträckning (BO, 2005:2, s.43). I BO’s studie framkommer det 

att domstolen har dömt till gemensam vårdnad mot en förälders vilja oftare i de mål där det 

finns uppgifter om våld (a.a. s.53).  

Utifrån sitt material anser BO att domstolen i sitt avgörande i vårdnadsfrågor inte beak-

tar uppgifterna om våld som framförts. Då risken att barnet kan komma att fara illa hamnar i 

skymundan anser BO att gemensam vårdnad har blivit en för stark huvudregel och BO menar 

att ensam vårdnad bör vara huvudregeln i familjer där det framkommit våld. I mål där det 

förekommit våld i familjen måste det alltid göras en riskbedömning på om barnet kan komma 

att fara illa av gemensam vårdnad (a.a. s.37). BO anser vidare att en förälder som utsatts för 



 22

våld måste få slippa kravet på att samarbeta. Domstolen och socialtjänsten måste också få mer 

kunskap om barn som bevittnat våld samt om sambandet mellan att barnet riskerar att fara illa 

vid umgänge med den förälder som utsatt någon i familjen för våld (a.a. s.53-55). 

 

5. Resultat 
En stor del av det resultat vi nedan redovisar är de grundläggande omständigheterna kring 

vårdnadskonflikter och vi vill även lyfta fram föräldrarna och barnets roll i processen. Vi har 

valt att skriva om bakgrunden under rubriken resultat då vi anser att det är viktig för att sätta 

in ämnet i sin kontext. Vi vill också kort beskriva hur samhället historiskt har sett på föräld-

rars ansvar för sina barn och vårdnaden om dem. Vi vill framförallt belysa socialtjänstens roll 

i tvister som konfliktlösare i jämförelse med domstolen.  

Vi redovisar vårt intervjumaterial utifrån valda teman med intervjupersonerna. Dessa 

teman är: Samtalet, Handläggningsmetoder och Rollen som konfliktlösare. Under varje tema 

redovisar vi citat som vi anser belyser hur intervjupersonerna har uttryckt sig.  

 

Historik 
Synen på barnen och deras fostran samt föräldraskapet och relationen mellan kvinnor och män 

har påverkats av stora samhällsförändringar under 1900-talet. Tidigare var det svårt att skilja 

sig och separationerna som de är idag var inte så vanliga. Det var då också föräldrarna som 

ansvarade för hur vårdnaden om barnen skulle se ut medan samhället idag är mer involverat. 

Hur samhället fungerar som konfliktlösare idag anser vi därför vara vikigt. Föräldrabalken har 

genomgått stora förändringar för att stärka barnets rätt under de senaste årtiondena (FB 6kap. 

& Socialstyrelsen, 2003, s.13). Tydligare krav på föräldrarnas skyldigheter och samhällets 

ansvar över barn har införts först under vårt sekel (Ewerlöf m.fl. 2004, s.197). 

Det senaste decenniet har tonvikt lagts på samförståndslösningar mellan föräldrarna. 

Målet är att flytta hanteringen av vårdnadskonflikter från domstolarna till socialtjänsten vilket 

medför att socialtjänsten här har ett stort ansvar (FB 6:17a, FB 6:18 & SoL 5:3). Samarbets-

samtalen introducerades som en metod till att lösa konflikten utanför domstolen i början av 

1970-talet (Ewerlöf m.fl. 2004, s.68). 

 

År 1991 infördes nya bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge som syftade till att 

försöka få föräldrar att komma överens utan att domstol involveras. Det satsades särskilt på 

samarbetssamtal då det framkommit att föräldrar har bättre utsikter att komma överens om de 
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i ett tidigt stadium får sakkunnig ledning för att få möjlighet att diskutera igenom sina pro-

blem. Det skapas bättre samförståndslösningar om vårdnadsfrågorna hanteras utanför domsto-

len vilket betonas i förarbetena (Prop. 1997/98:7, s.30-31). Utvärderingar visar att samarbets-

samtal är samhällsekonomiskt lönsamt samt att de har goda konsekvenser för barn och föräld-

rars hälsa och livskvalitet (a.a. s.108). Enligt förarbetena har samarbetssamtalen påverkat till 

att allt fler föräldrar kommer överens och särskilt samtalen innan ett domstolsförfarande har 

visat ge bra resultat med liten resursåtgång (a.a. s.33-34). 

Sedan 1998 kan domstolen besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja (FB 

6:5).  Samtidigt fick domstolen möjlighet att bestämma var barnet ska bo och hur umgänget 

ska se ut även när föräldrarna har gemensam vårdnad. Skälen till denna lagändring var att 

barn anses ha behov av goda relationer till båda sina föräldrar, även om de lever separerade. 

Ett annat skäl som lagstiftningen betonar är att det är viktigt att båda föräldrarna tar ansvar för 

barnet och är delaktig i barnets vård (Prop. 1997/98:7, s.40). Antalet vårdnadstvister har dock 

minskat under de senaste åren efter att gemensamt vårdnadsansvar har blivit huvudregeln 

(Ewerlöf m.fl. 2004, s.77). 

Det har riktats kritik mot att gemensam vårdnad innebär att man utgår från att föräldrar-

na kan samarbeta om barnet efter sin separation. När föräldrar ständigt är i konflikt med var-

andra hamnar barnet i kläm och det kan innebär att gemensam vårdnad inte är för barnets bäs-

ta (Socialstyrelsen, 2003, s.13).  

Varje enskilt fall ska dömas utifrån generell kunskap om barn och barnets individuella  

förhållanden och bedömningen kan inte göras schablonmässigt. Det är därför viktigt att soci-

altjänsten och de rättstillämpande myndigheterna ges tillräckligt med utrymme för att kunna 

se till både generell kunskap om barn i vårdnadstvister och till det enskilda fallet och de indi-

viduella omständigheterna i det (Prop. 1997/98:7, s.29). 

 

Processen vid vårdnadstvister 
Nedan visar vi en bild över hur processen vid en vårdnadskonflikt kan se ut. För att sätta soci-

altjänstens roll i ett sammanhang beskriver vi dels processen vid frivilliga samarbetssamtal 

samt processen när domstolen begär in snabbupplysningar inför ett interimistiskt beslut. 
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Figur 2. 

 

När föräldrar inte kommer överens i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge kan 

de första hand ta kontakt med socialtjänstens familjerätt. De kan där erbjudas frivilliga samar-

betssamtal som kan leda till att man kommer överens. Föräldrarna kan där även skriva avtal 

som godkänns av socialtjänsten och avtalen är lika juridiskt giltigt som vid en domstolsdom 

(FB 6:6, FB 6:14a, FB 6:15a & SoL 5:3). Om socialtjänstens frivilliga insatser inte är ett al-

ternativ på grund av att föräldrarna inte kan samarbeta med varandra kan de vända sig till 

domstolen. I första skedet brukar föräldrarna ta kontakt med varsitt ombud, vilket oftast är en 

advokat. De väcker därefter talan (stämning) i domstolen och framför sina önskemål om 

vårdnad, boende och umgänge. Därefter begär domstolen in upplysningar från socialtjänsten 

(FB 6:20). Socialtjänsten tar in det material som eventuellt finns i socialtjänstregistret och 

från polisregistret, om sådana finns. Materialet sammanställs sedan och lämnas till domstolen. 

En del kommuner samtalar med föräldrarna och eventuellt med barnet. Samtalet är ett kom-

plement till registerupplysningar och ska se till barnets livssituation och föräldrarnas förmåga 

att samarbeta i frågor som rör barnet. Socialtjänsten får genom samtalen dels reda på hur situ-
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ationen ser ut i dagsläget samt information om de föräldrar som inte är aktuella i något regis-

ter. Socialtjänsten sammanfattar sedan materialet men lämnar inget förslag i detta skede av 

processen (Ewerlöf m.fl. 2004, s.75).  

Motiven till att domstolen begär in upplysningar från socialtjänsten är att få uppgifter 

om föräldrarna och barn samt om föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn. Upplysning-

arna från socialtjänsten är en del av underlaget för det interimistiska beslutet i domstolen. 

Föräldrarna meddelas vanligtvis det interimistiska beslutet den första gången de inställer sig 

vid förhandlingen i domstolen (Ewerlöf m.fl. 2004, s.75). Det interimistiska beslutet är ett 

tillfälligt beslut som gäller under domstolsprocessen och fram tills den slutliga domen i vård-

nadstvisten. Då processen i domstolen ofta tar långt tid, i genomsnitt två år behövs det ett be-

slut för hur vårdnaden, boendet och umgänget för barnet ska hanteras under den tiden (Hind-

berg, 2001, s.8). Det interimistiska beslutet i vårdnadsmål är viktiga därför att det ofta blir det 

beslut som fastställs i den slutliga domen i tingsrätten (Ewerlöf m.fl. 2004, s.75 & Sjösten, 

2003, s.197).  

En annan del av underlaget för det interimistiska beslutet är parternas yrkanden. Det är 

föräldrarna som är parter och deras yrkanden i vårdnadsmålet är av central betydelse i proces-

sen. Det är endast föräldrarna som är juridiska parter i vårdnadsmål, inte barnet. Föräldrarna 

som också är vårdnadshavare företräder både sitt och barnets intresse (FB 6:2). Barnet har 

dock rätt att komma till tals i processen till exempel genom att uppgifter om barnets situation 

redovisas i de upplysningar som socialtjänsten lämnar till domstolen (FB 6:2b & FB 6:18). 

Barnet får höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och om det är uppenbart att barnet 

inte kan ta skada av att höras (FB 6:19). Parternas ombud, ofta advokater, ser främst till sina 

klienters intressen, det vill säga respektive förälder och ej till barnets.  

Syftet med samtalet hos socialtjänsten är att samtalet ska fokusera på lösningar på för-

äldrarnas konflikter som är förenliga med en bedömning av vad som är bra för barnet inte 

primärt för föräldrarna (FB 6:2b). I dessa samtal ska föräldrarnas aggressioner och negativa 

kritik mot varandra underordnas den övergripande frågan om hur barnets situation ska lösas 

(SOSFS, 2003:14, s.6). 

Domstolen fattar därefter ett interimistiskt beslut. Efter det interimistiska beslutet kan 

domstolen även lämna i uppdrag åt socialtjänsten att göra en vårdnad-, boende- och umgäng-

esutredning. Domstolen kan även ge i uppdrag åt socialtjänsten att genomföra samarbetssam-

tal (Socialstyrelsen, 2003, s.232) Utifrån de domar vi studerat vid Uppsala Tingsrätt såg vi att 

domstolen i vissa fall dömer till en slutgiltigt dom på snabbupplysningar och förhandling med 

föräldrarna och/eller dess ombud utan att det görs en utredning av socialtjänsten. 
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Det skulle inom handläggningen av vårdnadstvister behövas kunskaper och insikter om 

andra familjekonstellationer då det kan bli en annan typ av komplikationer i samband med 

tvister. Barnet kan efter en separation ha behov av fortsatt kontakt med andra vuxna än de 

biologiska föräldrarna som till exempel en styvförälder (Singer, 2000, s.43, Socialstyrelsen, 

2003, s.16). Att barnets behov av umgänge med andra vuxna tillgodoses är vårdnadshavarens 

ansvar (Ewerlöf m.fl. 2004, s.62). 

 

Statistik 
Den största delen av alla vårdnad-, boende- och umgängestvister löser föräldrarna själva. Av 

de separerande föräldrarna är det ungefär 10% som vänder sig till domstol. Varje år så berörs 

omkring 50 000 barn av att deras föräldrar separerar, cirka 5000 av dessa barn är med om att 

domstolen avgör föräldrarnas tvist (SCB, 2002:2, s.97). När föräldrarna kommer till domsto-

len är deras konflikt ofta djup. I genomsnitt tar en vårdnadsprocess två år från stämningsansö-

kan till dess att domen vunnit laga kraft (Hindberg, 2001, s.8 ). Barnen kan lätt hamna i lojali-

tetskonflikter till föräldrarna vid en separation och den risken uppmärksammas nu alltmer. 

När vårdnadstvisten går till domstol finns det en risk att konflikterna skärps vilket kan innebä-

ra en ännu mer pressad och osäker situation för barnen (Socialstyrelsen, 2003, s.14). År 2003 

var det totalt 32 484 barn som var aktuella för samarbetssamtal, snabbyttranden, vårdnad-, 

boende- eller umgängesutredning. Av dessa förekom 5523 barn i tingsrättens snabbupplys-

ningar. Sedan 1998 har det skett en ökning av snabbupplysningar hos tingsrätten men snabb-

upplysningar har dock minskat med 6% sedan 2002. År 2003 var 20 477 barn föremål för 

samarbetssamtal vilket är en ökning med 2% sedan år 2002 (Socialstyrelsen, 2004:6, s.11 & 

s.58). Av föräldrar som separerar är det drygt 10% som skriver avtal som godkänns av social-

tjänsten (SCB, 2002:2, s.97). 

 

Socialtjänstens arbete med vårdnadsärenden 
Socialtjänstens första möte med föräldrar i kris kan bli avgörande för om föräldrarna ska kun-

na känna förtroende för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2003, s.93). Socialstyrelsens Allmän-

na råd tar upp att socialtjänsten ska bemöta föräldrarna med tillit, respekt, delaktighet, enga-

gemang och empati (SOSFS 2000:15, s.5) Det betonas även vikten av att höja kompetensen 

hos dem som arbetar med samtal med föräldrar i en vårdnadskonflikt (Prop. 1997/98:7, 

s.108). Socialsekreterare ska utifrån sin kompetens hjälpa och stödja barn och föräldrar samt 
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ge ett underlag till domstolen som de i sin tur ska kunna fatta beslut på som är för barnets bäs-

ta (Socialstyrelsen, 2003, s.15-16). 

I socialtjänstens arbete har barnet alltmer sats i centrum då lagen betonat barnets bästa. 

Vid frågor om vårdnad, boende och umgänge ska det som anses vara det bästa för barnet gå 

före alla andra intressen (Socialstyrelse, 2003,  s.74). Vid en separation kan socialtjänsten ge 

stöd till föräldrar och barn med samtal, gruppverksamhet för barn, kontaktperson, stödfamilj, 

information, rådgivning med mera. (Socialstyrelsen, 2003, s.74). 

Enligt Socialtjänstlagen är kommunerna skyldiga att erbjuda familjerådgivning och 

samarbetssamtal (Nordström & Thunved, 2004, s.99 & SoL 5:3). De frivilliga samarbetssam-

talen på socialtjänsten ska ha fokus på barnet samt förbättra föräldrarnas förmåga att samarbe-

ta. Målet med samarbetssamtalen är att föräldrarna ska komma till samförståndslösningar och 

på så sätt lösa sin tvist utanför domstolen. Utifrån det som framkommer i socialtjänstens ut-

redning kan det görs ett förslag i hur umgänget, boendet och vårdnaden ska se ut (FB 6:19). 

Socialtjänstens arbete med upplysningar inför ett interimistiskt beslut ska inte vara omfattan-

de. Att kontrollera socialtjänstregistret, samtala med parterna och eventuellt med barnet är 

tillräckligt (Sjösten, 2003, s.198). 

Om socialsekretare i kontakt med föräldrar vid en vårdnadstvist bedömer att det finns en 

risk att barnet far illa är de skyldiga att anmäla detta till ansvarig enhet inom socialtjänsten. 

Denna enhet ska då i sin tur göra en bedömning om de ska inleda en utredning enligt SoL 

11:1 (Socialstyrelsen, 2003, s.80). Om socialtjänsten upptäcker att en förälder är olämplig har 

de även en skyldighet att uttrycka denna uppfattning till domstolen (Sjösten, 2003, s.199). 

Socialsekreterare möter föräldrar och barn där det har förekommit våld, hot, kränkningar 

och kontroll inom familjen. I vissa fall är våldsproblematiken inte känd. I samtal med dessa 

föräldrar är det viktigt att socialsekreterarna är lyhörda och ser till att situationen känns trygg 

för den som har utsatts för våld, hot, kränkningar eller kontroll. Det är viktigt att även upp-

märksamma barnet som upplevt våld inom familjen (Socialstyrelsen, 2003 s.106-107 & SoL 

5:11). Förarbetena tar även upp att en förälder som känner fruktan för sitt eget liv inte ska 

känna sig tvingad att delta i samarbetssamtal. Finns det godtagbara skäl ska föräldern inte 

känna sig tvingad av att det kan anses som att föräldern sätter sitt egna intresse före barnets 

(Prop. 1990/91:8. s.30-31). 
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Domstolens arbete med vårdnadsmål 
I mål om vårdnad, boende och umgänge ska domstolen i varje enskilt fall göra en prövning av 

vad som är bäst för barnet samt se till att frågorna blir tillbörligt utredda. Socialtjänsten ska 

dessutom få tillfälle att lämna upplysningar, om sådana finns, innan domstolen avgör ett vård-

nadsmål (Prop. 1997/98:7, s.29). 

I domstolens bedömning av vad som är bäst för barnet utgår domstolen från bland annat 

att barnet behöver en nära och god kontakt med båda föräldrarna (FB 6:2a) samt barnets vilja 

(FB 6:2b). Andra presumtioner som domstolen utgår ifrån är principen om stabilitet och kon-

tinuitet och att man inte bör skilja på syskon. I praxis ska dock inte dessa gälla som generella 

presumtioner utan domstolen måste utgå från vad som är bäst i det enskilda fallet (Ewerlöf, 

m.fl. 2004, s.79). 

Det anses olämpligt att domstolen förordnar om samtal om en av föräldrarna gjort sig 

skyldig till misshandel eller andra övergrepp mot den andre föräldern. Både domstolen och 

socialtjänsten ska vara observanta på om det kan finnas våld med i bilden (Prop. 1997/98:7, 

s.34). De ska båda göra en riskbedömning vilket innebär att de ska beakta om det finns en risk 

för att barnet utsätts för övergrepp eller på annat sätt far illa. I riskbedömningen kan domsto-

len och socialtjänsten ta hänsyn till förälderns allmänna attityd till våld samt tidigare våld och 

hotelser om våld som förekommit i familjen (BO 2005:02, s.25).  

 

Föräldrarna 
I 6 kapitlet i FB finns de grundläggande bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge. 

Ett framträdande drag i lagstiftningen är gemensam vårdnad och att barnet ska ha tillgång till 

båda sina föräldrar, även om de lever separerade. Om vårdnaden inte är gemensam ska den 

förälder som är vårdnadshavare främja umgänget med den andre föräldern (Prop. 1997/08:7 

s.25-27). En förälder som inte löst den egna skilsmässokonflikten på ett tillfredställande sätt 

kan komma att låta konflikten mellan föräldrarna gå ut över barnet på så sätt att de inte ser till 

barnets behov av samhörighet och umgänge med båda sina föräldrar (Ewerlöf m.fl. 2004, 

s.77). 

Den som är vårdnadshavare har ansvaret för barnets personliga förhållanden. I svensk 

rätt förekommer två vårdnadsformer: gemensam vårdnad alternativt ensam vårdnad. Om för-

äldrarna är gifta vid barnets födelse är vårdnaden automatiskt gemensam och i annat fall är det 

mamman som ensam får vårdnad. Om föräldrarna senare gifter sig får de automatiskt gemen-
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sam vårdnad. Ogifta föräldrar kan i samband med att faderskapet bekräftas ansöka om gemen-

sam vårdnad till socialnämnden (Prop. 1997/98:7, s.26). 

Att separera kan vara en process som både är känslomässig och svår. Den kan även 

väcka känslor från tidigare händelser i livet som kan påverka föräldrarnas förmåga att hitta 

bra lösningar. Om föräldrarna kan samarbeta och ha frivilliga överenskommelser främjar det 

vanligtvis föräldraskapet (Socialstyrelsen, 2003, s.93 & s.95). Föräldrar som vänder sig till 

socialtjänsten rörande vårdnadsfrågor kan befinna sig i kris och kan därför behöva hjälp att 

kommunicera med varandra och hjälp med att se till barnets bästa (a.a. s.14).  

 

Barnet 
Barnets bästa och barnets rätt är två grundläggande begrepp inom barnrätten. Alla frågor som 

rör vårdnad, boende och umgänge ska enligt Föräldrabalken 6:2a utgå från barnets bästa. Bar-

net har vissa grundläggande rättigheter som skall tillgodoses av vårdnadshavarna. Barnet har 

rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran vilket innebär att barnets materiella, psykiska 

och sociala behov ska tillgodoses (FB 6:1). Det innebär även att barnet ska få leva under sta-

bila förhållanden, pröva sin egen förmåga samt lära sig sätta gränser och ta ansvar för sitt eget 

handlande. Barnet får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behand-

ling. Vid vårdnadstvister i domstolen kan barnets grundläggande rättigheter få betydelse då 

domstolen i sin bedömning ska beakta att dessa tillgodoses. Domstolen ska i vårdnadstvister 

utgå från barnets bästa och beroende på barnets ålder och mognad ska domstolen ta hänsyn till 

barnets egen vilja (Prop. 97/98:7, s.26-28). Då föräldrar separerar förändras barnets livssitua-

tion. Det som är grundläggande för barnets behov och utveckling är hur föräldrarna påverkar 

barnet (Socialstyrelsen, 2003, s.76). Barnet behöver ett vardagsumgänge med den andre föräl-

dern och båda föräldrarna har ett ansvar för att barnet ska få det umgänget (Prop. 1997/98:7, 

s.30). Barnet behöver även behålla sin relation med övriga i sitt nätverk som till exempel mor- 

och farföräldrar (Socialstyrelsen, 2003, s.82). 

Barnet ska inte behöva ta något ansvar i föräldrarnas konflikt eller välja sida. Av förar-

betena framgår det att det är viktigt att föräldrarna har respekt för att barnet kan känna lojalitet 

med dem båda och slitas emellan dem. Det är viktigt att komma ihåg att det i vårdnadsfrågor 

inte handlar om rättvisa mellan föräldrarna utan omtanken om barnet ska gå före deras egna 

intressen (Prop. 1997/98:7, s.29). Om föräldrarna kan samarbeta är det också lättare för barnet 

att ha en bra och fungerande kontakt med båda sina föräldrar (a.a. s.30).  
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En separation kan även innebära att barnet får en lugnare situation. Jämfört med om 

barnet innan separationen levde i ett förhållande med bråk och konflikter mellan föräldrarna 

(Socialstyrelsen, 2003, s.76). Om föräldrarna inte fortsätter med sina konflikter och om barnet 

får ett bra umgänge med båda föräldrarna återhämtar sig barnet i regel snabbt. Separationen 

kan då ses som en livskris som barnet normalt kan klara av. Det finns inga specifika sätt för 

barn att reagera på när föräldrar separerar. Några vanliga reaktioner hos barn är dock att bar-

net regredierar, vilket innebär att barnet går tillbaka i sin utveckling. Många barn känner även 

saknad, sorg och ångest, barnen kan även känna sig övergivna då föräldrarna ofta ägnar sig åt 

sin egen kris och inte har tid och ork med barnen. Vid separationen kan barnen ofta bli ledsna, 

oroliga, får ont i magen och sova dåligt.  Separationer som är utdragna och konfliktfyllda kan 

ge barnet mycket lidande under tiden det pågår. Denna typ av separation kan även ge barnet 

psykiska problem i framtiden (Rejmer, 2003, s.201 & Socialstyrelsen, 2003, s.323-324).  

 

Intervjuer 
Här nedan redovisar vi intervjumaterialet genom sammanfattande text och belysande citat. 

Namnen är fingerade. Där citaten är understrukna talar dessa personer samtidigt och vi har 

döpt dem till IP1 och IP2 för att visa att det är olika personer som pratar. Intervjugrupperna är 

lika på så sätt att det är både kvinnor och män och alla har arbetat flera år med socialt arbete. 

Grupp 1 har ett mer kollektivt synsätt vilket innebär att vi mestadels redovisar den kollektiva 

synen. I grupp 2 redovisar vi både ett kollektivt och individuellt synsätt.  

 

Tema 1. Samtal 
Ett av de teman vi tog upp under fokusgruppsintervjuerna var hur socialsekreterarna såg på 

syftet med och betydelsen av samtal med föräldrarna inför det interimistiska beslutet. I inter-

vjugrupp 1 har samtliga socionomutbildning och i gruppen ingår Anna som är 53 år som har 

arbetat med socialt arbete i 29 år, Berit som är 59 år och hon har arbetat med socialt arbete i 

35 år. Cesar är 58 år och har arbetat på Familjerättsbyrån i 7 år samt David som är 50 år och 

har arbetat på Familjerättsbyrån i 6 år. I grupp 2 ingår Eva som är 60 år och har arbetat med 

socialt arbete i 27 år. Frank som är 61 år och har arbetat med socialt arbete i 30 år samt Gunil-

la som är 58 år och har arbetat med socialt arbete i 25 år. Samtliga har socionom-utbildning. 
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Intervjugrupp 1 

Samtliga socialsekreterare i denna grupp anser att samtal med föräldrarna inför snabbupplys-

ningar inte skulle ha någon större funktion. Detta med anledning av att föräldrarna befinner 

sig i en sådan djup konflikt och har valt att ta tvisten till domstolen. Deras erfarenhet visar att 

föräldrar i detta skede samtalar om det de är uppfyllda av vilket kan medföra att det är svårt 

att hålla fokus på vad som är bäst för barnet.  
Att de är uppfyllda av konflikten och krisen och då tror jag… Det kan vara ett elände att bara 
prata om barnen för man pratar ju bara om den andre parten så det är inte så lätt att få till bra 
samtal i det här skedet. 

 

I denna grupp framkommer det även att om man har samtal med föräldrarna i detta skede 

finns det en risk att man går djupare in i ärendet än vad syftet egentligen är med snabbupplys-

ningarna, vilket kan leda till att det blir som en miniutredning.  
Jag tycker inte om när andra kommuner gör små miniutredningar vid 6:20 ibland nästan med 
förslag fast det egentligen inte är genomarbetat. Det gillar inte jag. 

 

En av socialsekreterarna påpekar även att hon är skeptiskt till att vissa i detta skede pratar 

med barnen om den aktuella situationen. 
En del tycker att man ska prata med barnen också i det här skedet. Det känns konstigt att dra in 
dem i detta skede. Om vi skulle prata med barnen så har de ju rätt att få veta att vi vet ganska 
mycket om dom. För det står ju också i allmänna råd, att man ska ta ställning till om man ska 
prata med barnen i det här skedet. Men det kan jag känna mig väldigt skeptiskt till, att dra in 
dem i det här läget. 

 

En av socialsekreterarna anser att deras roll i samtalet skulle bli kluvet då de både ska bedöma 

om det finns möjlighet för föräldrarna att samarbeta samt få information som ska lämnas till 

tingsrätten som de i sin tur ska fatta beslut på. De är alla överens om att det inte skulle vara 

praktiskt möjligt att införa samtal med varje förälder vid alla snabbupplysningar. 
Jaa, arbetsmässigt så är det liksom omöjligt i dagens situation, det skulle ju kräva oerhört myck-
et mer resurser och om vi fick så mycket mer resurser skulle jag hellre lägga det på annat. …det 
finns mycket annat vi kanske skulle kunna utveckla. 

 

Intervjugrupp 2 

I denna grupp anser de att samtal med föräldrar inför snabbupplysningar överlag har en funk-

tion. Frank har i 90-95 % av fallen samtal med föräldrarna, vanligtvis genom att träffa perso-

nen och i vissa fall per telefon. Eva och Gunilla träffar inte föräldrarna i riktigt lika stor ut-

sträckning.  
Nja, … jag tänker väl i och för sig att jag skulle vilja få in det, det skulle vara bra att träffa för-
äldrarna. Att man fick det mera som en … ja, just för det här med information och samarbets-
förmåga. 
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Alla i gruppen anser att det handlar om resurser och tid och att man måste prioritera.  
…om man ska välja mellan att alltid träffa föräldrarna vid snabbupplysningar jämfört med att 
lite fortare kunna ta emot dom  som är motiverade och ringer till oss och säger att: - nu håller vi 
precis på att separerar och det är jättejobbigt. Då tycker inte jag att man alltid ska träffa. 
 
Ibland är det ont om resurser eller ont om  tid och självklart ska man prioritera där man tänker 
att här kan vi kanske hitta lösningar och så vidare, här kanske vi kan hindra en tingsrätts. 

 

På frågan hur Frank har gjort för att kunnat ha samtal med föräldrar i de flesta fall svarar han 

att han följer anvisningar och råd. 
Prioriterat, tja, vi har väl jobbat utifrån synsättet som är i lagstiftningen och så vidare. Och själv-
klart kan det ibland vara kortare tider det är klart och ibland kanske man kan uppfatta att det inte 
är så viktigt va och då kan man ju också ta det i en telefonkontakt.  
  

Eva och Gunilla anser att det är av extra vikt att träffa föräldrarna (var för sig) om det har fö-

rekommit uppgifter om våld i familjen. Vanligtvis träffar de föräldrarna om föräldrarna redan 

är aktuella hos socialtjänsten. De gånger Frank däremot inte har samtal med föräldrarna är de 

gånger föräldrarna är aktuella till ”110 %” hos socialtjänsten, alltså när det redan finns väldigt 

mycket material. Eva och Gunilla anser att syftet med samtal med föräldrar inför snabbupp-

lysningar är att se om det finns någon samarbetsvilja samt att ta reda på den aktuella situatio-

nen om boendet och umgänget. Ett annat syfte med samtalen är enligt dem alla tre att infor-

mera om familjerättens arbete. Frank berättar mer utförligt om vad han fokuserar på i samta-

let.  
Men att man beskriver aktuell situation, att man tar lite om bakgrund och sen hur det har varit 
under samlevnaden och sen om separationen har varit nyligen, hur har det sett ut överhuvudtaget 
pratar vi om hur det ser ut nu, hur ser umgänget ut så att säga och överhuvudtaget försöker få en 
klar bild, ge en sån klar bild som möjligt till tingsrätten. Sen frågar vi respektive förälder hur 
dom tycker och tänker och varför... 
 

 

Deltagarna diskuterar även om man i detta skede ska samtala med barnen. Alla anser att sam-

tal med barn inför snabbupplysningar endast ska göras i enstaka fall. Frank påpekar att tings-

rätten, med beaktande av barnets ålder och mognad i enstaka fall kan vilja höra barnens åsik-

ter. Vanligtvis är det i så fall äldre barn/tonåringar. 
Men det är väl sällan i snabbupplysningar. Men man har ju varit med om att sen lång tid tillbaka, 
men det är sällan man pratar med barnet i snabbupplysningar. 
 
Och det är inte riktigt, tänker jag i det här läget. Men det är ju undantag, väldigt mycket undan-
tag. Om det kanske väldigt tydligt och om barnet kanske är lite äldre, 13-14 år och det har fram-
kommit tidigare, att de kanske har varit aktuella på Familjerätten tidigare eller på barnsektionen. 
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Tema 2. Handläggningsmetoder  
Handläggningsmetoderna med snabbupplysningar var ett återkommande tema i vår diskus-

sionsguide vilket har inneburit att detta ämne inklusive det interimistiska beslutets betydelse 

har fått stor plats under fokusgruppsintervjun samt här i resultatet.  

  

Intervjugrupp 1 

Alla i gruppen handlägger snabbupplysningar på samma sätt, de redovisar socialtjänstmaterial 

och polisregisterutdrag om det finns uppgifter om det samt pratar med handläggare om det är 

ett pågående ärende. Syftet med att de pratar med handläggare är att få aktuell information 

samt för att informera handläggaren om att de kommer att använda sig av dennes uppgifter.  
Ekonomiskt bistånd har egentligen inte särskilt stor betydelse, så det nämner man, åtminstone 
jag väldigt, väldigt kort. Men däremot om det finns till exempel barnavårdsutredning eller miss-
bruk blir det mer omfattande. 

 

Vid enstaka tillfällen har de även träffat föräldrar. 
Ja, det här med att vi träffar, ja det är i några enstaka gånger som vi har gjort det. Det har varit i 
tvåkommuners ärenden, då vi kollar med den andra kommunen. Om dom har den rutinen att 
dom träffar då blir det ju lite snett. 

 

Gruppen är väl medveten om rekommendationerna i Socialstyrelsens Allmänna råd om att 

man alltid bör samtala med föräldrarna inför snabbupplysningar men i samråd med tingsrätten 

så har deras Familjerättsbyrå beslutat att inte träffa föräldrarna uppger Berit.  
Vi tycker att det fungerar och tingsrätten är nöjd, de ringer inte hit och propsar på att vi ska göra 
vårt jobb på ett annat sätt. 

 
När snabbupplysningar infördes i socialtjänstens arbete hade denna grupp en annan handlägg-

ningsmetod och Berit påpekar att det förändrats över tid. 
Ja, jo, ja från början träffade vi alltid föräldrarna, samtalade alltid med föräldrarna. Tyckte så 
småningom att det vi skrev påminde för mycket om partsinlagorna, det som advokaterna 
skrev…jag vette sjutton om samtal i 6:20 då var så fokuserat på samarbete, barnet. 

 

Samtliga menar att det är först i utredningen som de ska göra en bedömning och utredningen 

anses därför vara av stor vikt. Cesar funderar över varför en stor del av snabbupplysningarna 

inte kommer tillbaks från tingsrätten om begäran om utredning. De övriga deltagarna håller 

med och de undrar om domstolen i dessa fall dömer till slutgiltig dom endast på materialet 

från snabbupplysningarna. Ett annat alternativ som de ser kan vara att föräldrar kommer över-

ens och därför inte kommer tillbaks till utredning. 
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Var de tar vägen funderar vi på, varför ser det ut så, vad händer vid domstolen. Det är i och för 
sig tur att de inte kommer tillbaka, men var tar de vägen?  

 

Upplysningar som de lämnar till tingsrätten ligger till grund för det interimistiska beslutet. 

Gruppen menar att den slutgiltiga domen ofta blir detsamma som det interimistiska beslutet. 

De anser att beslutet är viktigt då processen i domstolen pågår under lång tid samt då det inte-

rimistiska beslutet påverkar den slutgiltiga domen. 
Jaa, det tycker jag väl att det är. Och det är väl lite det här med att ska man föreslå en förändring 
så ska det vara till det bättre. Man kan inte utgå från andra förhållanden än de som råder, på nåt 
sätt är det klart att det får stor betydelse för det är en lång process och därför är det interimistiska 
besluten viktiga. 

 
Det interimistiska beslutet är viktigt både för barn och föräldrar. Det är det beslutet som soci-

alsekreterarna kan hänvisa till när föräldrar ringer och frågar om hur de ska göra med barnen 

angående vårdnad, boende och umgänge under processen. 
Men det är ju också nödvändiga, för det är ju viktigt att ha ett interimistiskt beslut under den här 
tiden som utredningen pågår så att man vet det är ju det enda man kan rätta sig efter i konflikten.  

 

Intervjugrupp 2 

Socialsekreterarna i denna grupp har olika metoder i handläggningen av snabbupplysningar. 

Det gemensamma är att de i upplysningarna har med socialtjänstmaterial om det finns och alla 

tar även kontakt med handläggare och redovisar dennes kommentarer om det är ett pågående 

ärende. Gunilla och Eva sammanställer även ibland uppgifter från polisregistret, Frank där-

emot gör vanligtvis inte det. När det gäller samtal med föräldrarna inför upplysningar har 

Frank det vanligtvis medan Gunilla och Eva har det ibland. Det som är återkommande i denna 

grupp är diskussionen om handläggningsmetoderna i familjer där det finns uppgifter om våld. 

Särskilt Eva betonar att det krävs ett mer omfattande material till tingsrätten i dessa ärenden. I 

dessa ärenden anser de att det är viktigt att de tar ställning och betonar i sitt material till tings-

rätten vad som framkommit och vad de anser. 
Men sen så slår jag ett slag för när det är så här, när det förekommer, när det kommer fram upp-
gifter där det förekommer våld, missbruk eller så,  ja misshälligheter och det kanske inte finns så 
mycket material då. Då tycker jag ändå att man måste avgöra att man gör en intervju med re-
spektive förälder…att här lämnar jag ett underlag till tingsrätter…det är väl så här att vi ska ju 
egentligen inte, vi ska inte göra någon bedömning men ibland kan man ju kringgå det lite grann 
för ibland kan man ju tycka att det är jätteviktigt att verkligen tingsrätten snappar…och sen så 
gör vi någon bedömning också även fast vi kanske inte kallar det en bedömning men alltså 
ibland tänker vi att det är så viktigt att, eller man säger att det här vill vi stryka under…en rikt-
linje kan man säga. Ja, för det är ju det som är eller det är ju därför vi ska ge de här upplysning-
arna så blir man sådär himla försiktig så är det ju ingen idé egentligen.  
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Gruppdeltagarna tar upp att tingsrätten vill ha så mycket material som möjligt, nästan som en 

miniutredning vilket de kanske också gjort tidigare enligt Eva. Då antalet snabbupplysningar 

varierar upplever de att upplysningarna kan bli en konflikt med de övriga arbetet. 
Så jag tycker att det här med snabbupplysningar är ju inte helt enkelt, det blir inflation och plöts-
ligt inför sommaren får vi in kanske tio stycken snabbupplysningar som de ska ha in på 2-3 
veckor och det är ju inte rimligt när vi sitter med annat som vi tycker är viktigare att göra, det är 
ju på nåt sätt att vi bara gör det. Det borde vi diskutera med tingsrätten. 

 

Vid diskussion om snabbupplysningar uppger deltagarna i gruppen att de upplevt att de flesta  

av snabbupplysningarna kommer tillbaks som utredning. De har inga siffror på det men deras 

känsla är att de flesta snabbupplysningarna kommer tillbaks och att det därför sedan görs en 

mer omfattande utredning. 
Men i regel så kommer det ju tillbaka som utredning…gör man dåliga snabbupplysningar så 
kommer det i regel tillbaka i alla fall, det viktigaste är ju själva utredningen. 

 
Och det (samtalet) är väldigt mycket värt. En utredning tar ju otroligt mycket resurser hos oss. 
Alltså en riktig utredning, både för föräldrar och barnen (IP1). 
Och kostar väldigt mycket tid och pengar och blod (IP2). 

 

Gunilla säger att handläggningsmetoderna borde vara mer likartade i kommunerna. Att det 

inte borde vara var man bor som styr hur ärendet handläggs utan att det ska vara ärendets ka-

raktär som ska avgöra handläggningen. Eva påpekar också att det över tid har varit olika 

handläggningsmetoder med just snabbupplysningar, från att ha varit gedigna arbeten till att 

ibland vara väldigt kortfattande. 
 Att det går olika trender? (moderatorn) 

Mera på snabbupplysningar än på utredningar alltså det är väl därför ni har valt det kan jag tän-
ka. 

 

Även socialsekreterarna i denna grupp anser att det interimistiska beslutet är ett viktigt beslut. 

Det är därför av vikt vilket material de redovisar till tingsrätten. Frank påpekar att det i råd 

och anvisningar tas upp att samtal med föräldrar ska vara en del av underlaget till det interi-

mistiska beslutet. 
Det viktiga är ju att domstolen ska ha ett underlag för sitt interimistiska beslut, det viktigaste är 
ju självklart om de är aktuell sedan tidigare på barnsektionen eller familjerätten och så vidare, 
men sen också att man ska ha ett första samtal med föräldrarna så att säga om aktuell situation, 
hur de ser på boendet och umgänget och så. 

 
Socialsekreterarna tar upp att det interimistiska beslutet kan ge en slags ro i konflikten både 

för föräldrar och  barn samt i socialsekreterarnas handläggning av ärendet, trots att föräldrar 

kanske inte är nöjda med beslutet. Frank påpekar att det är extra viktigt med det interimistiska 
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beslutet i ärenden där det finns uppgifter om våld. Det interimistiska beslutet kan dock även 

öka konflikten och maktkampen mellan föräldrarna.  
…det kan få också föräldrar att tänka det här är rätt eller fel, tänker vunnit eller förlorat. Om 
man redan i det interimistiska förfarandet har kommit till korta eller vunnit så att säga. Så kan 
det, alltså det kan ju försvåra ibland ett samarbetsklimat. 

 
Beslutet blir en riktlinje för föräldrarna under den långa processen. Det är också en riktlinje 

och vägledning för den slutliga domen och socialsekreterarna upplever att den slutliga domen 

oftast är den samma som det interimistiska beslutet. 

 

Tema 3. Rollen som konfliktlösare 
Grunden i Familjerättens arbete är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar på sin konflikt. Hur 

socialsekreterarna ser på sig själv som konfliktlösare blev därför intressant för oss att få mer 

kunskap om och utifrån detta bad vi dem diskutera om hur de såg på sig själva som konflikt-

lösare. 

 

Intervjugrupp 1 

Ett gemensamt drag i gruppen är att de ser sig som konfliktlösare oavsett av vilken anledning 

föräldrarna kommit dit. Då föräldrarna har valt att ta konflikten till domstolen ser de dock inte 

att det är möjligt för dem att i detta skede hjälpa föräldrarna att lösa konflikten. Deras upple-

velse är att konflikten i dessa ärenden är betydligt djupare än i de ärenden där föräldrarna 

kommit på frivillig väg. Om föräldrarna tagit kontakt med advokater anser gruppen att det är 

advokatens uppgift att informera om att föräldrarna först bör gå i samarbetssamtal.  
Att de redan har prövat samarbetssamtal eller vetat om att möjligheten finns, och valt att inte ta 
den vägen. Och kanske inte ska ta den vägen för det är så allvarliga missförhållanden som till 
exempel missbruk, övergrepp eller misshandel, där barn far illa så att man faktiskt måste utreda. 

 

De pratar om att de ofta hjälper föräldrar som kommit dit frivilligt och att de i stor utsträck-

ning enas, bland annat genom avtal eller överenskommelse.  
Det är ju hela vår ambition ju, att lösa konflikter oavsett av vilken anledning föräldrar har kom-
mit hit. Om de kommer hit för att lösa konflikten i samarbetssamtal eller om de kommer hit via 
ett utredningsärende. Det finns alltid där på något sätt, att försöka lösa konflikterna, det tycker 
jag sitter i ryggmärgen, att försöka hitta någon lösning. 

 

Gruppen tar även upp att de föräldrar som tagit tvisten till domstolen har gjort ett val och att 

de föräldrarna vill ha en tredje part som fattar ett beslut. Gruppen anser därför inte att det är 

en konfliktlösare som behövs, för det är inte det föräldrarna efterfrågar. David menar att dom 

skulle kunna ses som tredje part vid till exempel avtal mellan föräldrarna. Vid avtal har dock 
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föräldrarna godkänt avtalets innehåll. När domstolen däremot avgör kan de döma mot föräl-

ders vilja. 
…vi kommer med ett förslag som båda föräldrarna accepterar då är ju vi tredje part som har 
kommit med förslaget och då ger ju föräldrarna oss mandatet att skriva ut ett avtal och godkänna 
det. 

 

Intervjugrupp 2 

Gruppens gemensamma åsikt är att deras uppgift är att försöka få föräldrar att komma överens 

för att föräldrarna inte ska hamna i tingsrätten. De tar även upp att det finns undantag då till 

exempel samarbetssamtal ibland kan fördröja processen, särskilt vid ärenden där det före-

kommer missförhållanden.  
Här är det ju en förälder som faktiskt sätter barnen i kläm… en utredning gagnar ju då barnen 
och då är det kanske inte att hjälpa att till varje pris komma överens. 

 

Deras roll som konfliktlösare är beroende av var i processen föräldrarna är och även föräld-

rarnas ombud kan ha stor påverkan på om de kan komma överens.  
… självklart är det en process så de kanske har förstått att det finns andra lösningar, så snappar 
vi upp det så klart. 

 
De anser att samtal med föräldrarna inför snabbupplysningar kan leda till att vissa föräldrar 

kan komma överens istället för att fortsätta driva tvisten till domstolen. De menar att i det här 

första samtalet kan de erbjuda föräldrarna att komma på samarbetssamtal för att där komma 

till en lösning. 
… det är inget som framkommer att det skulle vara ett hinder att träffa dem tillsammans då kan 
man träffa dem tillsammans och förklara lite att det här är vi och om det är så att ni tänker att ni 
skulle kunna förlikas… man liksom motar Olle i grind lite tidigare innan de kommer till tingsrät-
ten och slår ett slag för det här…  

 

7. Tolkning och analys  
I denna del kommer vi att redovisa vår analys och tolkning av vårt resultat. Resultatet kom-

mer att analyseras utifrån de tre temana. I analysen har vi utgått från tidigare forskning, teori 

samt den rättsliga regleringen. 

 

Delanalys av tema 1 – Samtalet 
Samhällets norm är att båda föräldrarna ses som viktiga för barnet. Vårdnadstvister kan ses 

som en värdekonflikt mellan föräldrarna där deras kritik mot den andres förmåga bygger på 

värderingar. I många fall kan det vara svårt att hitta något som är rätt eller fel då det handlar 

om den enskildes värderingar. Samtalen kan därför i dessa komplicerade ärenden vara bety-
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dande. Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd bör man alltid ha ett samtal med föräldrar inför 

snabbupplysningar. Samtalet ska fokusera på barnet och föräldrarnas samarbete kring barnet 

och inte på konflikten mellan föräldrarna. Föräldrarna bör även erbjudas samarbets-samtal i 

samband med att domstolen begär in upplysningar från socialtjänsten (SOSFS 2003:14, s.5-

6). Att Socialstyrelsen använder orden ”bör” och ”alltid” medför att det finns utrymme för 

tolkningar. Utifrån vårat intervjumaterial anser vi att det inte är så enkelt att veta vilken bety-

delse samtalet har, om samtalet faktiskt hjälper föräldrarna att lösa konflikten eller inte.   

Det som är genomgående i intervjun med grupp 1 är att de inte ser att samtal med för-

äldrar i detta skede skulle ha någon större funktion. De tror inte att samtalet skulle leda till att 

fler föräldrar skulle börja samarbeta då föräldrarnas konflikt är för infekterad. Gruppen anser 

även att snabbupplysningar inte ger något utrymme för att gå in i ärendet djupare vilket är 

ytterligare en anledning till att gruppen inte väljer att ha dessa samtal. Grupp 2 som vanligtvis 

har samtal med föräldrarna ser ett syfte med samtalen. Syftet som de ser det är att få informa-

tion om aktuell situation, kolla av om det finns någon samarbetsförmåga mellan föräldrarna 

samt informera om det socialtjänsten kan hjälpa till med. Även lagen (FB 6:2b) belyser att 

syftet med samtalet är att finna lösningar på föräldrarnas konflikt som ska vara förenliga med 

vad som är bra för barnet. Vi har funderat över vad det är som gör att synsättet på samtalets 

betydelse är så olika mellan de olika grupperna. Det man kan tänka sig är att diskussionen i 

respektive arbetsgrupp måste vara av stor påverkan på deras synsätt om det finns något syfte 

med samtalet eller ej. Vi har även funderat på om direktiven om de ska ha samtal med föräld-

rarna eller inte styrs från chefsnivå eller om det är hela arbetsgruppen eller den enskilde som 

avgör hur de ska handlägga. Vi har inte blivit på det klara med om arbetsbelastningen skiljer 

sig åt i de båda grupperna och om det kan vara avgörande för hur de prioriterar. Forskning 

visar att samtal är en bra konfliktlösningsmetod för föräldrarna samt samhällsekonomiskt lön-

samt (Prop. 1997/98:7, s.108). Utifrån rättssociologin tolkar vi att det latenta syftet med upp-

lysningar enligt FB 6:20 kan vara att få föräldrar att komma överens istället för att ta tvisten 

till domstolen (Mathiesen, 1991, s.21).Vi finner utifrån detta att det är intressant att åtminsto-

ne ena gruppen menar att samtal, i detta skede, i praktiken inte är en bra konfliktlösningsme-

tod.  

Båda grupperna tar upp att brist på tid och resurser är en av anledningarna till att samtal 

med föräldrar inte genomförs i samtliga fall inför snabbupplysningar. Om grupperna hade haft 

mer resurser så säger båda grupperna att de hellre hade prioriterat andra arbetsuppgifter, så 

som kortare väntetid för föräldrar som vill komma på frivilliga samarbetssamtal. Detta menar 

vi visar att socialsekreterarna tycker att andra arbetsuppgifter är mer effektiva och lönsamma 
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än samtal inför snabbupplysningar. Grupp 1 säger vid flera tillfällen att det inte skulle vara 

praktiskt möjligt för dem att ha samtal med alla föräldrar inför snabbupplysningar. Vi har 

funderat lite på vad det är som gör att socialsekreterarna i den ena arbetsgruppen ser det som 

praktiskt omöjligt medan i den andra gruppen verkar två av socialsekreterarna ha samtal när 

det finns tid och att en alltid prioriterar det. Frank (grupp 2) som alltid samtalar med föräld-

rarna har inget direkt svar på hur det är praktiskt möjligt för honom att samtala med föräldrar-

na utan han hänvisar till lagen och rekommendationer. När Frank svarade kändes det som att 

det var en självklarhet för honom att följa rekommendationerna och inget han reflekterade 

över.  

När Frank berättar om vilka ämnen han tar upp i samtalen med föräldrarna är det ett 

ganska omfattande material med både bakgrundsfakta och aktuell situation samt förmåga till 

samarbete. Man skulle kunna tolka Franks uppgifter som det som grupp 1 kallar för en mini-

utredning. I grupp 1 diskuteras att det finns en risk att materialet inför snabbupplysningar blir 

för omfattande vilket inte är syftet med dessa upplysningar.  

Barnet är inte själv part i vårdnadstvistfrågor vilket medför att de inte kan påverka hur 

tvisten ska lösas (Singer, 2000, s.91). Hur de vuxna, så som föräldrar, advokater och social-

sekreterare, i barnets omgivning ser på vad som är bäst för barnet är av stor vikt anser vi då 

barnet ej är part. Båda grupperna betonar att samtal med barn inte bör hållas inför snabbupp-

lysningar. Alla i grupp 2 verkar ha erfarenhet av att samtala med barn i detta skede men po-

ängterar att det varit i särskilda fall. Genom upplysningarna som socialtjänsten lämnar till 

domstolen har barnet rätt att komma till tals enligt FB 6:2b & 6:18. För socialtjänstens arbete 

kan dock lagtexten tolkas på olika sätt, dels genom att låta barn komma till tals genom det 

socialtjänstmaterial som sammanfattas eller genom att faktiskt samtala med barnen. Även 

artikel 12 i FN´s konvention för barnets rättigheter tar upp att barnet har rätt att komma till 

tals och att dess åsikter ska ha betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Konven-

tionens ordval ger också utrymme för tolkningar. Det förklarar inte på vilket sätt barnet ska få 

komma till tals eller vad som avses med ålder och mognad eller vem som ska göra den be-

dömningen. Utifrån lagtexten kan man se att barnet ska få komma till tals medan utifrån våra 

intervjuer verkar socialsekreterarna i praktiken se samtal med barn som onödiga i detta skede, 

då de anser att det ej är rätt mot barnet.  
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Delanalys av tema 2 – Handläggningsmetoder  
Samhällets syn på barnet och relationen mellan föräldrar och barn har under de senaste trettio 

åren förändrats vilket har lett till att rätten i större utsträckning hänvisar till vad som är bäst 

för barnet (Singer, 2000, s.51). Detta är något som även en av socialsekreterarna tar upp ge-

nom att påpeka att fokus inte var på barnet eller på samarbete när snabbupplysningar infördes. 

Enligt lagen har socialtjänsten ett stort ansvar vid vårdnadstvister då samhället alltmer betonar 

samförståndslösningar och vikten av att flytta tvisten från domstolen (FB 6:17a, FB 6:18 & 

SoL 5:3). Socialtjänstens första möte med föräldrarna kan bli avgörande för om föräldrarna 

ska känna förtroende för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2003, s.93). Det som vi ser som det 

gemensamma i båda grupperna är att samtliga sammanfattar material från socialtjänstregistret 

och samtalar med handläggare om det är ett pågående ärende. Däremot gör handläggarna i 

grupp 2 olika när det gäller utdrag ur polisregistret medan alla i grupp 1 tar in dessa uppgifter 

om det finns. Lagstiftningen har inga direktiv för vad som ska tas med i upplysningar (FB 

6:20). Att kontrollera socialtjänstregister, samtala med parterna och eventuellt med barnet är 

tillräckligt och upplysningarna ska inte vara omfattande enligt Sjösten (2003, s.198). Vi anser 

att både lagen och Sjösten är svårtolkade då de inte klart definierar vad upplysningar ska in-

nehålla. Vi tolkar utifrån socialsekreterarnas kommentarer att material från socialtjänsten, 

samtal med föräldrar och eventuellt med barnet är ett omfattande material, vilket Sjösten 

(2003) inte verkar mena att det är.  

Samtliga socialsekreterare anser att det är vårdnadsutredningen som är det mest omfat-

tande arbetet och det som ska vara vägledande för tingsrätten när de ska fatta en slutlig dom. 

Av resultaten av intervjuerna framgår det att svaren i gruppen som inte har samtal med föräld-

rarna inför snabbupplysningar upplever att ett stort antal av fallen inte kommer tillbaks för 

utredning. Dessa ärenden har tingsrätten i så fall fattat en slutgiltig dom med snabb-

upplysningar, partsinlagor samt föräldrarnas ståndpunkt som underlag. Om materialet i 

snabbupplysningarna ligger till grund för en slutgiltig dom kan dess innehåll ha stor betydel-

se. Den grupp som däremot vanligtvis samtalar med föräldrarna har upplevt att majoriteten av 

snabbupplysningarna kommer tillbaka. Vi finner det intressant att syftet med samtal med för-

äldrar inför snabbupplysningar är att fokusera på samarbetet mellan föräldrarna om barnet. 

Den gruppen som vanligtvis har dessa samtal upplever dock inte att det är färre som kommer 

tillbaka medan i den grupp som bara sammanfattar registeruppgifter upplever detta. Utifrån 

detta resonemang funderar vi på om samtalet har den verkan det är avsett att ha. 
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Båda grupperna har i samråd med respektive tingsrätt enats om vad snabb-

upplysningarna ska innehålla. Här kommer det fram att båda grupperna har ett samarbete och 

en kommunikation med sin tingsrätt. Vi ställer oss frågan vad det är som gör att respektive 

tingsrätt och Familjrätt är överens men att de olika kommunerna skiljer sig åt i bedömningen 

av vad snabbupplysningar ska innehålla. Enligt Mathiesen så fokuseras i rättsociologin på 

samspelet mellan domstolen och samhället (Mathiesen, 1991, s.21). Vi har dock inte fått nå-

gon klarhet i om socialtjänstens Familjerätt anpassar sitt arbete efter tingsrättens önskemål 

eller om det är tvärt om att tingsrätten anpassar sitt arbete efter socialtjänsten. Detta är inte 

heller något vi har valt att gå djupare in i.  

I BO: s rapport framkommer att i 65 % av socialtjänstens utredningar inte görs någon 

riskbedömning om våld i familjen (BO, 2005:2, s.28). När socialsekreterarna i samband med 

en vårdnadstvist får uppgifter om att det finns en risk att ett barn far illa är de skyldiga att göra 

en anmälan. De har även en skyldighet att uttrycka detta till domstolen (Sjösten, 2003, s.199 

& Socialstyrelsen, 2003, s.80). I de ärenden där det finns uppgifter om våld i familjen anser 

båda grupperna att handläggningen ska vara mer omfattande. Grupp 1 redovisar uppgiften om 

missförhållanden mer ingående i sin sammanfattning av socialtjänstmaterialet. Grupp 2 beto-

nar att det i dessa ärenden är viktigt att de tar ställning och tydliggör detta för tingsrätten. I 

dessa ärenden anser två av socialsekreterarna det extra viktigt att samtala med föräldrarna 

inför snabbupplysningar. Vi finner det intressant att båda grupperna reflekterat och har andra 

handläggningsmetoder i ärenden där det finns missförhållanden. Samtliga socialsekreterare i 

intervjuerna diskuterade detta ämne och verkade vara observanta på denna typ av problema-

tik. Forskning visar att socialtjänsten i sitt arbete inte gör en riskbedömning om förekomst av 

våld i familjen medan vårt resultat tyder på motsatsen. 

I socialsekreterarnas arbete med människor måste de utgå från att regler tillämpas både 

rättssäkert och rättvist (Alexius Borgström & Hollander, 2005, s.148). En av frågorna i vår 

diskussionsguide var hur de ser på att människor behandlas olika i olika kommuner i vård-

nadsfrågor. En av socialsekreterarna i grupp 2 påpekar att det borde vara vilken typ av ärende 

det är som ska vara avgörande för hur det handläggs och inte var man bor. Vi anser att då la-

gen inte är tydlig med vad snabbupplysningar ska innehålla och vilken handläggnings-metod 

som ska användas kan det finnas utrymme för olika tolkningar. Detta leder dels till att social-

sekreterare arbetar olika samt att de har olika handläggningsstrategier i kommunerna, vilket 

vårt intervjumaterial visar.  

Samtliga socialsekreterare anser att det interimistiska beslutet är ett viktigt beslut. Detta 

är dels för att beslutet ska gälla under den långa processen och för att beslutet oftast är det-
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samma som det slutliga beslutet. Båda grupperna tar även upp att det interimistiska beslutet är 

viktigt för barnen, föräldrarna och för dem som socialsekreterare. Detta för att beslutet visar 

vad som ska gälla under processen samt att socialsekreterarna kan hänvisa till innehållet i 

beslutet. Vi kan konstatera att socialsekreterarna i våra intervjuer liksom lagstiftningen upp-

fattar det interimistiska beslutet som ett viktigt beslut. När det gäller det interimistiska beslu-

tet tar grupp 2 även upp att beslutet kan öka föräldrarnas konflikt vilket kan leda till att det 

blir en kamp mellan föräldrarna. Man kan dessutom titta på lagens målsättning och om syftet 

med beslutet förverkligas (Mathiesen, 1991, s.21). En målsättning med beslutet är att föräld-

rarna ska ha något att rätta sig efter så att de slipper bråka om vårdnaden, boendet och um-

gänget under processen. Utifrån vårat intervjumaterial tolkar vi att beslutet i vissa fall intensi-

fierar konflikten istället för att dämpa den. Vi upplever att grupperna är mångskiftande då vi 

ibland inte ser någon koppling till lagen eller den tidigare forskningen och då grupperna 

ibland är väldigt överens. 

 

Delanalys av tema 3 – Rollen som konfliktlösare 
Både samtalet och domstolslösning är exempel på konfliktlösningsmetoder som kan användas 

i vårdnadstvister och dessa regleras rättsligt. Genom att flytta vårdnadskonflikten från föräld-

rarna (det privata) till domstolen (det offentliga) innebär det att konflikten förändras. I samtal 

har föräldrarna möjlighet att påverka situationen och i domstolen blir det även andra faktorer, 

som till exempel domstolsprocessen som påverkar beslutet. Domstolen har ingen undersökan-

de roll och konflikten kan bestå av mycket som inte kommer att lösas av domstolens beslut. 

Vi tror att även föräldrarna kan komma att se konflikten utifrån ett rättsligt perspektiv när de 

väljer att ta konflikten till domstol. När en förälder väljer att väcka talan i domstol intensifie-

ras oftast konflikten och processen tar oftast längre tid än vad de innan hade trott. Konflikt 

kan handla om att föräldrarna inte fått bearbeta sin separation och egentligen inte om vårdna-

den om barnet (Ewelöf m.fl. 2004, s.67 & Rejmer, 2003, s.18). 

Samarbete är grunden i samtalet som konfliktlösning och för att konflikten ska kunna 

lösas krävs det kommunikation och samspel (Nilsson & Waldemarson, 1994, s.113). Detta är 

ej lika tydligt i domstolen där vardera part strider för sin sak. Domstolen och ombuden som 

företräder föräldrarna har inte rollen som konfliktlösare i samma bemärkelse som socialtjäns-

ten. Vi tror därför att socialtjänstens roll blir av extra vikt i arbetet med konfliktlösning i 

vårdnadstvister. Samtliga socialsekreterare anser att en viktig del av deras arbete är att försöka 

få föräldrar att komma överens. Rollen som konfliktlösare anser de sig i grupp 1 ha oavsett av 
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vilken anledning vårdnadstvisten kommer dit. Men i det skede som snabbupplysningar ska 

lämnas anser de inte att konflikter kan lösas. Detta anser vi kan uppfattas som dubbeltydigt då 

de oavsett anledning ser sig som konfliklösare men inte i detta skede. Gruppen ger dock en 

anledning till detta och de menar att föräldrarna har valt domstolen som tredje part till att av-

göra tvisten då de själva inte anser samtal är någon alternativ lösning. Då konflikten handlar 

om värden kan den vara svår att lösa tvisten oavsett vilken metod man använder sig av men 

samtalet kan ge en mer hållbar lösning 

Grupp 1 anser att konflikten i detta skede är mycket djupare än hos dem som kommit dit 

på egen begäran. Grupp 2 däremot anser att det är en process som föräldrarna går igenom vil-

ket också medför att beroende på var i konfliktprocessen de befinner sig i kan socialtjänsten få 

dem att samarbeta. Som vi tolkar det menar lagstiftarna att ett samtal med föräldrarna i detta 

skede skulle kunna leda till att konflikten löses utanför domstolen. Vi konstaterar utifrån vårat 

intervjumaterial att trots likheterna mellan grupperna skiljer de sig åt i hur de anser sig kunna 

arbeta med konflikten inför snabbupplysningar.  

De båda grupperna är eniga om att samarbete inte ska vara en konfliktlösningsmetod i 

ärenden där det har förekommit våld. Det blir även viktigt att socialtjänsten förmedlare vidare 

denna information till tingsrätten så att tingsrätten inte anser att föräldrarna ska medverka i 

samarbetssamtal.  

Rejmers studie visar att rättssystemet inte ser till vad som är orsaken till tvisten. Studien 

visar även att tingsrättens handläggning ej leder till något resultat i konfliktlösningen samt att 

domstolens beslut inte behöver innebära att föräldrarna är nöjda med lösningen (Rejmer, 

2003, s.186-188). Mot denna bakgrund anser vi att socialtjänstens roll som konfliktlösare blir 

betydande utifrån att de kan fokusera på orsaken till konflikten samt att de i samråd med för-

äldrarna försöker komma fram till en lösning. Föräldrarna har efter en separation dels samhö-

righet genom barnet samtidigt som de båda är med om olika upplevelser och erfarenheter. Det 

är dock viktigt att de kan kommunicera om barnet även om de går skilda vägar och utvecklas 

åt olika håll (Smart & Nesle, 1999, p.67). Vi anser att det i dessa situationer kan vara extra 

viktigt för föräldrarna att få stöd av socialtjänsten med att samarbeta. Även detta faktum kan 

vi tänka att socialsekreterarna ska ha i beaktning i sin roll som konfliktlösare.  

 

8. Slutdiskussion 
Vårt syfte med studien var att undersöka socialtjänstens olika handläggningsmetoder i sam-

band med snabbupplysningar till tingsrätten. Syftet var också att få kunskap om hur socialsek-
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reterarna såg på samtalets betydelse inför upplysningar till domstolen. Vi ville även utforska 

hur socialsekreterarna såg på sin roll som konfliktlösare. I vår förförståelse reflekterade vi 

över hur betydelsefull socialtjänstens hantering kan vara i vårdnadstvister. Under vår praktik 

hösten 2004 upplevde vi att föräldrar i vårdnadstvister ofta glömmer bort vad som är bäst för 

barnet och istället fokuserade på brister hos varandra. Vi fick även kännedom att kommuner-

nas socialtjänster handlägger upplysningar inför det interimistiska beslutet i domstolen på 

olika sätt och att en del kommuner har samtal med föräldrar medan andra kommuner inte har 

det.  

Vi frågade oss till att börja med vad motiven till de olika handläggningsmetoderna är 

samt innehållet i upplysningarna till domstolen. I lagen finns det inga direktiv på vad upplys-

ningar ska innehålla vilket vi tycker att vårt intervjumaterial har visat då grupperna har hand-

läggningsmetoder som skiljer sig åt. Av samtal med de socialsekreterare som utgör denna 

studie har det framgått att resurser och tid är viktiga faktorer som styr val av handläggnings-

metod. Det framgår även att de olika grupperna i samråd med respektive tingsrätt har kommit 

fram till vad upplysningarna ska innehålla. Lagen uttrycker att samtal med föräldrar är en bra 

metod och även tidigare forskning visar att samtal är bra både för föräldrar och barn samt 

samhällsekonomiskt lönsamt. Utifrån vårat material är det svårt att tyda vilken betydelse sam-

tal med föräldrar i detta skede faktiskt har i praktiken. Den ena gruppen anser att samtalet inte 

har någon funktion då konflikten mellan föräldrarna är för djup i detta skede. Den andra grup-

pen anser att samtalet har en funktion då de kan få information om aktuell situation, samar-

betsförmåga samt informera föräldrarna om socialtjänsten tjänster. När det gäller barnets rätt 

att komma till tals anser vi att lagen är svårtolkad. Detta visade sig även i vårat intervjumate-

rial genom att alla framhöll att samtal med barn inte bör hållas i detta skede förutom i särskil-

da fall, detta då socialsekreterarna här utgick från att det inte skulle gagna barnet. 

Under den andra intervjun påpekades att handläggningsmetoderna borde vara mer likar-

tade i alla kommuner och att det istället ska vara ärendets karaktär som ska vara avgörande för 

vilken metod som används. Det visade sig även att allihop i likhet med lagen ansåg att det 

interimistiska beslutet, som domstolen fattar, är ett vikigt beslut. Detta med anledning av det 

är ett beslut som gäller under domstolsprocessen samt att det interimistiska beslutet vanligtvis 

är detsamma som den slutgiltiga domen.  

Både domstolen och samtalet är exempel på konfliktlösningsmetoder och vi undrade 

slutligen över hur socialsekreterarna såg på sig själva som konfliktlösare i vårdnadstvister. I 

samtalet har föräldrarna större möjlighet att påverka hur konflikten ska lösas än i domstolen. 

En vårdnadstvist kan ses som en värdekonflikt vilket innebär att det handlar om personliga 
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värderingar. Värderingskonflikter kan vara svåra att lösa oavsett vilken metod man använder 

sig av men samtal kan ge en mer hållbar lösning. Det övergripande intrycket vi fått är att 

grupp 1 inte ser sig som konfliktlösare i detta skede medan grupp 2 menar att konflikten är en 

process.  Beroende på var i konflikten de befinner sig anser grupp 2 att det kan påverka till en 

lösning. Det vi fann var att samtliga socialsekreterare ansåg att det finns en gräns för när sam-

arbete inte är en bra metod att lösa en konflikt på. Vid djupa konflikter eller i ärenden där det 

har förekommit våld kan det vara viktigt att en tredje part avgör och acceptera att föräldrarna 

inte kan samarbeta. 

 

Metoddiskussion 
Att vi valde att använda oss av en kvalitativ metod har gett oss en ökad kunskap om hur soci-

alsekreterarna uppfattar de handläggningsstrategier som används och samtalets betydelse. 

Utifrån detta valde vi fokusgruppsintervjuer som metod vilket har lett till att vi fick in mycket 

material på kort tid samt att vi fick en kollektiv bild. Vi har även upplevt att fokusgrupps-

intervjuerna gav oss fylliga svar tack vare interaktionen mellan gruppdeltagarna. Att vi är 

ovana intervjuare ser vi som en nackdel då detta kan ha lett till att vi styrde diskussionen och 

att vi inte såg till att alla deltagarna kom till tals i samma utsträckning. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har många nya frågor väckts som rör vårdnadstvister. Utifrån vår studie 

kan man forska vidare på hur föräldrar i en vårdnadstvist ser på samtalet vid 6:20 och om de 

upplevde att samtalet fokuserade på deras förmåga till samarbete kring barnet och barnets 

situation. Det skulle vara intressant att höra hur föräldrarna uppfattade samtalet i detta skede 

och om de anser att det har någon verkan i konflikten. Det hade även varit intressant att se på 

hur arbetsbelastningen ser ut i de båda grupperna vi intervjuade, skiljer den sig åt eller är den 

lika och om arbetsbelastningen har någon påverkan på hur de prioriterar. Vi anser det även 

intressant att forska vidare i hur samarbetet mellan domstol och socialtjänstens Familjerätt 

fungerar. Har de en dialog med varandra och hur ser den i så fall ut? Då intervjugrupper har 

olika upplevelser av hur många av snabbupplysningarna som återkommer för utredning vore 

det även intressant att utforska mer vad som händer med de snabbupplysningarna enligt 6:20 

efter att socialtjänsten har lämnat dem till domstolen.  
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Bilaga 1 
Diskussionsguide 

• Ålder 

• Kön 

• Utbildning 

• Yrkesverksamma år inom socialt arbete 

• Yrkesverksamma år inom verksamheten 

 

• Vilka strategier och metoder han ni när tingsrätten vill ha snabbupplysningar i mål om 

vårdnad, boende och umgänge? 

• Hur uppfattar ni det interimistiska beslutet i domstolen? 

 

• Vilka uppgifter lämnas vid snabbupplysningar. Ge exempel. 

• Hur ser ni på er/socialtjänstens roll allmänt och, särskilt med fokus på rollen att lämna 

upplysningar till domstolen? 

• Vilket är syftet med samtalet med föräldrarna i samband med att upplysningar skall läm-

nas till tingsrätten? 

• Vilka möjligheter har ni att påverka och eventuellt lösa konflikterna mellan föräldrarna? 

• Vad kan ni påverka i processen? 

• Vill ni förändra socialtjänstens strategier och metoder? 

• Vad krävs i såfall för att ni ska kunna förändra dessa? 

• Vissa kommuner träffar föräldrarna för samtal när upplysningar skall lämnas till tingsrät-

ten enligt FB 6:20, villa kommuner gör inte det. Vad tror ni motiverar att kommunerna har 

olika handläggningsmetoder/strategier? 

 

• Hur motiverar ni era handläggningsmetoder? 

• Hur ser ni på samtalets betydelse i samband med att upplysningar skall lämnas till tings-

rätten? 

• Uppfattar ni samtalet som en konfliktlösningsmetod i vårdnadstvister? 

 

 
 
 


