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ABSTRAKT 
 
Syftet med denna c-uppsats är att undersöka hur tingsrätten använder socialtjänstens 
utredningar och snabbyttringar som görs enligt föräldrabalken 6:19 och 6:20.  Vi har använt 
oss av en kvalitativ metod i form av en litteraturstudie där åtta domar i vårdnadsfrågor har 
granskats. Frågor som ställs i uppsatsen är: på vilket sätt använder sig rätten av socialtjänstens 
utredningar, refererar rätten till utredningen i domskälen, hur lyfts barnets vilja fram i 
domarna samt i socialtjänstens snabbupplysningar respektive utredningar samt hur rätten och 
socialtjänsten använder sig av begreppet barnets bästa och det faktumet att det ska vara 
avgörande? Vi har använt oss av rättsociologisk teori och systemteori. Resultaten visar att 
tingsrätten följer socialtjänstens rekommendationer. Vi har även funnit att barnets bästa är en 
norm som behandlas lika av både socialtjänsten och tingsrätten, det vill säga att både 
socialtjänsten och tingsrätten tittar efter samma faktorer vid bedömning av vad som skall 
anses vara barnets bästa. 
 
 
 
Nyckelord: Vårdnadsutredningar, barnets bästa, vårdnadstvist, barnets vilja, gemensam vårdnad, 
enskild vårdnad 
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1. Inledning  
 

”I ett visst samband med husbondeväldet står ock den bestämmanderätt i de gemensamma 

barnens personliga angelägenheter, som rättspraxis utan tvekan tillerkänner 

mannen.”(Schiratzki, 1997, s 29.) Citatet är taget ur förarbetena till 1920 års giftermålsbalk 

där det reglerades så att också kvinnan räknades som vårdnadshavare, dock med detta 

förbehåll. Framtill 1921 var det fadern som räknades som ensam vårdare, och fram till 1950 

räknades fadern som förmyndare till barn födda inom äktenskapet.  

Skilsmässor var ovanliga under den här tiden och kvinnans möjlighet att få vårdnad om sina 

barn var länge helt upp till mannens vilja vid en skilsmässa.  

 

Varje år separerar ca 30 000 gifta eller sammanboende i Sverige, dessa separationer berörde 

år 2000 omkring 51000 barn (SCB, 2002). I de allra flesta fall sköts vårdnadsfrågorna inom 

den berörda familjen utan myndigheters inblandning. I de fall det inte går att lösa situationen 

utan att en konflikt uppstår, kan dessa fall sluta med en så kallad vårdnadstvist. Ungefär två 

tusen av dessa tvister löses varje år av svenska domstolar.  

Av dagens sjuttonåringar i Sverige har en fjärdedel (25 %) upplevt en separation. För 20 år 

sedan uppskattades andelen vara 15 % och går man tillbaka till 1930-talet så var andelen 

sjuttonåringar som upplevt en separation ca 1 % (SCB, 2000). 

 

När en vårdnadstvist uppstår kan socialtjänsten få i uppgift att göra en utredning och lämna ett 

yttrande i tvisten. Detta regleras i föräldrabalken. Vi kommer att utgå från föräldrabalken 6:19 

samt 20 paragrafen. I 6:19 skrivs följande:  
  

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge skall socialnämnden ges tillfälle att 

lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är 

nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar. Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra 

stycket, får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. Rätten får 

fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen skall vara slutförd. Om det 

behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten skall se till att utredningen bedrivs skyndsamt. 

 

I tjugonde paragrafen skrivs följande: ”Rätten kan inhämta upplysningar från socialnämnden i 

frågan.”  
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1.1 Problemformulering och förförståelse 
Vår förförståelse när det gäller vårdnadstvister var blandad samt begränsad. Vi hade 

uppfattningar om att mamman ofta var den som gick segrande ur striden och fick enskild 

vårdnad. Å andra sidan hade vi hört att rätten ofta dömde till gemensam vårdnad trots att det 

förekommit trakasserier, hot och misshandel från någon av parterna gentemot den andre. 

Vi visste också att socialtjänsten hade till uppgift att göra utredningar om situationen och vad 

som hade föranlett tvisten, samt att de i vissa fall skrev utlåtanden som rätten har att ta 

ställning till när de ska döma i dessa fall.  

 

När vi läser artiklar i media får vi även intrycket att det är fadern som går förlorande ur 

striden. Den senaste artikeln som behandlar detta ämne publicerades i Metro måndagen den 

11 december 2006. I denna artikel kommer det fram att 63 % av männen känner att de blivit 

diskriminerade i vårdnadsfrågor. Anledningen till detta anser de vara det faktum att de flesta 

som jobbar inom socialtjänsten med dessa frågor är kvinnor och på grund av detta är det svårt 

att få en könsneutral utredning.  

 

Men det som intresserar oss är hur socialtjänstens utredningar tas emot av domstolen och på 

vilket sätt som den sedan används. Stämmer domen och domskälen överens med vad som 

socialtjänsten skrivit i sin utredning, följer domstolen denna eller går den sin egen väg? Det är 

dessa tankar som fått oss att välja syftet för vår uppsats. 

 

2. Syfte 
Syftet med denna c-uppsats är att undersöka hur tingsrätten använder socialtjänstens 

utredningar och snabbyttringar som görs enligt föräldrabalken 6:19 och 6:20. Vi tänkte 

använda oss av en kvalitativ metod samt och använda oss av rättsociologisk teori och 

systemteori. 

2.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt använder sig rätten av socialtjänstens utredningar, refererar rätten till 

utredningen i domskälen? 

• Hur lyfts barnets vilja fram i domarna samt i socialtjänstens snabbupplysningar 

respektive utredningar? 
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• På vilket sätt använder sig socialtjänsten respektive tingsrätten av begreppet barnets 

bästa och hur tolkar dem det faktum att det är barnets bästa som skall vara avgörande i 

de fall där barn är inblandade?  

3. Teori 

3.1 Rättssociologi och rättsdogmatik 

Rättssociologin är en del av rättsvetenskapen och samtidigt en del av samhällsvetenskapen 

(Hydén, 2002). Rejmer (2003) lägger fram följande definition: ”Ämnet rättssociologi kan ses 

dels som en del av ämnet sociologi, dels som ett rättsvetenskapligt specialämne där 

rättssystemet och rättsreglernas sociala förutsättningar och effekter undersöks” (sid. 21).  Till 

skillnad från rättsdogmatiken så har rättssociologin en extern utgångspunkt och en central del 

i detta är studier av normer (Hollander & Borgström, 2005). Normer handlar enligt Håkan 

Hydén (2002) om handlingsanvisningar. Dessa normer kommer tillstånd, sociokulturellt, 

genom att människor i samtal kommer fram till vad som är rätt eller fel (Hydén, 2002). En 

viss norm kan, om den får en stadig förankring, upphöjas till att bli en rättsregel. ”Den 

ståndpunkt jag själv kommit fram till är att rättsregler inte är något annat än normer, dvs. de 

skiljer sig inte från normer i största allmänhet, utan vissa normer har s a s upphöjts till 

rättsregelns status och därmed fått en viss förstärkning som norm” (ibid., 31). En norm kan 

vara till exempel presumtionen att gemensam vårdnad som vårdnadsform är mest förenlig 

med barnets bästa (Schiratzki, 1997). Rättssociologin tillhandahåller teorier och metoder för 

att studera och analysera dessa rättsregler (Hollander & Borgström, 2005).  

 

Ett annat centralt område för rättssociologisk forskning är att se på domstolarnas roll som 

konfliktlösare (ibid.). En sådan konflikt kan vara den som kan uppstå mellan föräldrar vid en 

vårdnadstvist. Domstolens uppdrag är att genom förhandlingar komma fram till den bästa 

lösningen. Denna lösning spelar en stor roll för föräldrarna och deras sociala verklighet. Hur 

rätten kommer fram till sitt beslut präglas enligt rättssociologin av olika faktorer till exempel 

ekonomiska eller massmediala (Hydén, 2002). Vid konflikt träder rättsystemet in som en 

tredje part i hanteringen av konflikten. Det som dock krävs för att rättssystemet skall träda in 

är att en eller båda parterna gör en stämningsanmälan (Rejmer, 2003). En vårdnadstvist är en 

intressekonflikt och Aubert (1989) skriver att en intressekonflikt karaktäriseras av att det är en 

konflikt mellan två parter i en social relation som har krav som ej går att förena. Dock har 

intressekonflikter goda chanser lösas genom kompromisser, detta på grund av att ingen av 
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parterna antas vara villig att riskera att förlora allt. Det finns två sätt att lösa konflikter; 

antingen genom förlikning eller genom legala medel (Aubert, 1989; Rejmer, 2003). Dessa två 

metoder involverar en tredje part. Vid en vårdnadstvist träder, som vi skrivit tidigare, 

rättssystemet in som tredje part och domstolen börjar då driva målet och detta skall inte 

bedrivas med en bestämd målsättning, domstolen skall vara opartisk. En annan viktig aspekt i 

rättssystemets konflikthantering är enligt Rejmer (2003): ”att domaren är en oberoende tredje 

part med en statssanktionerad auktoritet” (sid. 174). Detta gör att parterna inte har något 

inflytande över vem som kommer att handlägga tvisten. Vi har tidigare skrivit om normer och 

om hur de är av vikt inom rättssociologin och Aubert (1980) samt Rejmer (2003) tar upp att 

rättssystemets konflikthantering tillämpar normer som finns i en förutbestämd normstruktur 

och till exempel normen att gemensam vårdnad är den vårdnadsform som är mest förenlig 

med barnets bästa. Denna normstruktur tar upp hur parternas tvist skall lösas och parterna 

påtvingas även lagstiftningens värderingar och externa normer och konflikten definieras enligt 

rättssystemets normer.  

 

Vi har även till viss del använt oss av rättsdogmatisk teori eftersom vi har valt att studera 

förarbetena samt relevant litteratur som berör föräldrabalken. Hollander och Borgström 

(2005) beskriver denna teori som: ”Den rättsdogmatiska metoden är en i princip 

paradigmatiskt sluten metod att på grundval av olika rättskällors innehåll fastställa och tolka 

rättsregler” (sid. 134). Vi har, som vi skrivit tidigare, även läst förarbeten och då i främst 

propositioner. När man använder sig av rättsdogmatisk metod studerar man förarbetena med 

utgångspunkten att dessa skrivits för att vägleda rättstillämpningen (Hollander & Borgström, 

2005). I vår uppsats studerar vi domar och hur domstolar har använt sig av socialtjänstens 

utredningar och vi anser då att det är av vikt att läsa förarbetena för att försöka förstå 

någotsånär tankarna bakom lagstiftningen.  

 

Med denna uppsats tänker vi belysa ämnet vårdnadstvister externt och till viss del även gå 

igenom förarbeten och tar då rättssociologiskt teori samt rättsdogmatisk teori till vår hjälp. 

3.2 Systemteori 

Grunden i systemteori är system och dessa system är en del av helheten. Rejmer (2003) talar 

om att ett system består av olika komponenter som sinsemellan interagerar och även relaterar 

till varandra och dessa interaktioner gör att komponenterna är beroende av varandra för att få 

 7



ett resultat. Resultatet är även beroende av komponenternas relation. Dessa system är även 

dynamiska och processerna i systemet är cirkulära (Bernler & Johnsson, 2005).   

Utifrån vår studie kan vi se rättssystemet som ett system och socialtjänsten som ett annat 

system. Dessa två system möts på rättssystemets arena vilket gör att rättssystemet kan komma 

i en överordnad position (Rejmer, 2003).  

Vi anser att teorin om system kan vara till hjälp för oss när vi kommer analysera våra resultat. 

4. Metod 

4.1 Metodval 

För att försöka få svar på våra frågeställningar har vi valt att granska tingsrättsdomar i 

vårdnadstvister där det finns utlåtande från socialtjänsten. Vi har valt att granska tio domar 

och vi kommer att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Sam Larsson (2005) skriver 

följande ”Kvalitativ forskning hänför sig till forskningsstrategier som ger beskrivande 

kvalitativa data om individens eller aktörens skrivna eller verbala utsagor samt observerbara 

handlingar” (s.91). I kvalitativ forskning använder man sig av tre olika typer av datainsamling  

(1) Öppna intervjuer, som ger direkta citat från intervjupersoner (2) Direkta observationer 

samt (3) Dokumentanalyser som i kvalitativ forskning innebär att forskaren genom citat från 

olika typer av skrivna källor exempelvis officiella rapporter eller andra typer av text 

tillskansar sig det data forskaren behöver till sin forskning (Larsson, 2005). Vi kommer i vår 

undersökning att använda oss av det sistnämnda tillvägagångssättet, dokumentanalys genom 

att granska tingsrättsdomar i vårdnadstvister.    

Valet av metod tycker vi är naturligt då vi är ute efter att förstå hur rätten ser på 

socialtjänstens utlåtanden i en vårdnadstvistutredning.  

 

Vår ambition är att med en rättsociologisk utgångspunkt granska vårt empiriska material, 

tingsrättsdomar, för att få svar på våra frågeställningar. Vi tror att den kvalitativa 

forskningsmetoden är en lämplig metod att använda sig av om forskaren är intresserad av att 

försöka förstå varför rätten inte har dömt efter socialtjänstens utlåtanden eller att ta reda på 

hur rätten och socialtjänsten har tolkat barnkonventionen.  
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4.2 Urval samt databearbetning 

Som vi skrivit tidigare kommer vi att delvis använda oss av tingsrättsdomar. Dessa har vi tagit 

ut genom att besöka Stockholms tingsrätt. För att urvalet skulle bli någorlunda slumpmässigt 

tog vi ut trettio domar från tre olika avdelningar där socialtjänsten lämnat ett yttrande och 

sedan slumpa ut tio domar genom att använda oss av var tredje dom. Med hjälp av dessa 

domar kom vi att se hur domstolen använt sig av socialtjänstens utredningar. Domarna 

redovisas i vår uppsats och dessa domar hjälper oss med att få svar på våra frågor. 

 

4.3 Svårigheter och etiska problem 

Larsson (2005) skriver att reliabiliteten och validiteten i kvalitativ forskning kan vara svårt i 

och med att forskaren i kvalitativ forskning är både mätinstrument samt uttolkare. I kvalitativ 

forskning gör man inte direkt någon mätning vilket gör att reliabilitetsfrågan i kvalitativ 

forskning inte blir direkt meningsfull (ibid.). Eftersom vi använder oss av färdigskrivna domar 

medför detta att vi inte har påverkat dessa. Dock har vi bara använt oss av domar från 

Stockholms tingsrätt vilket gör att reliabiliteten sänks något.  

 

Slutligen menar Larsson (2005) att reliabiliteten och validiteten i kvalitativ forskning ska ses 

från en annan synvinkel än vid kvantitativ forskning. Den kvalitativa forskningens små urval 

gör att man genom att forskaren beskriver sina fall detaljerat och ingående eftersträvar att få 

en hög intern validitet.  

Larsson (2005) skriver ”Validiteten, och de meningsfulla insikter som kan erhållas via 

kvalitativ forskning har mer koppling till graden av informations-rika fallbeskrivningar och 

undersökarens förmåga att analysera sina data än till urvalsstorlek” (sid. 116). 

Validiteten i vårt arbete anser vi vara relativt hög genom att vi redovisar vår förförståelse, 

metod, litteratur och insamling av data. Detta gör vårt arbete transparant. Eftersom domarna 

är offentliga är det lätt att granska vårt arbete.  

 

Domarna som används i vår undersökning är offentliga handlingar vilket gör att den som vill 

kan få tag på dem. Vi har valt att ej redovisa namn som förekommer i vårt material eftersom 

vi anser detta ej är relevant för vår undersökning. Vi har benämnt domarna vid siffror för att 

värna om den personliga integriteten. 
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4.4 Avgränsningar 

Som vi har nämnt tidigare har vi att använt oss av 6 kapitlet i föräldrabalken som tar upp 

frågor kring vårdnad, boende och umgänge. De paragrafer som vi har använt oss av i 

huvudsak är 19 paragrafen samt 20 paragrafen tredje stycket men vi kommer även att titta lite 

närmare andra paragrafer i sjätte kapitlet som vi finner relevanta. Vi kommer i vårt arbete 

skriva en kortare sammanfattning om hur socialtjänsten jobbar med utredningar men vi 

kommer inte att gå djupare in i dess arbete eller närmare studera de lagrum som styr 

socialtjänstens arbete. Denna avgränsning har vi valt att göra eftersom det kan bli lätt att vi 

börjar skriva om andra lagrum och då lätt flyter iväg och kommer in på vägar som ej är 

relevanta för vårt syfte eller våra frågeställningar. 

 

5. Bakgrund 
Under denna rubrik har vi valt att gå igenom bakgrunden till nuvarande lagstiftning samt gå 

igenom begreppen vårdnad, boende, umgänge och barnets bästa. Vi har även valt att gå 

igenom tidigare forskning och tingsrättens handläggning av vårdnadsfrågor. 

 

Föräldrabalken har varit i kraft sedan 1950 (Saldeen, 2005) och det kapitel 6 som tar upp 

bland annat vårdnad. Det har skett en hel del förändringar sedan 1950 och dessa förändringar 

har ofta skett för att stärka barnets rättigheter (ibid.). 1973 reformerades föräldrabalkens 

regler när det kommer till vårdnad (Sjösten, 1998). Reformen ledde till att fäders möjligheter 

till att få vårdnad stärktes som föräldrarna ej var gifta. Barns rättsliga ställning stärktes i och 

med reformer som infördes 1983 (ibid.). För att betona principen om att barnets bästa alltid 

skall komma i första rummet när det kommer till avgörande angående frågor kring vårdnad, 

boende och umgänge genomfördes ändringar i föräldrabalken 1998. Det blir även möjligt för 

föräldrar att träffa avtal angående vårdnad, boende och umgänge om de är överens och detta 

avtal godkänns av socialnämnden. 

5.1 Nuvarande lagstiftning 

När det kommer till frågor angående vårdnad så regleras dessa i föräldrabalkens sjätte kapitel. 

Som vi skrivit tidigare kommer vi i huvudsak att titta på paragraferna 6:19 samt 6:20 men här 

tänkte vi även redovisa andra paragrafer i sjätte kapitlet som vi finner relevanta.  
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Föräldrabalkens sjätte kapitel inleds med följande portalparagraf: ”§ 1 Barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” 

 

I andra paragrafen tas det upp vem som är vårdnadshavare samt vad vårdnaden innebär: ”Barn 

står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott 

vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består 

till dess att barnet fyller arton år eller dessförinnan ingår äktenskap. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och 

skall se till att barnets behov enligt föräldrabalken § 1 blir tillgodosedda. Barnets 

vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess 

ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande 

försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall 

vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder 

vidtas.” 

  

Från och med den 1 juli 2006 har föräldrabalken § 2 a ändrats och den nuvarande lydelsen är: 

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” Den tidigare 

lydelsen var att barnets bästa skall komma i främsta rummet men från och med 1 juli 2006 

skall barnets bästa vara avgörande.  

 

Den paragraf som står i centrum för vår uppsats är föräldrabalken kapitel 6 § 19 och den lyder 

som följer: ”Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt 

utredda. 

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge skall 

socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar 

som kan vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna rätten sådana 

upplysningar. 
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Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt 

socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa 

riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen skall vara 

slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten skall se till att utredningen 

bedrivs skyndsamt. 

Om det inte är olämpligt, skall den som verkställer utredningen försöka klarlägga barnets 

inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut. 

Utan hinder av sekretess enligt 7 kap. § 4 första stycket sekretesslagen (1980:100) är en 

socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för utredningen 

skyldig att lämna sådana upplysningar på begäran av den socialnämnd som avses i tredje 

stycket. Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden utsett att 

verkställa utredningen. 

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

kan ta skada av att höras.” 

 

Den sista paragrafen som vi tänkte ta upp i vår redovisning är den föräldrabalken 6 kapitlet § 

20. Det första stycket lyder: ”I mål eller ärenden om vårdnad, boende eller umgänge får 

rätten, om det behövs, besluta om vårdnad, boende eller umgänge för tiden till dess att frågan 

har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräldrarna har 

träffat ett avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden.” Det andra stycket i 6 

kapitlet § 20 lyder: ”Innan ett beslut enligt första stycket meddelas skall motparten få tillfälle 

att yttra sig i frågan. Rätten kan inhämta upplysningar från socialnämnden i frågan. Innan 

socialnämnden lämnar upplysningar skall den, om det är lämpligt, höra föräldrarna och 

barnet. Har rätten meddelat ett beslut som ännu gäller när målet eller ärendet skall avgöras, 

skall rätten ompröva beslutet.” 

 

5.2 Barnets bästa 

I barnkonventionens artikel 3 stadgas att: 
 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i 

främsta rummet. 
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Detta går att koppla till den svenska lagstiftningen genom Föräldrabalken. Enligt FB 6:2 a 

skall barnets bästa komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge. Vidare stadgas att vid en bedömning av vad som är bäst för barnet skall 

särskilt avseende fästas vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

 

I förarbetena till lagen förtydligas innebörden av vad barnets bästa innebär. Faktorer som 

inkluderas är barnets vilja, föräldrars lämplighet, barnets umgänge och kontakt med den 

förälder som barnet inte stadigvarande bor med. Barnets behov av stabilitet framstår som den 

viktigaste faktorn vid ett ställningstagande om vad som är barnets bästa. Till detta räknas 

barnets behov av kontakt med sina syskon (Schiratzki, 2005, s. 106-107). 

 

Schiratzki skriver i Vårdnad och vårdnadstvister (1997, s. 53) att barnets bästa både kan ses 

som en rättsprincip och en rättsregel. Denna indelning påverkar den legitimitet som begreppet 

kan tillmätas. Om barnets bästa ses som en rättsprincip kan begreppet ges en vidare 

tillämpning än om det som en rättsregel. Vidare skriver Schiratski om ett aktivt respektive 

passivt barnets bästa. Ett passivt barnets bästa innebär att barnet har samma rättigheter och 

skydd som andra grupper i samhället. Ett aktivt barnets bästa syftar till att ge barnet 

rättigheter och skydd utöver det andra grupper får (Schiratzki, 1997, s. 55). 

 

Den svenska Barnkommitén har föreslagit att barnets bästa ska tolkas utifrån två 

utgångspunkter; dels genom ett objektivt perspektiv, vilket innefattar det man vet om barn 

genom forskning och erfarenhet, dels genom ett subjektivt perspektiv, vilket innebär att man 

hör barnet självt (Schiratzki, 2005, s. 30). 

 

5.3 Vårdnadsbegreppet 

Frågor kring vårdnad, boende och umgänge regleras i FB 6 kapitlet. Vårdnad som ett rättsligt 

begrepp avser att ha det juridiska ansvaret för ett barn och dess personliga angelägenheter 

(Rejmer, 2003; Socialstyrelsen, 2003; Proposition 1997/98:7; Saldeen, 2005; Sjösten, 1999). 

Med detta menas att man som vårdnadshavare är ansvarig och skyldig för att de rättigheter 

som står i FB 6 kapitlet 1 § tillgodoses för barnet. Dessa rättigheter är att barnet har rätt till 

omvårdnad, trygghet samt en god fostran. Till detta kommer även den faktiska vårdnaden som 

är lika med den dagliga omsorgen (Saldeen, 2005). Denna faktiska vårdnad kan även lämnas 

över till andra personer till exempel fosterföräldrar. Ett barn kan stå under vårdnad av båda 

 13



sina föräldrar, det som kallas gemensam vårdnad, eller kan en av föräldrarna ha vårdnaden, 

enskild vårdnad. Rätten kan även anförtro vårdnaden åt två särskilt förordnade 

vårdnadshavare (FB 6:2). Till detta kommer även att vårdnadshavaren skall ha tillsyn över 

barnet och även se till att barnet får en tillfredsställande försörjning samt utbildning. ”De 

juridiska rättigheterna och skyldigheterna som tillkommer en vårdnadshavare är sålunda att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter” (Rejmer, 2003, sid. 143).  

 

Vi har tidigare nämnt gemensam vårdnad och detta är ett viktigt begrepp. Vid gemensam 

vårdnad har båda föräldrarna det juridiska ansvaret för barnet och det framgår även av FB 

6:13 att föräldrarna tillsammans skall besluta om det som rör barnet. Detta gör att om 

föräldrarna är oeniga i någon fråga gällande barnet så kan inte någon åtgärd göras (Saldeen, 

2005). När det kommer till den dagliga omsorgen om barnet så får den förälder som barnet 

bor tillsammans med dock besluta ensam i vissa frågor, det kan till exempel röra sig om 

sovrutiner och kläder. Enligt FB 6:3 första stycket så har föräldrarna gemensam vårdnad om 

barnet om de är gifta, om föräldrarna ej är gifta så tillkommer vårdnaden modern ensam. Om 

föräldrarna begär äktenskapsskillnad så skall den gemensamma vårdnaden bestå enligt FB 6:3 

andra stycket om inte vården upplöses enligt § 5, 7 eller 8. Saldeen (2005) skriver följande 

angående FB 6:3: ”Regeln om att den gemensamma vårdnaden normalt skall kvarstå även 

efter äktenskapsskillnad – och som antas bidra till att minska slitningarna mellan föräldrarna 

och därigenom skapa bättre förutsättningar för att skilsmässan görs upp i godo – är sålunda ett 

exempel på hur man numera söker främja en ökad användning av gemensam vårdnad” (sid. 

156). Som vi skrev tidigare kan den gemensamma vårdnaden upplösas enligt FB 6:5, 7 eller 8. 

Den femte paragrafen skriver att rätten inte får besluta om gemensam vårdnad om båda 

föräldrarna motsätter sig detta. Paragraf sju tar upp att om en förälder gör sig skyldig till 

missbruk, försummelse eller övrigt brister i omsorgen så skall rätten besluta om ändring i 

vårdnaden. Den åttonde paragrafen tar upp att om barnet vårdats och fostrats i annat hem än 

föräldrahemmet och om det anses vara bäst för barnet så skall vårdnaden flyttas över till dem 

som tagit emot barnet.  

 

Gemensam vårdnad är bäst för barnet eftersom det ger barnet en tillgång till båda sina 

föräldrar men det gäller att föräldrarna kan samarbeta med varandra (Saldeen, 2005; Sjösten, 

1999). Barnkonventionens 18 artikel skriver följande angående vårdnad: 

”Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda 

föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i 
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förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. 

Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”  Som vårdnadshavare är man 

vanligtvis även förmyndare och med detta innebär att man har rätt och skyldighet att förvalta 

barnets tillgångar samt att man företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Detta 

vårdnadsansvar består framtill dess att barnet är 18 år. 

5.4 Boendebegreppet 

Med begreppet boende avses barnets faktiska boende och med detta menas var barnet bor 

normalt sätt (Proposition 1997/98:7; Socialstyrelsen, 2003). Om föräldrarna har gemensam 

vårdnad kan de sinsemellan besluta om var barnet skall bo och då utan inblandning av 

domstol. Om föräldrarna inte kan komma överens eller om de vill få sin överenskommelse 

fastställd av domstol så kan domstolen besluta i frågan enligt FB 6 kapitlet § 14a första 

stycket. Det som skall avgöra är barnets bästa och till detta hör att barnet har ett behov av en 

nära och god kontakt med båda föräldrarna enligt FB 6:2 a andra stycket samt att hänsyn skall 

tas till barnets vilja. Föräldrar kan även träffa avtal om barnets boende enligt FB 6 kapitlet § 

14 a andra stycket. Avtalet gäller om det är skriftligt och om socialnämnden godkänner det 

och om det är till barnets bästa.   

Vi kommer i vårt arbete inte närmare gå in på samt diskutera barnets boende i och med att vår 

fokus ligger på begreppet vårdnad. 

5.5 Umgängesbegreppet 

Barnet har enligt FB 6:15 rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans 

med, detta för att främja samt tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Umgänget i första hand är till för barnet och en förälder har inte någon absolut 

rätt till umgänge med sitt barn (Proposition 1997/98:7; Socialstyrelsen, 2003). Barnets 

föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets rätt till umgänge med den förälder som den 

inte bor tillsammans med blir tillgodosett. Rättens beslut angående umgänge skall ledsagas av 

barnets bästa och domstolen måste ta i beaktning om risken finns för att barnet skall fara illa 

eller utsättas för övergrepp.  

Som vi skrivit tidigare angående barnets boende så kommer vi inte gå närmare in samt 

diskutera umgänges frågan i och med att vårt fokus ligger på begreppet vårdnad.  

5.6 Genomgång av propositioner 
Under denna rubrik tänkte vi gå igenom vad som står i de två propositioner som ligger till 

grund för nuvarande föräldrabalkens innehåll. Vi har tagit ut det som vi tycker är viktigast och 
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mest relevant för vårt arbete. De begrepp som är relevanta för vårt arbete är vårdnad, vad det 

innebär, gemensam vårdnad, barnets bästa samt vad propositionerna säger angående 

socialtjänstens utredningar. 

Regeringens proposition 1997/98:7 

Regeringens proposition 1997/98:7 skriver följande angående begreppet vårdnad: ”Den som 

har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till 

att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran” (sid. 31). Till detta kommer även att 

vårdnadshavaren skall ha uppsyn över barnet så att det inte ställer till skada samt att barnet får 

en adekvat utbildning. Att ha vårdnaden innebär även att vårdnadshavaren har det rättsliga 

ansvaret för barnet. Barn har även rättigheter som skall bli tillgodosedda och handlar inte bara 

om materiella ting utan även psykiska och sociala behov. Det kan till exempel handla om att 

känna sig behövt samt att känna att det finns en stabilitet i barnets liv. Dessa rättigheter skall 

domstolen ta hänsyn till när den fattar ett beslut angående vårdnad (Regeringens proposition 

1997/98:7).  

 

När det kommer till gemensam vårdnad förespråkar propositionen denna vårdnadsform på 

grund av att barnet är i behov av goda och nära förhållanden till båda sina föräldrar. ”Det 

råder stor enighet om att gemensam vårdnad i de flesta fall är att föredra framför ensam 

vårdnad” (ibid., sid. 36). Vidare skriver propositionen att gemensam vårdnad är viktigt för att 

ge en starkare betoning av barnets intresse och att syftet med bestämmelserna om gemensam 

vårdnad är att främja goda förhållanden mellan barn och föräldrar. Men gemensam vårdnad 

bygger på utgångspunkten att föräldrarna kan samarbeta i frågor gällande barnet och samt att 

barnet inte far illa. Att bara blint utgång från en modell, gemensam vårdnad, går ej utan det 

ska göras en individuell bedömning. 

Propositionen skriver att vårdnadsmål är indispositiva. Detta innebär att domstolen skall se till 

att frågorna kring vårdnaden blir ordentligt utredda och domstolen skall i varje enskilt fall: ” 

göra en prövning av vad som är bäst för barnet” (sid. 34). Socialnämnden skall även ges 

tillfälle att lämna upplysningar när det kommer till vårdnadsfrågor. Om domstolen anser att 

det behövs en utredning skall denna genomföras.  

 
Utredningen skall i normalfallet inte mynna ut i ett förslag till domstolen utan endast innefatta en redovisning av 

insamlade och sammanställda fakta och upplysningar om barnet och dess föräldrar. Den utredande 

tjänstemannen skall i varje enskilt fall själv avgöra om det insamlade faktamaterialet skall kompletteras med en 

slutsats från hans eller hennes sida. Vägledande bör vara vad som är barnets bästa (sid. 90). 
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Regeringens proposition 2005/06:99 

Denna proposition skriver att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut som rör 

vårdnad, boende och umgänge. Domstolen skall även ha ett barnperspektiv och propositionen 

menar med ett barnperspektiv följande: ”Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för 

barnets fulla människovärde och integritet. Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattande 

innebär att man försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och 

eventuella förändringar – att se med barnets ögon” (sid. 39). Det är även av vikt att barnets 

intresse står i fokus vid vårdnadstvister, föräldrarnas egna intressen får stå tillbaka. Barnets 

skall även ha rätt till att komma till tals och domstolen skall se till att barnets syn på sin 

situation skall komma fram och belysas. 

 

När det kommer till begreppet gemensam vårdnad skriver propositionen följande: ”Enligt 

Högsta domstolen innebär lagstiftningen att vårdnaden, förutom när båda föräldrarna 

motsätter sig gemensam vårdnad, skall anförtros åt en av föräldrarna endast när det 

framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad” (sid. 49). En sådan 

särskild omständighet kan vara till exempel om någon av föräldrarna utövat våld mot barnet. 

En annan särskild omständighet som talar emot gemensam vårdnad är om det finns en djup 

konflikt mellan föräldrarna som gör det omöjligt för föräldrarna att samarbeta när det kommer 

till frågor gällande barnet. Gemensam vårdnad skall inte användas för att tvinga föräldrarna 

till att samarbeta. Barnets bästa skall vara i centrum när det kommer till gemensam vårdnad 

och vad som är barnets bästa skall bestämmas utifrån individuella förutsättningar och någon 

presumtion för eller emot gemensam vårdnad bör inte gälla enligt propositionen.   

 

När det kommer till snabbupplysningar enligt 6 kapitlet 20 § andra stycket skriver 

propositionen att rekommendationen är att utredaren alltid bör ha ett samtal med föräldrarna. 

Detta samtal bör handla om barnets situation, föräldrarnas samverkan samt vilka lösningar 

föräldrarna kan tänka sig när det kommer till tvisten. Det är även viktigt, framförallt för 

barnet, att frågor om vårdnad avgörs inom en rimlig tid (Regeringens proposition 

2005/06:99). Slutligen skriver även propositionen att det uttryckligen skall framgå av 

föräldrabalken att utredaren skall lämna en rekommendation till beslut i vårdnadsfrågan: 

”Vårdnadsutredarens bedömning och slutsatser är av stor betydelse” (sid. 59). Utredaren skall 

vara väl motiverad och tydlig i sin rekommendation och även göra en riskbedömning.   
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5.7 Tingsrätts handläggning av vårdnadstvister 
Tingsrättens handläggning inleds med att antingen barnets föräldrar eller vårdnadshavare 

lämnar in en skriftlig ansökan om stämning (Rejmer, 2003). I denna stämningsansökan skall 

den kärande uppge sitt yrkande, det vill säga vilket domslut som eftersträvas samt grunderna 

till detta. Efter detta utfärdar tingsrätten en stämning, det vill säga att man delger den andra 

föräldern ett föreläggande om att han eller hon skall svara på denna stämningsansökan. Den 

svarande kan då antingen medge eller bestrida stämningsansökan. Bestrider den svarande 

skall denna lägga fram grunderna för detta. Som vi skrivit tidigare så  är frågor om vårdnad 

indispositiva, med detta menas att domaren ex. officio skall se till att målet blir ordentligt 

utrett (ibid.). Detta görs till exempel genom att socialnämnden ges tillfälle att lämna 

upplysningar och om dessa visar på att det är ett komplicerat fall så skall en 

vårdnadsutredning genomföras. Domaren kan lämna riktlinjer samt tidsram för utredningen. 

Socialtjänsten som genomför utredningen genomför samtal dels med föräldrarna och dels med 

barnet om detta kan genomföras och inte är olämpligt. ”Lämpligheten i att höra barn skall 

avgöras med ledning av barnets ålder och mognad, vilken betydelse ärendet kan antas ha för 

barnet och vilken inställning barnets vårdnadshavare har i frågan” (Rejmer, 2003, sid. 101). 

Sedan genomförs en huvudförhandling som sedermera mynnar ut i ett beslut.  

5.8 Socialtjänstens handläggning vid vårdnadstvister 

Som vi skrivit tidigare och som det står i föräldrabalken kapitel 6 § 19 så skall domstolen 

innan den avgör mål om vårdnad, boende eller umgänge ge socialnämnden tillfälle att lämna 

upplysningar (Socialstyrelsen, 2003). Om socialnämnden har upplysningar som kan vara av 

betydelse för frågans bedömning så är nämnden skyldig att lämna dessa till domstolen enligt 

föräldrabalken 6 kapitlet 19 § andra stycket. Dessa upplysningar fungerar som ett skydd för 

barnet och med upplysningarna är även avsikten att socialnämnden skall reagera om 

föräldrarnas överenskommelser inte framstår som förenliga med barnets bästa 

(Socialstyrelsen, 2003). Sedan är det upp till domstolen att avgöra om dessa upplysningar 

räcker eller om det behövs vidare utredning. Socialstyrelsen (2003) skriver att utredning görs 

för att ge rätten ett bredare underlag för beslut samt att belysa olika alternativ ur barnets 

perspektiv.  

 

När det kommer till interimistiska beslut, det vill säga ett beslut som gäller tills vidare, kan 

domstolen hämta upplysningar enligt 6 kapitlet 20 § andra stycket i föräldrabalken men 

domstolen är inte skyldig att göra detta. Dessa uppgifter kallas oftast snabbupplysningar eller 
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snabbyttringar (Socialstyrelsen, 2003). Meningen med snabbupplysningar är att ge en bra 

grund för rätten men upplysningar behöver inte vara för omfattande. Det är fullt tillräckligt att 

utredaren genomför ett samtal med föräldrarna samt barnet om detta är möjligt med tanke på 

barnets ålder och mognad (ibid.). När det kommer till socialnämndens uppfattning i frågan 

skriver Socialstyrelsen (2003) följande: ”Socialnämnden behöver inte i snabbupplysningarna 

till domstolen ha någon uppfattning i tvistefrågan, utan det handlar om att bredda underlaget 

för domstolens bedömning genom att upplysa om sakförhållanden” (sid. 146).  

 

Utredarens utgångspunkt i utredningen skall vara barnets bästa samt föräldrarnas 

omsorgsförmåga och utredaren skall i sin utredning bara ta upp sådant som är relevant för 

rätten. Ett viktigt perspektiv som utredaren skall ha enligt Socialstyrelsen (2003) är att barnet 

behöver båda sina föräldrar. Socialstyrelsen (sid. 176) tar även upp två punkter som den 

tycker är grundläggande för en utredning: 

• Utredaren skall presentera fakta på ett sakligt sätt och då ha fokus på barnets situation. 

• Utredningen skall bara innehålla sådant som är relevant, väsentligt och klart uttalat. 

Utredarens egna reflektioner samt bedömningar skall redovisas tydligt med 

motiveringar. 

Utredningar skall även vara korta samt sakliga med barnet i fokus.  

 

5.9 Tidigare forskning 
 

Britt Widlund har skrivit en FOU-rapport med titeln ”Vem fick vårdnaden? 70 vårdnadstvister 

avgjorda i domstol åren 1990-1996” (1997). I denna rapport undersöker hon vilka föräldrarna 

är som vänder sig till domstol för att få hjälp med vårdnaden och hon tar även upp vilken av 

föräldrarna som till slut får vårdnaden och varför utfallet blev som det blev. I sin analys av 

utfallet av rättsprocessen skriver Widlund (1997) att det som påverkar valet av 

vårdnadshavare är var barnet har sitt boende vid skilsmässan det vill säga: ”den förälder som 

barnet fortsatte att bo tillsammans med var också den som blev vårdnadshavare” (sid. 61). 

Domstolarna ser helst att barnet bor kvar i sin invanda miljö. Widlund kommer även fram till 

att det är tre gånger mer vanligt att mödrarna får vårdnaden även om vi idag vet faderns 

betydelse för barnet.  
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”Vårdnad och vårdnadstvister” (1997) är namnet på Johanna Schiratzki avhandling. I denna 

avhandling diskuterar Schiratzki begreppen vårdnad, vårdnadsöverföring och barnens rätt ur 

ett rättsdogmatiskt perspektiv, utgångspunkten är den svenska rätten. Schiratzki kommer i 

avhandlingen fram till att den svenska lagstiftningen har höga målsättningar när det kommer 

till frågor om vårdnadsöverföring, men att den inte ger en bas för lösande av vårdnadsfrågor. 

Schiratzki (1997) skriver ”En lagstiftning som baseras på allmänt utformade moraliskt 

grundade målsättningar, förutsätter en homogen syn på hur dessa målsättningar skall tolkas.” 

(sid. 357). Hon menar att samhället inte är homogent och synen på vad barnets rätt innebär 

varierar och Schiratzki menar att ju större dessa variationer är desto viktigare är lagarna ger 

tillämpbara miniminormer.    

 

Slutligen har vi även läst Annika Rejmers bok ”Vårdnadstvister – En rättssociologisk studie 

av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets 

bästa” (2003). I boken tar Rejmer tingsrätten funktion och dess arbete och hon har ett 

rättsociologiskt perspektiv och analyserar även sitt resultat utifrån systemteori. Rejmer tar 

även upp de olika aktörerna som möts, det vill säga domare, advokater, socionomer och 

föräldrar. Hon har skickat ut en enkät till domare, advokater, föräldrar samt socialsekreterare 

med frågor kring vårdnadstvister. Undersökningen visar att tillräcklig utredning av barnets 

vilja och behov inte utreds tillräckligt och därmed inte beaktas tillräckligt. Barnets bästa gås 

även igenom. Rejmer lägger även fram förslag till förbättring av handläggningsproceduren. 

C-uppsatser 

Fredholm och Kulin (2005) har skrivit en c-uppsats som heter ”Föräldrar separerar, men inte 

från barnen: En studie om socialtjänstens handläggning enligt Föräldrabalken 6:20”. Denna 

uppsats handlar om två olika socialtjänsters handläggningsstrategier i samband med att de 

lämnar upplysningar till domstolen i mål om vårdnad, boende och umgänge och motiven del 

dessa strategier. Inför dessa upplysningar väljer vissa kommuner att samtala med föräldrarna 

medan andra kommuner väljer att inte genomföra samtal. Författarna genomför två 

fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare där vikten av dessa samtal diskuteras utifrån ett 

konfliktlösningsperspektiv samt synen på deras handläggningsstrategier. Resultatet av c-

uppsatsen visade att de olika kommunerna hade olika synsätt på samtal med föräldrarna samt 

även olika syn på hur viktigt samtalet var ur ett konfliktlösningsperspektiv.  
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”Vårdnadsfrågor – En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor” (2005) är en c-

uppsats som är författad av Jane Guerrero och Bodil Sävervik. Syftet med denna uppsats var 

att undersöka om de ändringar som gjordes i föräldrabalken 1998 blivit till nackdel för ena 

könet. De ville även se på hur begreppet barnets bästa tillämpades. Som 

undersökningsmaterial användes förarbetena till lagändringarna i föräldrabalken, domar från 

hovrätten före samt efter lagändringarna samt slutligen tre viktiga prejudikat från Högsta 

domstolen. Författarna fann att lagändringen som gjordes 1998 medförde att domstolarna 

dömde till gemensam vårdnad även om det fanns misstankar om att fäder brukade våld samt 

gjorde sig skyldiga till övergrepp mot modern och barnen. De fann även flera fall där män 

som använt våld tillerkändes umgänge. Slutligen fann även författarna att domstolarna 

använde begreppet barnets bästa konsekvent vid motivering av sina domslut men att det 

gjordes på ett schablonartat sätt.  

 

Eriksson och Sellgrens (2005) c-uppsats ”Vill vuxna veta vad barn tycker?: En undersökning 

om hur barnets åsikt kommer fram och påverkar familjerättens bedömning i vårdnads, 

boende- och umgängestvister” har som syfte att undersöka hur barns åsikter kommer fram i 

familjerättens utredningar samt de påföljande tingsrättsdomarna och om denna åsikt har 

påverkat bedömningar och domar. Resultatet av c-uppsatsen visade att majoriteten av barnen 

kom till tals och visade även att barnets ålder inte spelade roll samt att rätten ofta dömde i 

enlighet med barnets åsikt. 

6. Redovisning av domar 
 
T6420-06 (Dom 1) 

Modern har ansökt om enskild vårdnad och att dottern ska bo hos henne stadigvarande. Som 

skäl nämner mamman att pappan är olämplig som vårdnadshavare på grund av misshandel av 

dottern. Förundersökningen kring den påstådda misshandeln pågår men pappan har ej blivit 

kallad till polisförhör. Pappan nekar till att ha utövat våld mot dottern. Pappan bestrider 

enskild vårdnad men går med på att dottern bor stadigvarande hos sin mamma. Dottern har 

hörts och framfört att hon vill att Mamman ska enskild vårdnad. Stockholms tingsrätt har 

begärt upplysningar enligt FB 6:20. Tingsrätten har haft tillgång till handlingarna rörande en 

tidigare vårdnadstvist 16 februari 2005 där rätten dömde till gemensam vårdnad. 
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Socialtjänstens utredning 

Socialtjänsten redovisar parternas kontakter med socialtjänsten genom åren. Där kommer det 

fram att det gjorts fem utredningar angående dottern. Det kommer även fram att dotters 

relationer både till mamman samt pappan är problematiska. Både mamman och pappan har 

tagit kontakt med socialtjänsten på grund av oro för dottern. Förutom den polisanmälan som 

just nu är under utredning har dottern även polisanmält mamman vid ett tidigare tillfälle då 

hon påstod att mamman försökt döda henne, I samband med den anmälan tog mamman 

kontakt med socialtjänsten för att dottern hotat henne med kniv samt slitit henne i håret. 

Denna utredning som socialtjänsten startade i samband med detta lades ned när föräldrarna 

och flickan fått adekvat stöd av socialtjänsten. Socialtjänsten har i samband med 

snabbupplysningarna genomfört samtal med modern och dottern men ej med fadern. I och 

med att det rör sig om snabbupplysningar enligt FB 6:20 så görs ingen bedömning från 

socialtjänstens sida.  

Dom 

Rätten dömer till gemensam vårdnad, men att dottern ska bo stadigvarande med mamman. 

Domskäl 

Inga omständigheter har kommit fram under utredningen som tyder på att 

samarbetssvårigheterna mellan parterna är så svåra att det omöjliggör utförandet av 

gemensam vårdnad. Med anledning av detta ser inte rätten något som talar för att modern ska 

tilldömas enskild vårdnad. 

Med hänsyn till dotterns vacklande inställning över tid till sina föräldrar finner tingsrätten att 

föräldrarna även fortsättningsvis gemensamt utövar vårdnaden om Flickan. Mammans 

yrkande om enskild vårdnad skall därför lämnas utan bifall. 

 

 

T32914-05 (Dom 2) 

Pappan har ansökt om enskild vårdnad om föräldrarnas två barn. Detta för att mamman har 

alkoholproblem, och för att hon sedan 2005 bor i Finland och sedan dess inte har haft någon 

kontakt med barnen. Stockholms tingsrätt begär in upplysningar enligt FB 6:20. 

 

Socialtjänsten upplysningar 

Socialtjänstens upplysningar visar att kvinnan på grund av sitt alkoholmissbruk har haft lång 

kontakt med socialtjänsten. Tidigare utredningar som gjorts om familjen visar att fadern har 

försökt att hjälpa mamman för att få igång ett fungerande samarbete kring dottern, det har 
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dock inte gått på grund av mammans alkoholmissbruk. Vid moderns sista kontakt med 

socialtjänsten meddelade hon i berusat tillstånd att hon hade flyttat till Finland och aldrig 

skulle komma tillbaka. Socialtjänsten redovisar inte vad de anser att rätten ska döma i fallet .  

Dom 

Rätten dömer till mannens fördel och han får därigenom enskild vårdnad om de två barnen. 

 

Domskäl 

Hänvisar till barnets bästa. I FB kapitel 6 förutsätts det att gemensam vårdnad normalt är till 

barnets bästa. Särskilda omständigheter kan dock tala emot gemensam vårdnad och då skall 

vårdnaden anförtros en av föräldrarna ensam. En sådan särskild omständighet är när 

konflikten är så svår och djup att det är omöjligt för föräldrarna att samarbeta. 

Socialtjänstens utredning visar att mamman har svåra alkoholproblem, och att hon i vart fall 

för närvarande måste anses som olämplig som vårdnadshavare. Till detta tillkommer att hon 

sedan 2005 bor i Finland och att ho efter flytten till Finland inte har haft någon egentlig 

kontakt med sina barn. På grund av dessa skäl anser rätten att det är till barnets bästa att 

pappan anförtros vårdnaden ensam.  

 

T34584-5 (Dom 3) 

Modern har ansökt om enskild vårdnad om den om den gemensamma dottern född 2003 och 

att inte dottern ska ha någon umgängesrätt med fadern Fadern bestred detta yrkande och 

yrkade för egen del att han skulle ha rätt till visst umgänge med dottern. 

Tingsrätten förordnade om samarbetssamtal mellan parterna. Under samarbetssamtalen kom 

föräldrarna överens om att den gemensamma ska bestå och att pappan ska ha rätt till umgänge 

varannan helg och begär att rätten beslutar om umgänge enligt överenskommelsen. Rätten har 

begärt snabbupplysningar enligt FB 6:20.  

 

Socialtjänstens utredning 

Visar att parterna träffades i faderns hemland Honduras för sju år sedan då kvinnan var bosatt 

där. De har en tidigare gemensam pojke som modern har vårdnaden om och hon flyttade 

tillbaks till Sverige 1999 då pojken var ett år gammal. Fadern flyttade tidigt 2003 till Sverige 

för att åter förenas med sin familj. Föräldrarna har haft ett stormigt förhållande och det har 

förekommit fysiskt våld från båda sidor innan de slutligen insåg att de inte kunde leva 

tillsammans. Modern sökte hjälp på socialtjänsten under 2003 då fadern misshandlat henne 
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och har sedan dess stödinsats enligt 4 § 1 SoL. Insatsen består i att hon regelbundet och vid 

behov träffar en kurator för att ta sig ur sin destruktiva relation till fadern och sin livssituation. 

Mamman är dömd för att hon har knivhuggit mannen vid ett av deras bråk, det framgår inte av 

utredningen om mannen är dömd för något brott. Fadern ansökte under 2005 om hjälp att få 

träffa sina barn och föräldrarna har sedan dess gått i samarbetssamtal och kommit fram till ett 

umgängesschema. Socialtjänsten anser inte att det längre föreligger oro för att barnen far illa i 

hemmet.     

 

Domstolens bedömning 

Domstolen dömer enligt parternas överenskommelse. 

Domskäl 

Parternas överenskommelse måste anses vara i enlighet med flickans bästa. 

 

 

T22638-05 (Dom 4) 

Parterna har sitt ursprung i Nigeria, pojken och pappan bor i Sverige och mamman som har 

vårdnaden bor förmodligen i Nigeria men har under utredningen ej kunnats nå.  

Pappan har ansökt om enskild vårdnad om pojken som är elva år. Rätten har begärt en 

utredning enligt FB 6:19. 

 

Socialtjänstens utredning 

Utredaren har ej kunnat nå modern som är vårdnadshavare, utredningen har därför genomförts 

med hjälp av samtal med pappan och pojken, samtal har även genomförts med pojkens 

klassföreståndare. 

Pappan och pojken förekommer inte i vare sig socialregistret eller polisregistret. Pappan har 

bott i Sverige sedan 1989 och har haft uppehållstillstånd sedan 1994 och är numera svensk 

medborgare. Han träffade pojkens mamma under ett besök i Nigeria 1994, dessa två hade 

enligt mannen en kort relation innan han åkte tillbaks till Sverige. Kvinnan besökte sedan 

mannens föräldrar och berättade att hon väntade barn med mannen. När pojken var ett år kom 

kvinnan tillbaks till mannens föräldrar och sa att hon ville gifta sig med deras son detta ville 

inte mannen och mamman lämnade därför pojken till mannens föräldrar. Pappan förklarar 

mammans beteende med att det i Afrika är mannens som räknas som vårdnadshavare, pojken 

bodde därefter med sin farmor och mannens syster fram till det att han var fyra år då pappan 

tog med honom till Sverige. Pappan fick sedan genomgå en blodundersökning på 
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rättsmedicinalverket för att klarlägga att han var far till pojken, därefter fick pojken 

uppehållstillstånd och har sedan dess bott med pappan och hans fru i Sverige, paret har också 

en gemensam dotter som är sex år gammal.  

Utredningen visar att pojken inte minns sin riktiga mamma, men att han tror att hon är 

någonstans i Afrika och att han tänker på henne och skulle vilja träffa henne någon gång. 

Vidare visar utredningen att pojken betraktar pappans fru som sin mamma, och att han verkar 

ha det bra hos sin familj och i skolan, och utredaren anser att det är till pojkens bästa att 

fadern får ensam vårdnad om pojken. 

Domstolens bedömning 

Pappan skall ha ensam vårdnad om pojken. 

Domskäl 

I den utredning socialtjänsten gjort på rättens begäran framgår att mamman till den 11 årige 

pojken inte har haft någon kontakt med honom sedan hon när pojken var ett år gammal 

lämnade bort honom till pojkens farföräldrar. 

Utredningen visar att det är till pojkens bästa att fadern får ensam vårdnad om pojken. 

 

T17771-05 (Dom 5) 

Mamman har ansökt om enskild vårdnad då hon anser att fadern inte är lämplig som 

vårdnadshavare. Som skäl anger hon att fadern inte kan kontrollera sin aggressivitet och att 

han på grund av psykisk sjukdom inte har någon empati. Fadern är dömd för att misshandel 

olaga hot samt försök till våldtäkt i ett tidigare förhållande. 

Fadern bestrider enskild vårdnad och menar att mamman är olämplig som vårdnadshavare. 

Som skäl anger han att mamman har utövat våld på pojken. Fadern har gjort upprepade 

anmälningar till socialtjänsten om hur modern missköter vårdnaden av pojken, men sedan 

tagit tillbaka dessa. Rätten har begärt snabbupplysningar enligt FB 6:20 samt en 

vårdnadsutredning enligt FB 6:19. 

 

Socialtjänstens bedömning 

Utdrag ur socialregistret visar att fadern anmält modern till socialtjänsten två gånger för att 

han varit orolig för den sex månader gamla pojkens hälsa. I den utredning som följde 

anmälningarna beskriver utredaren att modern ger ett adekvat intryck och att hon verkar ha 

god bedömningsförmåga i hur sonen mår och utvecklas. Hon bedömer vidare att faderns 

uppgifter inte kan anses som tillförlitliga då han båda gångerna tagit tillbaka sina anmälningar 

och inte velat delta i utredningarna. 
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I utredningen framgår det att fadern under åren 1997 och 1998 är dömd för misshandel, olaga 

hot, ofredande, försök till våldtäkt samt besöksförbud i samband med ett tidigare förhållande 

där han har ett barn. Han är också dömd för misshandel, olaga hot samt besöksförbud under 

åren 2001 och 2002 och har även avtjänat fängelsestraff för misshandel. 

Det framgår av utredningen att fadern blir aggressiv i stressade situationer och att han tidigare 

har använt våld och hot mot modern och andra, därför anser utredaren att det inte går att 

utesluta att fadern använder sig av våld i stressade situationer också i framtiden. Utredaren 

anser att det inte i nuläget finns förutsättningar för föräldrarna att utöva den gemensamma 

vårdnaden om pojken och att modern ska ha den enskilda vårdnaden. Vidare anser 

socialtjänsten att umgänget ska övervakas av en av socialtjänsten utvald kontaktperson. 

 

Domstolens bedömning 

Rätten dömer att modern ska ha enskild vårdnad om pojken och att umgänget ska ske enligt 

socialtjänstens anvisningar med hjälp av en av socialtjänsten utvald kontaktperson. 

Domskäl 

Rätten hänvisar till socialtjänstens utredning som de anser visar att parterna inte kan anses ha 

sådan förmåga till samarbete som det krävs för att kunna utöva vårdnaden gemensamt, därför 

ska vårdnaden anförtros modern ensam. Rätten skriver också att även om kvinnans 

polisanmälningar mot mannen gällande misshandel inte lett till något åtal, liksom att faderns 

upprepade anmälningar till socialtjänsten angående kvinnans omvårdnad av pojken 

talar för att de inte kan samarbeta i frågor rörande barnet.   

 

 

T7585-05 (Dom 6) 

Modern har ansökt om enskild vårdnad för att hon misstänker att pappan har begått sexuella 

övergrepp på deras dotter som är född 2000, för det fall tingsrätten dömer att flickan har rätt 

till umgänge med fadern att det i så fall ska ske med övervakning av en kontaktperson utsedd 

av socialtjänsten. Pappan nekar till övergreppen och bestrider mammans yrkan om enskild 

vårdnad, men går med på att umgänget ska ske enligt mammans förslag med hjälp av 

kontaktperson sju timmar i veckan. Rätten har begärt en vårdnadsutredning enligt FB 6:19. 

 

Socialtjänstens utredning  

Visar att det har kommit in två anmälningar om sexuella övergrepp en från mamman och en 

från dotterns förskola. Den första händelsen är anmäld till polisen och är under utredning. 
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Socialtjänsten har lagt ner den första utredningen då de inte ansåg att det gick att styrka 

övergreppen, förskolans anmälan där de ville att utredningen skulle aktualiseras på nytt slog 

den förre enhetschefen ner på grund av att hon ansåg att inget nytt hade tillkommit. 

Socialtjänstens utredning på tingsrättens begäran visar att dessa utredare anser att det var fel 

att den förre enhetschefen inte tog upp utredningen på nytt. Utredaren skriver att även om 

bevisen inte har räckt till åtal tyder det som framkommit på att flickan har varit utsatt för 

sexuella övergrepp. Flickan har berättat för mamman att pappan har stoppat snoppen i hennes 

”kisseria” samt ritat och visat hur det har gått till. Flickan har också visat kraftiga reaktioner 

på förskolan och varit aktiv i sexlekar med pojkarna och varit den som varit drivande enligt 

personalen på förskolan. Mamman och flickan har även varit i kontakt med BUP. Vid samtal 

på BUP sa flickan ingenting till psykologen men psykologen ansåg att det vore osannolikt att 

flickan hittat på det som hon sagt och gav mamman rådet att vända sig till socialtjänsten och i 

samband med detta gjordes en polisanmälan. Polisutredningen är nerlagd på grund av 

bristande bevis. Socialtjänsten anser att allt talar för att det är pappan som utsatt flickan för 

sexuella övergrepp och deras bedömning är att det inte finns förutsättningar för gemensam 

vårdnad och att det därför är nödvändigt att modern har enskild vårdnad om flickan. Vidare 

anser utredaren att pappan är en viktig person för flickan och att hon behöver träffa sin pappa 

men att det då ska vara övervakat av en kvalificerad kontaktperson. 

 

Domstolens bedömning 

Tingsrätten dömer att flickan alltjämt ska stå under gemensam vårdnad, men att hon ska bo 

hos sin mamma. Flickan ska ha rätt till umgänge med pappan sju timmar i veckan under  

övervakning av stadsdelsförvaltningen utsedd kontaktperson, detta ska gälla de tre första 

månaderna. 

Domskäl 

Vad parterna är ense om finner tingsrätten, vara förenligt med flickans bästa.  

 

T18795-05 (Dom 7) 

Mannen har ansökt om gemensam vårdnad om dottern som är född 041020 som står under 

enskild vårdnad av modern. Mannen har vidare yrkat på att umgänget ska regleras av rätten. 

Mamman har bestritt yrkandet om gemensam vårdnad men medgivit yrkandet om umgänge 

till viss del. Mamman har i andra hand i det fall tingsrätten skulle förordna om gemensam 

vårdnad, yrkat att flickan ska vara stadigvarande boende hos henne.  
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Som grund för sina yrkanden anger mannen att han anser sig vara lämplig som 

vårdnadshavare och att det inte råder någon så stor konflikt att det skulle vara omöjligt för 

föräldrarna att samarbeta i frågor som rör flickan. Han anser att det är till flickans bästa att 

vårdnaden är gemensam. 

Mamman har som grund för sitt bestridande om gemensam vårdnad angett att det råder en 

djup konflikt mellan de båda och att de har stora samarbetssvårigheter, det har också 

förekommit hot och våld mot henne från mannen och därför anser hon det vara förenligt med 

flickans bästa att hon har enskild vårdnad. Mannen har bestritt att han utövat våld eller hot om 

våld mot kvinnan. Rätten har begärt upplysningar enligt FB 6:20 samt vårdnadsutredning 

enligt FB6:19.  

 

Socialtjänstens bedömning 

Utredningen visar att båda föräldrarna är goda vårdnadshavare, vid samtal med dagis så har 

det inte kommit fram något som oroar dagispersonalen. Bägge föräldrarna lever under 

ordnade former och socialtjänsten anser inte att deras konflikt är så stor att de inte kan 

samarbeta i frågor gällande flickan. Under utredningen har det också kommit fram att 

föräldrarna redan har ett visst samarbete i frågor som rör flickan. 

 

Domstolens bedömning 

Rätten dömer gemensam vårdnad och att umgänget ska ske enligt mannens förslag, vidare så 

ska flickan i enlighet med föräldrarnas vilja bo stadigvarande med mamman.  

Domskäl  

Rätten anser att det inte är utrett ens med de lägre beviskrav som ställs upp i familjemål att 

mannen gjort sig skyldig vad som lagts honom till last. Det har heller inte kommit fram något 

i socialtjänstens utredning som tyder på att flickan farit illa av något agerande från mannen, 

tvärtom så har det framkommit att flickan har en varm relation till båda sina föräldrar och att 

båda två är bra föräldrar. Frågan är då om föräldrarnas konflikter är av sådan art att de inte 

kan anses samarbeta om frågor som rör barnet? Inte heller i detta fall har det kommit fram 

något som tyder på detta, visserligen finns konflikter men de verkar vara mer i frågor som rör 

parternas relation till varandra och inte i frågor som rör barnet. Socialtjänstens utredning visar 

att ett omfattande samarbete redan finns i frågor som rör flickan detta sammantaget gör att 

rätten anser att det är till flickans bästa att hennes föräldrar som båda har en god och nära 

kontakt med flickan deltar i flickans uppfostring på lika villkor. Föräldrarna ska därför ha 
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gemensam vårdnad om flickan och umgänget ska ske enligt mannens förslag, vidare så ska 

flickan bo stadigvarande med sin mamma enligt vad bägge föräldrarna önskar.  

 
 

 

T30891-04 (Dom 8) 

Föräldrarna har två pojkar på femton och sexton år och har haft en tvist sedan de separerade 

1994. Skilsmässan gick igenom 1995 enligt svensk lag och 1999 enligt muslimsk lag, sedan 

parets separation 1994 har vårdnaden varit gemensam, modern ensam, fadern ensam och 

därefter modern ensam. Mannen har yrkat att kvinnans yrkande om enskild vårdnad ogillas 

och i andra hand att vårdnaden om barnen ska vara gemensam, om samarbetssvårigheterna 

mellan parterna skall tillmätas avgörande betydelse har han yrkat att han ska få enskild 

vårdnad om den yngste sonen. Kvinnan har bestritt mannens yrkanden. Tingsrätten har begärt 

snabbupplysning enligt FB 6:20 samt utredning enligt FB 6:19. 

 

Socialtjänstens utredning 

Utredningen har ej gått att genomföra på sedvanligt sätt då fadern inte velat medverka i 

utredningen. Som skäl anger han bristande förtroende för sociala myndigheter och det svenska 

rättsväsendet.  

Fadern är dömd till ett fler tal brott mellan 1992 till 1999 däribland misshandel av modern, 

egenmäktighet med barn, överträdelse av besöksförbud med mera. I utredningen framgår det 

att fadern vid ett tillfälle har bortfört barnen till hemlandet, för detta har mannen dömts till 

fängelse för egenmäktighet med barn. Barnen anser att båda föräldrarna är viktiga för dem 

men att fadern ej velat att de träffade modern när de bodde hos honom. Fadern har ej heller 

velat träffa barnen när det bott hos modern. Modern anser att det är viktigt att barnen träffar 

fadern även när de bor hos henne. Utifrån om vad som framkommit under utredningen är 

konflikten stor och långvarig mellan föräldrarna och de kan inte samarbeta kring frågor som 

rör barnen. Utredarna gör därför bedömningen att vårdnaden skall vara enskild. Om modern 

tilldöms ensam vårdnad ser utredarna det som mycket troligt att hon kommer att tillgodose 

barnens behov av en nära kontakt med fadern. Under utredningen har det framkommit att 

fadern har försvårat barnens kontakt med modern, därför anser socialtjänsten att modern bör 

få den enskilda vårdnaden. 

 

Dom 
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Rätten dömer till enskild vårdnad för kvinnan.    

Domskäl 

När det kommer till vårdnad och boende skall barnets bästa alltid komma i främsta rummet, 

och vid bedömningen av vad som är barnets bästa skall det fästas särskilt avseende vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Tingsrätten finner att det råder en så 

djup konflikt mellan föräldrarna att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör 

barnen. Det har heller inte framkommit något som tyder på att relationen mellan föräldrarna 

kommer att förbättras inom en snar framtid. Vid en sådan bedömning bör vårdnaden anförtros 

en av föräldrarna ensam. Tingsrätten har även funnit att modern bättre kan tillgodose barnens 

behov och trygghet bättre än fadern. Denna bedömning gör tingsrätten i och med att det 

kommit fram att när fadern har haft vårdnaden ensam så har barnen varit tvungna att träffa 

modern i smyg. Modern har även uttalat att hon inte har något emot att sönerna besöker 

fadern om de så önskar. Mot bakgrund av detta tillfaller vårdnaden modern enskilt. 

 

7. Analys 
Syftet med vår uppsats var att undersöka hur tingsrätten använder socialtjänstens utredningar 

samt snabbyttringar som görs enligt föräldrabalken 6:19 och 6:20. Till vår hjälp tog vi fram 

tre frågeställningar som vi tänkte besvara i denna del. 

 

7.1 På vilket sätt använder sig rätten av socialtjänstens utredningar, 

refererar rätten till utredningen i domskälen? 

I våra tre första domar har tingsrätten endast använt sig av snabbupplysningar enligt FB 6:20. 

I lagtexten (FB 6:20 andra stycket) står det att: ”Rätten kan inhämta upplysningar från 

socialnämnden i frågan”. Som vi skrivit tidigare benämns dessa upplysningar som 

snabbupplysningar och det räcker med att utredaren i dessa upplysningar bara upplyser om 

sakförhållanden.  

I Dom 1 skriver rätten i sina domskäl att inga omständigheter har kommit fram i utredningen 

som tyder på att samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna är så stora att de omöjliggör 

utövandet av den gemensamma vårdnaden. Flickan har anfört att hon vill att mamman ska ha 

enskild vårdnad, rätten anser dock att tidigare utredningar om flickan visar på att flickan har 

en vacklande inställning till sina föräldrar som ändrats över tid och att detta talar för att en 

gemensam vårdnad är det som är till flickans bästa. Det har även tidigare gjorts utredningar 
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om flickan som handlat om hennes relation med föräldrarna. I socialtjänstens upplysningar 

har rätten kunnat ta del av tidigare utredningar angående flickan. I nuläget bedömer rätten 

utifrån socialtjänstens upplysningar att flickan och föräldrarna har ett adekvat stöd.  

Socialtjänsten har i denna dom spelat en stor roll för grunden till beslutet om gemensam 

vårdnad.  

I Dom 2 har modern flyttat till Finland vilket har gjort att socialtjänsten ej har kunnat höra 

modern om hennes inställning i fallet. I upplysningarna kommer det dock fram att modern har 

haft och har ett långvarigt samt svårt alkoholmissbruk. Rätten har använt socialtjänstens 

upplysningar och kommit fram till att särskilda omständigheter råder i och med moderns 

missbruk och att hon i nuläget ej är lämplig som vårdnadshavare. 

I Dom 3 har föräldrarna kommit överens i och med samarbetssamtal. Socialtjänstens 

upplysningar lägger fram att ingen fara föreligger för barnen i hemmet. I domskälen har rätten 

anfört att föräldrarnas överenskommelser är förenligt med barnets bästa.  

 

I våra fyra andra domar har det även gjorts utredningar enligt FB 6:19. Denna paragraf 

stipulerar följande: ”Rätten skall se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir 

tillbörligt utredda.  

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge skall 

socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar 

som kan vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna rätten sådana 

upplysningar.  

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt 

socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. Rätten får fastställa 

riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen skall vara 

slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten skall se till att utredningen 

bedrivs skyndsamt.”   

I dom 4 har socialtjänstens utredare inte fått tag på modern som antas bo i Nigeria. Det 

kommer även fram i utredningen att pojken ej minns sin moder men att han tror att hon är 

boende i Afrika. Utredaren kommer i sin utredning att det är förenligt med barnets bästa om 

fadern får enskild vårdnad om pojken. Rätten går på utredningens linje och tilldömer fadern 

vårdnaden.  

I dom 5 anser socialtjänstens utredare att modern skall ha enskild vårdnad. Utredaren 

motiverar sitt beslut med att fadern i vissa situationer kan bli aggressiv samt hotfull och gör 

bedömningen att fadern även kan tänkas reagera aggressivt mot barnet. Utredaren gör även 
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bedömningen att föräldrarna ej heller kan samarbeta när det kommer till frågor som rör 

barnet. Rätten dömer helt i linje med socialtjänstens utredning.   

Socialtjänsten har i dom 6 anfört att det är till barnets bästa att mamman tilldöms enskild 

vårdnad, vidare så anser socialtjänsten att flickan har behov av att ha umgänge med sin pappa 

men att det bör ske under insyn av socialtjänsten tillförordnad kontaktperson. I socialtjänstens 

utredning kommer det fram att det finns en misstanke om sexuella övergrepp gentemot flickan 

men brott har ej kunnat bevisas. Trots att brott ej kunnats bevisas har socialtjänsten ansett att 

flickan sannolikt varit utsatt för sexuella övergrepp och de tycker det är fel att 

polisutredningen lagts ned och de anser även att allt talar för att det är pappan som har utsatt 

dottern för dessa övergrepp.  

Här har rätten inte följt socialtjänstens rekommendationer utan istället dömt fortsatt 

gemensam vårdnad, men att umgänget ska övervakas enligt socialtjänstens 

rekommendationer.  

Utredningen som gjorts i dom 7 tas upp i rättens domsskäl. Där skriver rätten att utredningen 

visar att det råder ett bra samarbete mellan föräldrarna när det kommer till frågor som rör 

barnet och detta samarbete främjar att barnet får en nära och god kontakt med sina föräldrar. 

Tingsrätten gör samma bedömning som socialtjänsten i att gemensam vårdnad ej talar emot 

barnets bästa. 

I dom 8 visar socialtjänstens utredning att moder är den som bäst främjar en god kontakt 

mellan barnen och föräldrarna. Fadern har tidigare bortfört barnen till hemlandet vilket visar 

på att han ej vill ha ett samarbete med modern i frågor som rör barnet. Rätten går helt i linje 

med socialtjänstens utredning. 

7.2 Hur lyfts barnets vilja fram i domskälen samt i socialtjänstens 

snabbupplysningar respektive utredningar? 

I föräldrabalkens 6:2 a står det att ”hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets 

ålder och mognad”. I FN: s barnkonvention artikel 12 står det i första punkten 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad.” I andra punkten i artikel 12 står det att barn 

särskilt skall beredas möjlighet att höras antingen direkt eller genom företrädare.  

 

I dom 1, 4, 6 samt 8 har de berörda barnen hörts av socialtjänsten, i övriga domar har barnen 

ej hörts. 
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I dom 1 har dottern hörts och hon har uttryckligen sagt att modern skall ha enskild vårdnad. 

Rätten anser dock att tidigare utredningar samt upplysningar från socialtjänsten har visat att 

dottern har haft en vacklande inställning gentemot sina föräldrar. Dotterns vacklande 

inställning gör att rätten anser att gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa trots 

barnets vilja. 

Barnet i dom 4 har hörts och har uttalat viljan att stanna kvar hos fadern. Utredningen visar 

att barnet betraktar sin fars nya fru som mamma samt att han trivs i sin nuvarande familj och i 

skolan. Utredningen visar även, enligt rätten, att det är barnets bästa att fadern får ensam 

vårdnad.  

I dom 6 har man misstankar om att sexuella övergrepp har begåtts mot barnet och barnet har 

hörts av polis samt psykolog. Socialtjänsten har gjort hembesök men ej talat direkt med 

barnet. Barnet har ej framfört en önskan att ej träffa sin pappa. Rätten anser att det är barnets 

bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad. 

Barnen i dom 8 har i socialtjänstens utredning sagt att båda föräldrarna är viktiga för dem och 

att de vill ha en fortsatt kontakt med dem. Utredningen har klargjort att de trivs i sin 

nuvarande situation.  

7.3 På vilket sätt använder sig socialtjänsten respektive tingsrätten 

av begreppet barnets bästa och hur tolkar dem det faktum att det är 

barnets bästa som skall vara avgörande i de fall där barn är 

inblandade? 

I FB 6:2 a står det följande:  

”Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 

bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid  

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annats far illa, och 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad”.  

FN: s barnkonvention skriver i artikel 3 att barnets bästa skall komma i främsta rummet när 

det kommer till åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av till exempel domstolar eller sociala 

välfärdsinstitutioner. Det som barnets bästa innebär är bland annat att barnets vilja skall 

belysas, barnets umgänge, föräldrars lämplighet samt att barnet får chans till att utveckla goda 

kontakter med båda sina föräldrar och inte bara den som den bor stadigvarande med.  
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I dom 1 har socialtjänsten låtit flickan komma till tals, i detta samtal har flickan utryckt att 

hon vill att mamman ska få ensam vårdnad. Eftersom det rör sig om snabbupplysning enligt 

FB 6:20 har socialtjänsten ej lämnat något förslag till åtgärd, och därför inte behövt närmare 

belysa vad de anser vara barnets bästa. Rätten skriver i domskälen att flickan vill bo hos 

mamman och rätten anser att detta är förenligt med barnets bästa. Dock vill flickan även att 

mamman skall få ensam vårdnad men rätten anser att inget talar emot att gemensam vårdnad 

inte skulle vara förenligt med barnets bästa. Rätten anser även att flickan har haft en 

vacklande inställning till sina föräldrar över tid och därför anser rätten att trots flickans vilja 

att det är mest förenligt med barnets bästa att den gemensamma vårdnaden kvarstår. 

 

Särskilda omständigheter spelar en stor roll i dom 2. En särskild omständighet är när 

konflikten mellan föräldrarna är så stor att det är omöjligt för föräldrarna att samarbeta när det 

kommer till frågor som rör barnet. I detta fall har socialtjänsten lämnat upplysningar enligt FB 

6:20 och i och med detta har de ej behövt närmare gå in på barnets bästa. Rätten har tagit upp 

att vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge skall barnets bästa alltid komma i 

främsta rummet. Vidare har rätten redovisat vad som gäller när det kommer till särskilda 

omständigheter som talar emot gemensam vårdnad. Det har framkommit i detta fall att 

mamman har ett alkoholmissbruk och till detta kommer även att mamman har flyttat 

utomlands och att hon ej i nuläget har någon kontakt med barnen. Detta menar rätten är 

sådana särskilda omständigheter som talar emot gemensam vårdnad och att det är bäst för 

barnen om pappan anförtros den enskilda vårdnaden. 

 

Även i dom 3 rör det sig om upplysningar från socialtjänsten enligt FB 6:20. Socialtjänsten 

skriver i sina upplysningar att det inte har framkommit att barnen far illa i hemmet och det 

kommer även fram att föräldrarna genomfört samarbetssamtal och att de i och med detta 

kommit överens i frågan. Rätten skriver att det som föräldrarna kommit överens om i 

samarbetssamtalen skall anses vara i enlighet med barnens bästa. 

 

I dom 4 har socialtjänsten hört pojken i sin utredning som gjorts enligt FB 6:19. Pojken säger 

i sitt samtal med socialtjänsten att han inte minns sin mamma men att hon bor utomlands. 

Socialtjänsten har inte kunnat nå mamman för samtal och vidare anser de att det är barnets 

bästa om fadern ensam får utöva vårdnaden. Både rätten och socialtjänsten refererar till 

barnets bästa utan att närmare beskriva förutsättningarna för detta begrepp. Rätten går i linje 
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med socialtjänstens utredning och anser att det är förenligt med barnets bästa om fadern är 

den som har den enskilda vårdnaden. 

 

Socialtjänsten har i dom 5 genomfört dels snabbupplysningar enligt FB 6:20 samt även 

genomfört en utredning enligt FB 6:19. I utredningen kommer det fram att pappan kan bli 

aggressiv i stressade situationer och det kan inte uteslutas att han även i framtiden kommer att 

använda sig av våld. När det kommer till barnets bästa skriver utredarna att det framgår att 

föräldrarna ej kan samarbeta när det kommer till frågor som rör barnet och därmed ej kan 

utöva gemensam vårdnad. Utredarna skriver även att det är barnets bästa om umgänge med 

fadern genomförs i närvaro av en kontaktperson. Eftersom rätten anser att föräldrarna ej kan 

samarbeta kring barnet så finns inte förutsättningarna för gemensam vårdnad och därför skall 

den enskilda vårdnaden tillfalla moder. Begreppet barnets bästa används inte alls i rättens 

utläggning.  

 

I dom 6 skriver socialtjänsten i sin utredning, som gjorts enligt FB 6:20, att det är förenligt 

med barnets bästa om mamman får enskild vårdnad. De skriver även att pappan troligen har 

utsatt flickan för sexuella övergrepp. Dock anser utredarna att pappan är viktig för flickan och 

att hon behöver träffa pappan men detta skall göras i närvaro av en kontaktperson. Rätten 

anser att den gemensamma vårdnaden skall bestå och skriver i domskälen: ”Vad parterna är 

ense om finner tingsrätten, så vitt framkommit, vara förenligt med barnets bästa”.  

 

I dom 7 skriver socialtjänstens utredare att det inte har kommit fram några omständigheter 

som talar för att någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare. Utredaren anser att 

föräldrarnas konflikt inte är så svår och djup att det förhindrar ett samarbete kring frågor som 

rör barnet och de har redan ett visst pågående samarbete kring frågor som rör barnet.  

Vidare anser utredaren att detta ligger till grund för att barnets bästa är att den gemensamma 

vårdnaden består. Rätten skriver i sina domskäl att i frågor som rör vårdnad om barn skall 

barnets bästa vara avgörande. Vidare skriver rätten att vad som är bäst för skall särskilt 

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

eller att barnet annars far illa och dels barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Rätten skriver även att bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller 

anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarna förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten instämmer i utredarens bedömning att parterna 

samarbetssvårigheter inte är av den arten att enskild vårdnad skulle vara till barnets bästa. 
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De två barnen i dom 8 har hörts i socialtjänstens utredning. Det kommer även fram att 

mamma är den som värnar om att barnen har en nära och god kontakt pappa. Socialtjänsten 

anser att vårdnaden skall tillfalla mamman enskilt eftersom hon är den som de anser tillvaratar 

barnens behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Mot den bakgrund som 

utredningen har visat anser rätten att det är bäst för barnen om modern har enskild vårdnad. 

Rätten har även tagit upp att vid avgörandet av frågor kring vårdnad skall barnets bästa alltid 

komma i främsta rummet. Barnperspektivet har förstärkts i och med de lagändringar som 

trädde i kraft 1 juli, 2006. Vid bedömning av vad som kan vara bäst för barnet skall det fästas 

särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.    

7.4 Sammanfattning 

I de tre första domarna har socialtjänsten endast lämnat snabbupplysningar enlig FB 6:20. 

Upplysningarna har i dessa fall spelat en stor roll i hur rätten har dömt. I de fem övriga 

domarna har rätten i fyra fall dömt i enlighet med vad som socialtjänstens utredare har 

förordat. I ett fall, dom 6, har rätten gått emot det som utredningen förespråkat. I samtliga 

domar har rätten lyft fram socialtjänsten upplysningar samt utredningar i domskälen och de 

ligger till grund för hur rätten har dömt.  

Barnets vilja har belysts i dom 1, 4, 6 samt 8. I dessa domar har barnen hörts och de har fått 

uttala sin vilja. I dom 6 har flickan hörts dels av polisen och dels av en psykolog på BUP. 

Socialtjänsten har inte haft ett enskilt samtal med flickan men har socialtjänsten har 

genomfört ett antal hembesök. I övriga domar har ej barnen hörts. 

När socialtjänsten och tingsrätten talat om begreppet barnets bästa så talar de i utredningarna 

och domarna om barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, de talar 

om att gemensam vårdnad är det som är mest förenligt med barnets bästa om det finns ett 

samarbete mellan föräldrarna i frågor som rör barnet eller barnen. I dom 2 och dom 4 har 

sådana särskilda omständigheter kommit upp att gemensam vårdnad ej är förenligt med 

barnets bästa. I dom 8 vill ej pappan samarbeta med rätten eller med socialtjänsten och inte 

heller med mamman om frågor kring vårdnaden och dessa faktorer har gjort att rätten ansett 

att en gemensam vårdnad inte kan anses vara förenlig med barnets bästa.  
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8. Diskussion 

8.1 Rättssociologi 

Vi har tidigare i vårt arbete talat om att en central del av rättsociologin är studier av normer. 

En central norm i vårt arbete är barnets bästa och i vår tredje frågeställning frågade vi oss om 

hur socialtjänsten respektive tingsrätten använde begreppet barnets bästa samt hur de tolkade 

det faktum att barnets bästa skall vara avgörande. Vi har skrivit tidigare att faktorer som 

inkluderas i barnets bästa är bland annat barnets vilja, barnets umgänge, föräldrars lämplighet 

och att barnet får goda förutsättningar till att kunna ha kontakt med den föräldern som barnet 

inte bor stadigvarande med. Socialtjänsten och tingsrätten går på samma linje när de bedömer 

vad det innebär med barnets bästa. Vi har sett att socialtjänsten har försökt få fram barnets 

vilja i fyra av domarna. Vi antar att i de andra domarna har barnen varit så pass små att 

socialtjänsten och tingsrätten ej ansett att barnets vilja ej kunnat belysas. I dom 1 har 

tingsrätten gått emot barnets vilja men vi kan se när vi läser utredningen att barnet i denna 

dom har haft en vacklande inställning mot sina föräldrar och barnet har även flyttat fram och 

tillbaka mellan föräldrarna så fort det har blivit en konflikt mellan barnet och föräldern.  

 

Som vi skrivit tidigare så är samarbetet viktigt mellan föräldrarna, detta för att skapa en bra 

grund för att barnet skall får en god och nära relation med båda sina föräldrar, att barnen får 

en nära och god relation anses vara till barnets bästa. Vikten av ett gott samarbete är en faktor 

som både socialtjänsten och tingsrätten tar upp och ett gott samarbete ligger till grund för att 

vårdnaden skall bli gemensam. Gemensam vårdnad tycker vi kan kallas en norm och för att 

denna norm skall komma till stånd gäller det att det finns ett samarbete mellan föräldrarna 

samt att det inte föreligger några andra särskilda omständigheter som till exempel att någon i 

familjen far illa eller att någon av föräldrarna har ett missbruk eller gjort sig skyldig till 

försummelse av barnet. I våra domar dömdes det till gemensam vårdnad i fyra fall och i 

övriga fyra fall dömdes det till enskild vårdnad. I de fall som domstolen dömt till enskild 

vårdnad har en av föräldrarna ett pågående alkoholmissbruk samt har flyttat utomlands, en 

förälder vill ej samarbeta med någon part, en förälder är utomlands och går ej att få tag på 

samt en förälder som uppfattas som aggressiv. Ett underligt fall är dom sex där misstanken 

finns att pappan gjort sig skyldig till sexuella övergrepp men där domstolen dömer till 

gemensam vårdnad. Socialtjänsten skriver i sin utredning att de anser att vårdnaden skall 

bedrivas enskilt och de diskuterar även misstankarna mot pappan och att de ifrågasätter hur 

 37



polisutredningen kunde läggas ned även om det kommit vittnesmål från dels flickan, dagis 

samt BUP. Frågan man kan ställa sig är varför rätten inte brytt sig om att ta upp misstankarna 

i sina domskäl? En tanke vi har är att i utredningen är det bara mammans uppgifter som 

kommer fram och utredarna har inte talat med vare sig polis eller BUP, de har helt enkelt 

förlitat sig på andrahandsuppgifter. Kanske har rätten hängt upp sig på detta faktum. Det 

kommer även fram i utredningen att de är oense inom socialtjänsten. Utredarna anser att det 

var fel att den tidigare enhetschefen la ned den tidigare utredningen i fallet, även detta kanske 

spelade roll alltså faktumet att socialtjästen inte har varit eniga. Rätten kanske tyckte att 

utredning på grund av dessa faktorer ej var tillräckligt bra och därför ej lagt större vikt vid 

den. Detta kan vi bara gissa oss till på grund av att rätten ej skrivit något i domskälen.   

   

8.2 Systemteori 

Under vår utbildningstid har vi fått en känsla om att socialtjänsten står under juristerna när det 

kommer till juridiska frågor. Våra åsikter som socionomer väger inte lika tungt som 

juristernas åsikter, vi kommer så att säga i en underordnad ställning. Vi har även skrivit 

tidigare i vårt arbete om tesen som Annica Rejmer (2003) lägger fram där hon skriver att 

socialtjänsten som system kan komma i underordnad ställning gentemot rättssystemet. Har vi 

i vårt arbete lagt märke till detta? Svaret som vi kan ge på denna fråga är att i de domar vi 

studerat rörande vårdnadstvister så har socialtjänsten en överordnad ställning. Som vi kan se i 

våra domar så har socialtjänstens utredningar i de flesta av domarna fått ett stort utrymme och 

har i de flesta fallen även legat till grund för det domslut som har tagits. Vi kan även läsa i 

proposition 2005/06:99 att: ”Vårdnadsutredarens bedömning och slutsatser är av stor 

betydelse” (sid. 59). Kontentan av detta är att våra åsikter som socionomer är av synnerligen 

stor vikt. Samarbetet mellan socialtjänsten och rättsväsendet är viktigt och av våra domar kan 

vi se att det fungerar i huvudsak. Det enda vi skulle vilja se mer av är att socionomerna sticker 

ut hakan mer och lägger fram sina åsikter och står för dem.  

 

Vi har tidigare diskuterat dom 6 och hur vi tycker att den avviker från våra andra domar. Ur 

ett systemteoretiskt perspektiv är tingsrätten ett system medan socialtjänsten är ett annat. 

Dessa två system har olika regler att förhålla sig till och en viktig regel för rättssystemet är 

rättssäkerheten. I dom 6 fanns det misstankar om att pappan gjort sig skyldig till sexuella 

övergrepp mot dottern men pappan har aldrig blivit dömd för detta. I stort sett det enda bevis 

som finns är flickan som sagt att pappan haft sin snopp på ”kisserian”. Denna utsago spelar en 
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stor roll i socialtjänstens utredning men lämnas därhän i tingsrättens dom. Det kanske finns en 

större bevisbörda hos tingsrätten vilket gör att de kanske anser att bevisen i denna dom är 

tunna och därför ej håller som skäl för att kunna döma till enskild vårdnad. Samtidigt säger 

dock domen att pappan endast får träffa dottern i närvaro av en kontaktperson men att den 

gemensamma vårdnaden skall bestå. Det vi slås av när vi har tagit del av dom 6 är att hur 

oerhört komplicerat det är att döma i mål som gäller vårdnad. Systemteorin bygger på att 

människan delas upp och ingår i olika system som påverkar varandra, i dom 6 så har både 

flickans, pappans och mammans system påverkats av hur tingsrätten har dömt i deras fall. I 

denna dom känns det som att alla är förlorare. Pappan kanske är oskyldig och måste leva med 

de misstankar som finns mot honom. Mamman lever med misstankarna att pappan kanske 

utnyttjar sin dotter sexuellt. Men inte minst flickan som får hela sin uppväxt präglad av denna 

händelse.  

8.3 Avslutande reflektioner samt förslag till fortsatt forskning 

Vår studie visar att socialtjänstens utredningar spelar en stor roll när det kommer till 

vårdnadstvister och att det är viktigt att utredningen görs på ett professionellt sätt. Utredarnas 

åsikter är av stor vikt och spelar en stor roll för hur domstolen dömer. Vi har också kommit 

fram till att socialtjänsten och rättsväsendet tittar på sammas faktorer till exempel när det 

kommer till vad som anses vara barnets bästa. Vi tycker att vår utredning visar att tingsrätten 

har stor tilltro till att socialtjänstens utredningar är professionellt utförda, detta får oss att 

tänka på hur oerhört bred vår utbildning är. Det skrämmer oss lite att vi förväntas kunna så 

mycket inom så många områden, och vi är tveksamma till om vi verkligen behärskar detta. Vi 

har under vår utbildning på socialhögskolan och under våra praktiker tagit del av utredningar 

som varit bristfälliga och därför hoppas vi att vi får en bra vägledning och chanser till 

vidareutbildning inom de områden vi kommer att arbeta med när vi kommer ut i arbetslivet.  

 

I början av processen av att skriva denna c-uppsats hade vi tankar på att även intervjua 

socialsekreterare och domare, detta för att få ett bredare material att analysera. Ett förslag till 

fortsatt forskning kan då vara att just intervjua personer som arbetar med vårdnadsfrågor och 

höra vad de anser om vikten av socialtjänstens utredningar. Ett annat kan förslag kan vara att 

gå djupare i bara en utredning och dom och följa hela processen från stämning till domslut.   
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