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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to look how the Social Service has handled custody issues. The study has a 
legal and social aspect with a purpose to investigate how the law affects the social administration 
as well as the family. During a period of one year a quantitative and qualitative study was 
performed within the social administration in a nearby community. The study focus is partly on 
the relationship between the law, family and society. The main questions have been: Which one of 
the parents, mother or father, did in fact get the custody and why? How has the children’s point of 
view been reported in the inquiry? A child needs a well organized everyday life in a preferably 
conflict free environment. The result shows that the mothers are most often presented as the 
child’s main provider but it´s not related to gender. The main reason is the child´s need to 
stability, security and structure in everyday life and therefore the authority often chose to not 
change the child´s existing resident and surroundings. We have also found out that more focus 
must be put on          the child’s wish, they need to be considered. For the best interest of the 
child! 
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1 Inledning 
 

I all den litteratur som vi tagit del av fastställs att ett barn behöver en bra relation till båda sina 

föräldrar för att växa upp till en trygg och harmonisk människa. När föräldrarna separerar är 

det således viktigt för barnet att ha bägge föräldrarna involverade i sitt liv och ha en fortstatt 

god kontakt med dem. Men om föräldrarna inte klarar av att samarbeta och istället börjar 

tvista om ett odelbart barn är det Tingsrätten som fattar beslut i denna mycket komplicerade 

situation och det är Socialtjänsten som får den svåra uppgiften att utreda och föreslå en 

lösning till föräldrarnas konflikt. 

 

Författarna till den här uppsatsen har praktiserat på Socialtjänsten och haft många intressanta 

samtal med familjerättshandläggarna om barnen i vårdnadsutredningarna. Detta väckte en 

nyfikenhet inom oss att göra en undersökning av hur det verkligen är och varför föräldrar 

egentligen tvistar om sitt barn. Idén med den här uppsatsen är att intresserade ska kunna få 

övergripande kunskaper om vårdnadsregler, och få en aktuell bild av hur vårdnadstvister kan 

se ut.  

 

 1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att beskriva hur vårdnadstvister kan se ut i realiteten och analysera hur lagstiftningen 

gällande vårdnadsfrågor tillämpas vid Socialtjänstens utredningar. Den övergripande 

frågeställningen är att ta reda på vad lagen, det vill säga Föräldrabalken, propositioner, 

betänkanden, samt FN:s barnkonvention säger om vårdnadsfrågor och hur lagen tillämpas av 

utredarna vid vårdnadsutredningar. Detta i syfte att ge en teoretisk bakgrund och beskriva 

vårdnadslagstiftningen. Dessutom skall teori och praktik kopplas ihop genom följande 

frågeställningar: 

 Vem förslås i Socialtjänstens utredning få vårdnaden om barnet och varför? 

 Hur har barnets inställning i de ärenden kommit fram i Socialtjänstens utredning? 
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1.2 Avgränsning 

 

Uppsatsen omfattar i första hand Socialtjänstens utredningar. Domstolsprocessen 

beskrivs endast kortfattat. Arbetet har begränsats till enbart vårdnadsfrågan. Inte heller 

har internationell forskning behandlats. 

 

1.3 Disposition 
 

Första kapitlet innehåller uppsatsens inledning, problemställning, syfte och juridisk 

begreppsredovisning. I andra kapitlet redovisas arbetets metod, där vi så noga som möjligt 

beskriver hur vi gått tillväga. Där ingår hur den kvantitativa och kvalitativa undersökningen 

genomförts, hur bearbetningen och analys av materialet skett samt redovisning av valda 

teorier. Tredje kapitlet är uppsatsens litteraturdel och omfattar två delar, A) beskrivning av 

vårdnadslagstiftnigen, och B) tidigare forskning som är relevant för det här arbetet. Sist följer 

fjärde kapitlet som behandlar resultatredovisning, tolkning och analys, en diskussion om 

validitet, reliabilitet, generalisering och arbetets slutsats. 

 

1.4 Begrepp  
 

Till rapportens begreppsförklaring har orden barn, barnets bästa, barnperspektiv, vårdnad, 

ensam och gemensam vårdnad valts eftersom förklaring av de begreppen är väsentliga för 

rapportens förståelse. Alla begreppen förklaras från ett juridiskt perspektiv. 
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1.4.1 Barn 

 
Barn är inte något entydigt begrepp, olika åldrar kan diskuteras som gräns mellan barndom 

och vuxenliv. I barnkonventionens artikel 1 fastslås att barn är varje människa som är under 

18 år, om inte barnet enligt den lag som gäller för barnet blir myndigt tidigare. I Sverige är 

myndighetsgränsen 18 år, men i samhället finns ett stort antal åldersgränser för personer 

under 30 år. Barn under 18 år har olika rättigheter och skyldigheter knutna till sin ålder  

enligt Föräldrabalken och Socialtjänstlagen (Schiratzki, 2006).   

 

1.4.2 Barnets bästa 
 
Begreppet barnets bästa användes redan i början av vårt sekel i svensk lag. Barnets bästa ”the 

best interest of the child” har senare tagits upp av FN i dess 1989 års antagna konvention om 

barns rättigheter. Den vägledande principen när det gäller vårdnad om barn, boendet och 

umgänget är vad som är ”bäst för barnet”. Barnets bästa framgår uttryckligen i en del lagar:  

I 6 kap. 2a § Föräldrabalken (FB) anges att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

avgörande av frågor om vårdnad, boende och umgänge. Även i 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen 

(SoL) och 1 § Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och vid 

utformningen av brottsmålsprocessen har principen om barnets bästa varit vägledande 

(Ewerlöf, 2004). Något entydigt svar på vad som är barnets bästa finns inte, eftersom ”det 

bästa” för varje barn är individuellt. Lagstiftningen säger att det bästa för ett barn är att få ha 

en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Tanken är att ett barn som har tillgång till 

båda sina föräldrar har en bra chans att växa upp till en trygg och harmonisk person 

(Kinnman, 2000). Att barnets bästa ska beaktas betyder i princip att en öppen bedömning av 

barnets situation ska göras och att den bästa möjliga lösningen skall eftersträvas i varje enskilt 

fall. Enligt Schiratzki (2000), är begreppet barnets bästa relaterat till enskilda samhällens och 

samhällsgruppers värderingar och begreppet är ett öppet koncept som innebär att ta hänsyn till 

alla tänkbara aspekter för att ge barn bästa möjliga livssituation. 

 

1.4.3 Barnperspektiv 
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I regeringens proposition (2005/06:99) anges riktlinjerna för ett tydligare barnperspektiv. 

Utgångspunkten för barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och 

integritet. Ur juridiskt perspektiv innebär det att man vid beslut som rör barnet försöker förstå 

barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation, att se med barnets ögon. Det handlar 

också om att lyssna på barnet och analysera vilka följder olika beslut kan få för barnet. Att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn är en av 

grundprinciperna, som även fastställs i barnkonventionen artikel 3. En annan viktig princip är 

den om barnens rätt att komma till tals och barnets vilja. I den nya propositionen anges att det 

är viktigt att domstolen alltid tar hänsyn till barnets vilja i förhållande till barnets ålder och 

mognad.  

 

 

1.4.4 Vårdnad 

 

När det i lagen talas om vårdnad menas en vårdnadshavares rättsliga ansvar för sitt barn. I 6 

kap. 1 § FB anges att vårdnadshavaren har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska 

se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Den 

faktiska vården kan lämnas över till någon annan, exempelvis en umgängesförälder, 

vårdnadshavaren har dock skyldighet enligt 6 kap. 11 § FB att bestämma i frågor som rör 

barnets personliga angelägenheter tills barnet fyller 18 år (Socialstyrelsen, 2003). Ansvaret 

omfattar både att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder samt bevaka att 

barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren är också skyldig 

enligt 6 kap. 2 § FB att se till att barnet står under uppsikt i syfte att hindra att barnet orsakar 

skada för sig själv eller för andra i sin omgivning.    
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1.4.5 Ensam och gemensam vårdnad  

 

Ett barn kan stå under vårdnad av båda föräldrarna eller en av föräldrarna. Enligt 6 kap. 3 § 

FB står ett barn vid födelsen under vårdnaden av båda föräldrarna om dessa är gifta med 

varandra (gemensam vårdnad). Om barnets föräldrar är ogifta vid barnets födelse är modern 

ensam vårdnadshavare. Föräldrar som inte är gifta med varandra kan enligt 6 kap. 4 § 2 st.  

FB genom anmälan till Socialtjänsten i samband med faderskapsbekräftelse få gemensam 

vårdnad om sitt barn (SOU 2007:52). Gemensam vårdnad innebär att både föräldrarna 

tillsammans har ett juridiskt ansvar för barnet. Om föräldrarna inte bor ihop och delar 

vardagen, behöver de i sådana fall inte alltid ha samma uppfattning, men de måste kunna 

hantera sina delade meningar utan att det drabbar barnet. Om någon av föräldrarna önskar 

ändring i vårdnadsfrågan kan de även vända sig till domstol enligt 6 kap. 5 § FB. Ensam 

vårdnad är tänkt som ett alternativ för att skydda barnet och innebär att en av föräldrarna 

ensam har det fulla juridiska ansvaret för barnet och den andre föräldern betraktas ur juridisk 

synvinkel som vilken person som helst, dock har denne förälder rätt till umgänge (Sjösten, 

2003).  
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2 Metod och teoretiska utgångspunkter 
 

Författarna till den här uppsatsen har under socionomutbildningen läst en del juridik i 

familjerätt och dessutom haft sina fältstudier hos en familjerättsenhet på Socialtjänsten i en 

kranskommun. Idén till vår frågeställning fick vi av en handläggare som arbetar där och 

undersökningen utfördes på samma familjerättsenhet. 

 

Sökning av rättsinformation, litteratur, och tidigare forskning har gjorts från olika webbsidor 

och databaser: Libris, Lagrummet, Rättsbanken, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, 

Barnombudsmannen, Justitieombudsmannen, BRIS, och Rädda barnen. De sökorden som 

används är barn, barnets bästa, vårdnad, vårdnadstvister, vårdnadsutredningar, familjerätt, 

Socialtjänsten, barnens rätt, barnkonventionen, och barnperspektiv. Litteratur har även 

inhämtats från biblioteket på Socialtjänsten. För den rättsdogmatiska undersökningen har 

juridiskt material som rör vårdnadsfrågor under de senaste tio åren sökts och vi har valt att 

begränsa materialet till Lagtext, propositioner, förarbeten, och myndighetsrekommendationer.  

 

2.1 Rättsociologisk metod 

 

Uppsatsen har en rättsociologisk ansats. Rättssociologin har till uppgift att beskriva 

rättsordningen i ett samhälle utifrån externa utgångspunkter, det vill säga tyngdpunkten läggs 

på rättens delaktighet i den samhälleliga och sociala betydelsen. Rättsociologiska metoder 

används för att belysa olika grupper i samhället och lagstiftningens effekter.  Det handlar om 

att undersöka normer, spelregler och mänsklig samverkan mellan parter, samhällsvetenskap, 

förändringar i samhället som påverkar rätten, nya lagar och politik (Larsson, 2005). Den 

rättssociologiska metoden vill ta reda på vilket sätt rättens roll påverkar samhället och 

beteendet hos människor. Detta intresserar oss och därför valdes den rättssociologiska 

ansatsen som vi också anser är passande med tanke på uppsatsens frågeställning.   

 

Då den rättsociologiska metoden förutsätter en undersökning av lagen har vi valt att granska 

lagar, propositioner, förarbeten och myndighetsrekommendationer som rör vårdnadstvister.  I 
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den så kallade rättsdogmatiska analysen används juridiskt textmaterial ofta som en 

informationskälla för beskrivning av verkligheten. Gällande rätt studeras från ett internt 

perspektiv, det vill säga från själva rättskällorna i syfte att fastställa, tolka och systematisera 

vad rättsregler har för innehåll (Larsson, 2005). Vi önskade få reda på lagstiftningens syfte 

gällande vårdnad och vårdnadshavare. Med andra ord sökte vi ta reda på vad 

vårdnadslagstiftningen har för riktlinjer och påverkan på Socialtjänstens arbete, familjen, 

föräldrarnas skyldigheter och rättigheter vid en separation och vårdnadens utövande vid 

tvister.  

 

Rättsociologin försöker genom både teoretisk och empirisk forskning söka de fakta som lett 

till det befintliga rättssystemet och hur samhället berörs av lagen (Larsson, 2005). I vår 

uppsats undersöks vilka effekter vårdnadslagstiftningen har på föräldrar som tvistar om sina 

barn, hur lagen ser på föräldrarollen och familjen och hur föräldrarna i sin tur påverkas av 

lagen. Därför har studier av gällande lag tillsammans med mixad empiriundersökning, 

kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod valts. Den kvantitativa delen syftar till att 

redovisa hur utredningarna med vissa utvalda variabler ser ut under ett år. Detta för att få en 

bättre bild av verkligheten genom att redovisa vissa uppgifter i ärendena. Den kvalitativa 

forskningen syftar till att redovisa Socialtjänstens förslag, varför de bedömt ensam vårdnad 

till en viss förälder och hur barnens inställning framhävts i de ärenden där enbart en 

vårdnadshavare föreslagits. 
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2.2 Urval och bortfall 

 

Urvalet är alla av Socialtjänsten avslutade vårdnadsutredningar i en kranskommun under ett 

år, 2007. Skälet till urvalet är att vårdnadsfrågor är ett område som är i ständig förändring och 

vi önskade få aktuella uppgifter för att ta reda på vad som sker i dagsläget. Totalt var det 29 

ärende, men då tre av dem enbart rörde så kallade snabbupplysningar och inte var ”riktiga” 

utredningar, blev dessa ärenden bortfall i den kvantitativa undersökningen. Snabbupplysning 

är en mindre utredning som Tingsrätten begär så att de kan göra ett intermistiskt beslut, den 

utredningen innehåller ingen bedömning utan bara samtal med föräldrar och barnet eller 

personal från barnomsorg. Undersökningen omfattade totalt 26 ärenden gällande 39 barn. 

Elva av dessa ärenden hade en föreslagen vårdnadshavare och dessa valdes ut till den 

kvalitativa delen.  
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2.3 Kvantitativ undersökning 

 

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att beskriva verkligheten genom att redovisa 

ärendena med dess olika variabler har kvantitativ innehållsanalys valts. Esaiasson (2003) 

anser att kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg vid undersökningar av 

skriftliga framställningar där man vill ha svar på frågor om hur ofta eller hur frekvent olika 

kategorier förekommer. För att undersöka vårdnadsfrågan och ge läsaren en bild av hur 

vårdnadsärendena kan se ut valdes följande variabler för vår undersökning: 

 

 Ärendeslag: om ärendet gäller en vårdnad, boende eller umgängestvist 

 Antal berörda barn 

 Föreslagen vårdnadshavare: Modern, fadern, föreslås gemensam vårdnad eller så 

kom utredarna fram till en så kallad konsekvensbeskrivning 

 Hur löstes tvisten, genom dom eller överenskommelse mellan föräldrarna? 

 Andel överensstämmelse mellan Socialtjänstens förslag och Tingsrättens dom 

 

För detta ändamål utarbetade vi ett kartläggningsschema (bilaga 1) så att vi kunde skriva över 

informationen från de verkliga ärendena till formuläret. En handläggare på Socialtjänsten 

skrev ut en lista från enhetens databas på de ärenden som var avslutande under år 2007 och vi 

fick därefter tillgång till dessa akter.  Alla handlingar i varje ärende granskades för att 

säkerställa resultatet, och uppgifterna som inhämtades fanns i Socialtjänstens 

journalanteckningar, den färdigställda utredningen och i domslutet. All data från formuläret 

har bearbetats i Excel-programmet där de olika tabellerna har skapats.  
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2.4 Kvalitativ undersökning 

 

Elva ärenden där en av föräldrarna föreslagits som ensam vårdnadshavare har studerats mera 

djupgående i den kvalitativa delen av undersökningen. Vi började med att gå igenom alla 

handlingar i akten och valde sedan ut Socialtjänstens avslutade utredningar som omfattade 10-

14 sidor per utredning för närmare analys. Därefter skrevs en sammanfattning ner av 

familjens bakgrund och livssituation, det vill säga familjens liv i korthet och eventuella 

orsaker till föräldrarnas tvist. Anteckningarna omfattade också barnet/barnens ålder och 

historia till exempel skolans/förskolans syn på barnet och föräldrarna gällande närvaro, 

samarbete, sjukdomar med mera. I korthet beskrevs familjens livssituation under utredningen. 

När detta gjorts antecknades Socialtjänstens bedömning av vårdnadstvisten ned, föreslagen 

vårdnadshavare och orsakerna till förslaget. Vidare noterades hur barnets inställning 

framkommit i utredningen och hur barnet kommit till tals. 

 

Vid genomläsning och analys av materialet har vi har använt oss av Malteruds (1998) 

strukturschema som innebär bearbetning av texten i olika nivåer. Det handlar om att läsa 

texten flera gånger, meningsstrukturering, och sedan försöka se och upptäcka eventuella 

mönster. Så här gick vi tillväga: 

 Nivå 1. Läste igenom socialtjänstens utredningar upprepade gånger och antecknade. 

 Nivå 2. Organiserade och sorterade texten genom att söka orsakerna till tvisten, typ 

våld, missbruk, svåra samarbetsproblem och efter hur barnens inställning redovisats. 

 Nivå 3. Sökte innebörden i de olika textavsnitten och letade efter bekräftande citat. 

 Nivå 4. Sammanfattade materialet genom att meningskategorisera texten och dela upp 

kategorierna i olika teman. 

Meningskategorisering är en användbar metod för att strukturera komplicerade och 

omfattande textmaterial, för att få en överblick över orsaker och samband, och för 

kvantifiering av fakta (Kvale, 1998).  
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2.5 Etiska överväganden 

 

Denna undersökning avser vara en konfidentiell kartläggning av de annars mycket känsliga 

och sekretessbelagda uppgifterna, de etiska aspekterna är därför viktiga i det här arbetet. Vi 

namnger därför inte kommunen och behandlar alla uppgifter konfidentiellt för att ingen ska 

känna igen sig själv eller någon annan ska känna igen undersökningspersonerna. 

Utgångspunkten är att information om personer i särskilt utsatta situationer som här måste 

bedrivas med yttersta respekt och konfidentialitet (Blennberger, 2005).  

 

Innan forskningen påbörjades fick vi en noggrann genomgång om tystnadsplikt och sekretess 

inom Socialtjänsten. Vi läste igenom och skrev under ett så kallat sekretessbevis som 

handlade om förbud att röja personliga uppgifter som vi tagit del av under vår undersökning 

på Socialtjänsten.  

 

Under hela undersökningen fanns vår kontaktperson på Socialtjänsten i vår närhet. Materialet 

och pågående arbeten numrerades, förvarades och låstes in i hennes rum efter dagens slut. All 

information som vi ansåg oss behöva fördes över till ett numrerat formulär och andra 

anteckningar skrevs ner utan inblandning av personuppgifter. Konfidentiellt i forskning 

innebär att personliga uppgifter som identifierar undersökningspersonerna inte redovisas för 

att informationen inte ska kännas igen av andra, detta för att skydda de berörda personers 

privatliv (Kvale, 1997). Under forskningen gång antecknades inga namn eller personnummer 

ner, ingenting låg framme, togs med eller kopierades och på så sätt bevarades 

konfidentialiteten fullständigt för de berörda personerna.  
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2.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

 

Validitet förklaras som giltigheten och relevansen i hela undersökningsprocessen. Kortfattat 

kan sägas att validiteten handlar om forskaren mäter det hon vill mäta (Kvale, 1997) och om 

metoden har varit det rätta tillvägagångssättet för genomförandet av den här undersökningen. 

I den kvantitativa forskningen är det viktigt att kontrollera mätinstrumentets förlitlighet. Till 

den här undersökningen användes ett frågeformulär och uppgifterna baserades på fakta från 

Socialtjänstens utredningar. Därmed anser vi att validiteten i undersökningen blev hög, 

eftersom datainsamlingen var hämtade ur verkliga ärenden som sedan sammanfattades. Det 

fanns med andra ord inte utrymme att kunna påverka resultatet genom att ställa fel eller 

ledande frågor under kartläggningens gång. Reliabilitetsbegreppet handlar om förlitlighet, 

eller hur bra man mäter det som ska mätas (Ruth, 1991). Det finns då flera saker att tänka på, 

dels främst på forskarens förutsättningar men också på vilket sätt datainsamlingen utförts, det 

vill säga om det på något sätt gått att påverka svaren. Vidare anser Ruth att forskaren behöver 

viss erfarenhet av och kunskap om det fenomen som skall studeras. Innan undersökningen 

påbörjades tog vi del av mycket litteratur som berörde det undersökta ämnet så att vi var 

utrustade med god bakgrundsinformation. Dessutom har vi tidigare praktiserat och fått en del 

praktiska kunskaper på detta område. Vi har varit två som utfört forskningen och det har gjort 

noggrannheten och precisionen bättre, dessutom har objektivitet beaktats hela tiden. 

 

När det gäller generaliserbarhet ska forskarna kunna resonera om särskilda mönster finns i 

resultaten, ha tillfredsställande information att tolka, och bestämma vikten av om ens 

tillvägagångssätt varit korrekt för att kunna generaliseras (Malterud, 1998).  Det är svårt att 

generalisera utifrån endast ett års utredningar i en kranskommun. Men genom att vi kopplar 

våra resultat till tidigare forskning och då samma lagstiftning gäller alla i kommuner kan vi 

lyfta fram några allmängiltiga aspekter kring vårdnadsutredningar i Sverige idag. Detta 

diskuteras vidare i slutsatsen.  
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2.7 Teoretiska utgångspunkter 

 

Som analysverktyg har vi valt systemteorin eftersom vi ser tydliga kopplingar mellan 

rättsociologisk metod och systemteorin. Systemteorin söker belysa hur flera olika 

system fungerar och hur de påverkar varandra genom det så kallade informationsflödet 

mellan dem, i den här uppsatsen undersöks både Socialtjänsten, rättsreglernas påverkan, 

domstolen och inte minst familjesystemet. Den gemensamma nämnaren här är alltså 

lagen och dess tillämpning mellan de olika systemen. Vi anser att systemteorin är 

mycket relevant för detta arbete och att systemteorin i kombination med rättsociologisk 

metod passar som ”hand i handsken”. 

 

Med tanke på frågeställningen vem fick vårdnaden om barnet och varför, samt 

mammornas överrepresentation som ensam vårdnadshavare har vi dessutom ansett att 

genusperspektiv är ytterligare ett viktigt verktyg för analysen.   

 

2.7.1 Systemteorin 

Ursprunget i systemteorin kommer från Bertalanffys generella systemteori. Systemteorin är 

en biologisk teori som handlar om att alla organismer utgör system, som rymmer subsystem 

som utgör den del av överordnade system – supersystem (Payne, 2002). Det som utmärker 

biologiska system är att de är öppna och har förmågan att utbyta information med varandra. 

På så sätt kan de öppna systemen utvecklas medan slutna system däremot kommer så 

småningom att gå mot sin upplösning (Öqvist, 2003). Här spelar systemets normer, dess 

aktörer och kommunikationen både inom systemet och i sampel med andra systemen en 

mycket viktig roll. Öqvist menar att information, språket, förnuftsmässig argumentation, 

analys och tolkning och människans tolkning och översättning av informationen är väsentliga 

för att systemets utveckling. Fördelar med systemteorin är att den rör helheter och stor tyngd 

läggs på förändring av omgivningen, hur en person eller enhet påverkar en annan.  

Grundenheten i systemteori är system, i sociala system undersöks hur människor integrerar 

inom organisationer och offentliga organisationer: ”En viktig poäng med systemtänkande är 
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det ömsesidiga beroendet mellan organisation och omvärld” (Öqvist, s. 15, 2003). Samtidigt 

accepterar systemteorin den existerande sociala ordningen, och försöker analysera den. Det 

vill säga analysera hur de hierarkiska strukturerna fungerar och påverkar beteendet genom det 

mänskliga samspelet. Payne skriver: ”Systemteorin stämmer därför bra överens med en 

profession och en organisatorisk struktur som utgör en del av staten och som har sin makt och 

auktoritet från den” (Payne, s. 197, 2002).      

 

I de system vi undersöker är det lagen som är överordnad, detta fastställs i regeringsformens 

portalparagraf. Därefter är det domstolen som har beslutanderätt i vårdnadstvister och 

Socialtjänsten som en kommunal myndighet som har till uppgift att utreda med hjälp av 

lagens riktlinjer. Familjen definieras i den sociala systemteorin som ett informellt system som 

är beroende av olika system i sin omedelbara omgivning, i det här fallet är familjen beroende 

både av Socialtjänstens utredning och av domstolens beslut. Utgångspunkten i vår 

undersökning ligger i samspelet mellan dessa tre system, men fokus ligger på Socialtjänsten 

arbete, alltså hur vårdnadskonflikter bedöms med hjälp av lagen. Systemteorin fungerar här 

som ett ”förståelseraster” som söker förklara mänskligt beteende, som en cirkuläritet – 

ömsesidighet, det vill säga mänskligt beteende skapas genom återkoppling, eller feedback 

som sker i interaktion med andra. Det offentliga påverkar det privata, i vårdnadsutredningarna 

undersöker Socialtjänstens utredare exempelvis hur barnet mår bland annat med hjälp av 

personal kring barnen på olika institutioner som barnet vistas på och föräldrarna i sin tur 

påverkar utredningen genom sin information.  
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2.7.2 Genusperspektiv 
 

Genus är ett viktigt begrepp för att förklara de olika sociala roller och förväntningar som ställs 

på män respektive kvinnor. Payne skriver om Hamner & Stathams teori som grundar sig på att 

kvinnor definieras av deras kön via roller som mor och hustru, och män utifrån status och 

yrke. Kvinnor förväntas acceptera vissa roller som omsorgspersoner och den huvudsakliga 

vården av människor vilket betyder att de flesta kvinnor sköter hemmet och har ansvaret för 

barnen (Payne, 2002).   

 

I samhällspolitiken förutsätter man att informella omsorgspersoner, som nästan alltid är 

kvinnor sköter familjen. Genusperspektiv innebär att höja medvetenheten kring obalansen och 

den ojämnställda behandling mellan män och kvinnor i sociala organisationer, som ofta har 

manliga värderingar. Hamner och Statham menar att kvinnor behandlas på ett visst sätt, som 

beroende och underlägsna männen och att genus är ett viktigt tema när det gäller att 

synliggöra och hantera sociala problem på ett effektivt sätt. Enligt deras teori finns det 

grundläggande outtalade antaganden som påverkar bedömningen av kvinnor. En speciell roll 

är rollen som omsorgspersoner som ansvarar för barn och andra familjemedlemmar. Kvinnor 

förväntas kunna och vilja ta hand om andra (Payne, 2002). 

 

Utgången av Socialtjänstens förslag till ensam vårdnadshavare har visat sig ofta vara till 

kvinnans fördel. I den här undersökningen vill vi ta reda på varför det är så. Lagen är ett 

verktyg som kan förklara orsakerna till valet av lämplig vårdnadshavare, men det finns andra 

djupt rotade normer som är dolda, men ändå tydliga. Vi tror därför att genusperspektivet kan 

ge oss vissa förklaringar till det ojämnställda förhållandet som just nu finns när det gäller 

kvinnors överrepresentation som ensamma vårdnadshavare.   
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3 Litteratur 
 

I litteraturdelen skriver vi om vårdnadslagstiftningen, ger en historisk tillbakablick, tar upp 

FN:s barnkonvention. Dessutom en sammanfattande redogörelse av de gällande 

vårdnadsreglerna, en kort beskrivning av domstolsprocessen, Socialtjänstens roll och 

vårdnadsutredningarnas tillvägagångssätt. Denna information bör ge läsaren en bra bakgrund 

och förståelse till rapporten och en helhetsbild av den juridiska processen vid vårdnadstvister. 

Sist berättar vi om tidigare forskning som är relevant för den här uppsatsen. Urvalet av 

tidigare forskning har fokuserats på undersökningar som gjorts de senaste 10 åren, om vem 

som fått vårdnaden om barnet och hur barnets inställning redovisats i vårdnadsärenden. 

 

3.1 Del A - Vårdnadslagstiftningen 

 

3.1.1 Historisk tillbakablick 

Före 1734 års lag var faderns makt och bestämmanderätt över de äktenskapliga barnen stark 

och rättsförhållandet mellan föräldrar och barn i huvudsak oreglerat. 1734 års lag som gällde 

fram till 1917 – 1920 reglerade framför allt ekonomiska förhållanden som arv och förvaltning 

av egendom och skyldighet att försörja barn. Från år 1917 till 1920 fick Sverige en rad 

barnlagar (Barnalagstiftningen) bl.a. om barn i och utom äktenskap, adoption och 

förmyndarskap. Barnalagstiftningen innehöll noggranna regler om barns börd, underhålls-

skyldigheten och reglerande av vårdnad. I samband med detta infördes begreppet vårdnad 

som egentligen är en förkortning av ordet omvårdnad (Ewerlöf, 2004). Lagstiftnigen betonade 

då föräldrarnas ansvar för att barnet skulle växa upp under goda förhållanden och syftade till 

att förbättra de utomäktenskapliga barnens och mödrarnas situation.  

 

Nästa ändring trädde ikraft från den 1 januari 1950 och innebar att man samlade barnlagarna i 

en balk, Föräldrabalken, och tog bort reglerna om att fadern ensam skulle vara förmyndare för 

barn födda utom äktenskapet.  

Föräldrabalken reformerades 1973 och reformen betydde att frågan om vem av makarna som 

bär skulden till tvisten får inte fick tillmätas betydelse vid avgörandet om vem som ska få 
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barnen. År 1976 togs begreppen ”barn i äktenskap” och ”barn utom äktenskap” bort ur lagen 

och från 1 januari 1977 infördes möjlighet för föräldrar som inte var gifta med varandra att få 

gemensam vårdnad om sina barn (SOU 1995:79). I december 1990 antog riksdagen en 

proposition om vårdnad, boende och umgänge och ändringen gällde från och med 1 januari 

1991. Huvudsyftet med denna reform var att främja samförståndslösningar mellan föräldrarna 

om barnets vårdnad. Genom ändringarna infördes även en bestämmelse som anger att 

domstolen vid prövning av vad som är bäst för barnet skall fästa avseende särskilt vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Kommunerna skulle därför erbjuda 

föräldrarna olika stödåtgärder som samarbetssamtal eller hjälp med avtalsskrivning för att i 

största mån undvika domstoltvister (Saldeen, 2001). 

 

 År 1993 infördes en bestämmelse om att domstolen ska beakta risken att barnet utsätts för 

övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls eller annars far illa vid umgänge. Den 1 januari 

1996 infördes utryckliga bestämmelser om barnets rätt att komma till tals i mål och ärenden 

om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen skulle vid sin bedömning ta hänsyn till barnets 

vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Från och med 1 oktober 1998 infördes nya 

bestämmelser i 6 kap. FB med syfte att bereda vägen för en ökad användning av gemensam 

vårdnad. Då blev det möjligt för föräldrar som är överens att kunna reglera frågor om barnets 

vårdnad, boende och umgänge genom avtal som skulle godkänns av socialnämnden (prop. 

2005/06:99). 
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3.1.2 FN:s barnkonvention 

 

FN:s konvention om barnens rättigheter antogs i Förenta Nationernas generalförsamling 1989 

och ratificerades av Sverige 1990 (SOU 2007:52). Svenska domstolar och myndigheter är inte 

direkt bundna av Barnkonventionen, men regeringen är skyldig att se till att svensk 

lagstiftning är i överensstämmelse med konventionen. Domstolar och myndigheter är därmed 

skyldiga att beakta Barnkonventionen vid sina beslut och blir indirekt bundna av den. 

Barnkonventionen innefattar fyra grundläggande, allmänna principer som har självständig 

betydelse men som också skall prägla tolkningen och tillämpning av konventionens övriga 

artiklar:  

 Artikel 2 gäller förbud mot diskriminering. Där fastslås att alla barn har samma 

rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla 

åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och 

här fastställs att vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall. Principen 

gäller åtgärder som vidtas av offentliga myndigheter men också sådana åtgärder som 

vidtas av privata institutioner.   

 Artikel 6 handlar om barnens rätt till liv och utveckling, den fysiska, psykiska, 

andliga, moraliska och sociala utveckling. 

 Artikel 12 rör barnens rätt till att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade.  

I propositionens strategi för att förverkliga FN:s konvention har regeringen markerat att 

Barnkonventionen skall vara ett verktyg i arbetet med att gradvis förbättra barns villkor och 

fastslagit att konventionen handlar om att ändra attityder, arbetssätt och förhållningssätt på 

olika nivåer i samhället. Barnkonventionen skall därmed vara ett aktivt instrument och 

genomsyra allt statligt beslutsfattande som berör barn. Regeringen har vidare ansetts att det 

krävs satsningar för att höja kompetensen hos beslutsfattare och vuxna som arbetar med barn 

(prop. 1997/98:182). 
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3.1.3 Gällande rätt, ett tydligare barnperspektiv 

 

Syftet med de nya vårdnadsreglerna som gäller från och med 1 juli 2006 är framför allt att 

förstärka barnperspektivet, och att betydelsen av barnets bästa ska komma till klarare uttryck i 

lagen. Principen om barnets bästa utrycks som en av grundpelarna i FN:s barnkonvention, 

artikel 3. Portalparagrafen i 1998 års reform 6 kap. 2 a § FB anger att barnets bästa skall 

komma i främsta rummet när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge, men de nya 

reglerna fastställer att barnets bästa skall vara avgörande (prop. 2005/06:99). Det betyder att 

det inte finns några andra intressen som kan gå före, exempelvis en förälders behov av 

kontakt med barnet. Hänsyn ska tas till barnets framtid, det ska finnas ett resonemang om 

vilka olika följder olika beslut kan få samtidigt som barnets fysiska och psykiska välfinnande 

ska beaktas. Bedömningen av vad som är barnets bästa ska enligt propositionen också bygga 

på kunskap och erfarenhet i kombination med att barnet själv får komma till tals. Men här 

anges även att begreppet inte får användas slentrianmässigt: 

Det är t.ex. lämpligt att det i domar om vårdnad, boende och umgänge förs ett uttryckligt 

resonemang om barnets relation till båda föräldrarna, barnets egen inställning och föräldrars 

lämplighet som vårdnadshavare, boförälder och umgängesföräldrar. Det är också naturligt att 

domstolen redovisar hur den ser på risken för att barnet far illa, möjligheterna att bäst tillgodose 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, föräldrarnas vilja och förmåga 

att samarbeta i frågor som rör barnet (Prop. 2005/06:99 s 40).  

 

Domstol och Socialtjänst ska alltså särskilt beakta risken att barnet eller någon annan i 

familjen far illa, utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller 

annars far illa (regeringens proposition 2005/06:99). I propositionen anges att en god kontakt 

med båda föräldrarna visserligen är mycket viktigt för barnet, men får inte innebära att barnet 

måste leva eller umgås med sina föräldrar under alla förhållanden. Barnet måste ha rätt att inte 

bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. Det gäller även att beakta 

risken att tvings se eller höra våld eller trakasserier i familjen, exempelvis om ena föräldern 

utsätter den andre föräldern eller ett syskon för systematiska kränkningar eftersom det kan 

innebära psykiska skador för barnet. I de fallen anses det bäst att den föräldern inte får del i 

vården. 

 

Barnets rätt att komma till tals 
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Barnets rätt att komma till tals enligt 6 kap. 2 a § FB har också lyfts fram i propositionen  

(2005/06:99). Enligt de nya riktlinjerna är det viktigt att domstolen alltid tar hänsyn till 

barnets vilja. Om barnet har en bestämd önskan bör domstolen i allmänhet följa barnets 

önskan om barnet uppnått en mognad att denna bör respekteras. Det anges med andra ord 

ingen specifik åldersgräns, även mindre barns åsikter ska tas hänsyn till och andra allmänna 

synpunkter från barnet ska vägas in i en helhetsbedömning: 

Liksom kommittén anser regeringen dock att det inte är lämpligt att i lag slå fast en viss ålder för när 

ett barn bör tillfrågas inom ramen för en vårdnadsutredning. Barn har ju olika mognadsgrad och 

förutsättningar och det måste i varje enskilt fall göras en bedömning av om det är olämpligt att tala 

med barnet och vilken betydelse hans eller hennes inställning skall tillmätas (prop. 2005/06:99 s 46). 

Regeringen menar att även små barn kan komma till tals exempelvis genom att utredaren 

samtalar med personer som känner barnet väl. Vidare noterar regeringen att nya samtals- och 

utredningsmetoder kan behöva utvecklas, samt att utbildning måste ges till de som pratar med 

barnen och utreder vårdnadsärendena i syfte att förbättra kvalitén ännu mer på utredningarna. 

  

Samarbetssvårigheter 

I propositionen konstateras att gemensam vårdnad i de flesta fallen är en mycket bra 

vårdnadsform för både barnet och föräldrarna, men de nya reglerna innehåller en uttrycklig 

bestämmelse att domstolen särskilt ska fästa avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta 

i frågor som rör barnet. Bakgrunden är att gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har 

förmåga att kunna hantera sina delade meningar ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete om 

barnet. Det anses vara till barnets nackdel om föräldrarna hela tiden motsätter sig varandras 

initiativ på grund av den egna konflikten. Gemensam vårdnad får därmed inte användas för att 

tvinga föräldrarna att samarbeta. Betydelsen av föräldrars samarbetsförmåga betonas alltså 

och domstolarna uppmanas till stor försiktighet och lyhördhet när det gäller att döma 

gemensam vårdnad mot en förälders vilja. 

 

3.1.4 Domstolsprocessen 

 

Domstolen ska i samband med skilsmässa eller vid begäran av någon part meddela beslut i 

vårdnad och umgängesfrågan om föräldrarna inte kan komma överens (6 kap. 5 § FB). Vidare 
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anges att domstolen skall försöka utreda målet, ställa frågor och försöka hjälpa föräldrarna att 

hitta en samförståndslösning (6 kap. 18 § FB).  I avvaktan på domen kan rätten enligt 6 kap. 

20 § FB fatta ett intermistiskt beslut som betyder att beslutet är tillfälligt tills ett annat beslut 

eller dom har meddelats. Om någon av föräldrarna inte är nöjd med det intermistiska beslutet 

kan det överklagas till hovrätten inom tre veckor. Tingsrätten ger sedan uppdrag till 

Socialtjänsten att utreda barnets situation enligt 6 kap. 19 § FB där det anges att domstolen 

ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda och att 

socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar (Ewerlöf, 1999). Om föräldrarna inte haft 

samarbetssamtal kan domstolen att besluta om detta. Domstolen kan även enligt de nya 

riktlinjerna uppdra åt en medlare för att försöka få föräldrarna att lösa sina konflikter (prop. 

2005/06:99). Eftersom lagen utgår ifrån gemensam vårdnad och en god kontakt för barnet 

med båda sina föräldrar, måste den som säger nej till gemensam vårdnad och umgänge noga 

ange skäl för detta.  

 

När domstolen samlat in allt utredningsmaterial och parterna lämnat uppgift på vilken 

bevisning de vill åberopa sätter domstolen ut målet till huvudförhandling. Föräldrarna har då 

rätt att anlita ombud eller jurist. Vid bedömning tar domstolen del av sammanfattning ur 

socialregistret, varför ärendet aktualiserats, och vad Socialtjänsten fann vid sin utredning. När 

domstolen ska fatta beslut tar man också hänsyn till barns vilja med beaktande av barnets 

ålder och mognad (6 kap. 2 § FB). Målet kan även avgöras innan domen om parterna kommer 

överens eller om föräldrarna enligt 6 kap. 17 a § FB ingår ett avtal gällande vårdnad, boende 

och umgänge men det måste godkännas av socialnämnden. Avtalet ska vara skriftligt och 

måste bedömas utifrån barnens bästa (Emtestam, 2005). 
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3.1.5 Socialtjänstens roll och utrednings tillvägagångssätt 

 

Socialtjänstens roll vid vårdnadstvister är stor, Socialtjänsten ansvarar för samarbetssamtalen 

enligt 6 kap. 18 § FB, och ger hjälp till föräldrar att träffa avtal om vårdnad, boende och 

umgänge (6 kap. 17 a § FB samt 5 kap. 3 § SoL). Dessutom utför Socialtjänsten utredning av 

vårdnadsärenden på uppdrag av Tingsrättens enligt 6 kap. 19 § FB. Där anges att 

Socialtjänsten skall ges tillfälle att lämna upplysningar innan ett vårdnadsärende avgörs och 

om det behövs utredning utöver upplysningarna får rätten uppdra åt socialnämnden att 

verkställa den.  Vidare har Socialtjänsten ansvaret enligt 5 kap. 1 § SoL att bistå barn med 

hjälp och stöd efter det att ett ärende om vårdnad, boende och umgänge avgjorts. Då handlar 

det ofta om stödsamtal med barnen eller samtal i grupp, där flera barn i liknande situation får 

prata ut om sina känslor (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Utredningarna i de olika kommunerna kan se lite olika ut, men det är Socialstyrelsen som ger 

riktlinjer och allmänna råd om utredningsarbetet. Utgångspunkten är att inte att stärka 

konflikterna, utan att fortsätta med arbetet att försöka uppnå en samförståndslösning och att 

ha ett bra samtalsklimat som bygger på öppenhet och förtroende. Utredaren ska förhålla sig 

saklig och objektiv till föräldrarna. Vid det inledande samtalet med föräldrarna bör utredaren 

informera om utredningens syfte, förlopp, utredarens och domstolens roll, material som redan 

finns och utdrag som kommer att hämtas från Socialtjänstens register samt Rikspolis-

styrelsens belastnings- och misstankeregister. Utredarna ska fortsätta samtala med  

föräldrarna för att ta reda på respektive förälders beskrivning av barnet, barnets uppväxt, 

nuvarande situation och samarbetet med den andre föräldern. Utredarna bör alltid träffa barnet 

för lära känna barnet, och bedöma barnets utveckling och mognad, se hur barnet mår och 

bedöma anknytningen till föräldrarna. Socialstyrelsen rekommenderar att första mötet med 

barnet sker i hemmet där barnet känner sig tryggt. Under barnsamtalen har barnet möjlighet 

att komma till tals i lugn och ro under flera tillfällen om så önskas. Barnets åsikter och tankar 

ska tas tillvara på och skrivas ner i utredningen.  

Vidare förs samtal med andra i barnets närhet, det kan vara förälders nya partner eller 

personal på daghem eller skola för att få en helhetsbild av barnens situation. 
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Frågorna som utredarna ska kartlägga är många. Hur kan föräldrarna fungera för barnet i 

framtiden? Föräldrarnas situation, boende och arbete? Föräldrarnas psykiska hälsa? Finns 

våld, missbruk eller andra missförhållanden och svårigheter? Vilka är behoven för just detta 

barn och vem kan bäst tillgodose dessa? Vad vill barnet? Vad är just detta barnets bästa? 

Utredningen ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer innehålla uppgifter om barnets nuvarande 

situation och viktiga tidiga händelser, Föräldrarnas beskrivning av barnet, föräldraskapet och 

syn på vårdnadsfrågan, barnets inställning och referensernas beskrivning av barnet.  

 

Utredningen ska avslutas med ett förslag till Tingsrätten eller en så kallad konsekvens-

beskrivning. Konsekvensbeskrivning innebär att resonemang förs i utredningen om respektive 

förälders lämplighet beträffande vårdnads- boende- och umgängesformer utifrån både 

föräldrarnas och barnets perspektiv. Där beskrivs föräldrarnas samarbetsförmåga, 

omsorgsförmåga och hur fördelningen ser ut, och vem/vilka som har haft huvudansvaret för 

barnet (Socialstyrelsen, 2003) .  

 

Föräldrarna får läsa utredningen innan den skickas till rätten. Den bildar underlag för 

domstolens beslut. Vad som även ska nämnas här är att barn får läsa igenom det som skrivits 

efter barnsamtalen och korrigera texten om de önskar, innan det skickas till rätten. För mindre 

barn gör utredarna en muntlig sammanfattning av barnsamtalet inför barnet. När förslaget 

lämnats, är det upp till domstolen att överväga om förslaget ska antas eller inte. 
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3.2 Del B - Tidigare forskning 

Den juridiska forskningen om vårdnadsfrågor är rätt begränsad. Orsaken till det kan vara att 

vårdnadstvister är en relativ ny företeelse eftersom skilsmässa inte var så vanligt fram till 60-

70 talet då de stora förändringarna i familjestrukturen började. Vid sökning av information 

fann vi en hel del juridiskt material angående vårdnadstvister och annan litteratur rörande de 

valda begreppen, men när vi sökte efter mera aktuella undersökningar angående vårdnads-

utredningar och vårdnadstvister visade det sig att det inte alls gjorts mycket forskning om det, 

speciellt inte under de senaste tio åren. Den för uppsatsens frågeställning relevanta 

forskningen som hittades var två avhandlingar och några FoU-rapporter samt flera 

undersökningar som gjorts i samband med SOU-utredningar. 

 

3.2.1 Vem fick vårdnaden om barnen? 
 

Statistiska Centralbyrån har sammanställt uppgifter på vem som fått vårdnaden om barnen. 

Statistiken gäller år 2003 då nästan 50 000 barn berördes av en separation. Det är mycket 

vanligt med gemensam vårdnad, 89 procent av föräldrarna hade gemensam vårdnad om sina 

barn år 2003. När det gäller ensam vårdnad är det fortfarande vanligare att mamman har 

ensam vårdnad, 9 procent av mammorna har ensam vårdnad i jämförelse med 1 procent av 

papporna. (SOU 2005:43).  

 

En annan undersökning som gjorts av Socialstyrelsen avser alla domar som rörde vårdnad, 

boende och umgänge år 1999 och 2002. Nästan tre fjärdedelar av målen gällde vårdnaden om 

barnen och resultatet visar att modern fick ensam vårdnad om 43 respektive 44 procent av 

barnen de båda åren och papporna 15 respektive 10 procent samt att domstolen dömde 

gemensam vårdnad i 42 respektive 46 procent av målen. Särskild förordnad vårdnadshavare 

utsågs för 10 barn vartdera år (Socialstyrelsen, 2004).  

I rapporten har domskälen studerats utifrån variablerna föräldrarnas omsorgsförmåga. 

Bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga gjordes utifrån texten i domarna, siffrorna anges 

i procent: 
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Omsorgsförmåga 1999 2002 

God hos båda föräldrarna 38 39 

Nedsatt förmåga hos mamma 15 8 

Nedsatt förmåga hos pappa 24 29 

Nedsatt förmåga hos båda 9 10 

Går ej att bedöma 14 14 

Summa 100 100 

 

God omsorgsförmåga innebär att det i domen inte framkommer brister hos föräldrarna i något 

avseende. Nedsatt förmåga innebär att det framkommer omständigheter som kan antas 

påverka omsorgen om barnet. Det som avses med det är vanvård och försummelse men också 

hot, misshandel, övergrepp mot barn eller förälder och missbruk, psykisk/social ohälsa, och 

kriminalitet hos förälder. Även systematisk svartmålning av den andre föräldern inför barnen 

har tagits med i bedömningen. Som det framgår av tabellen fann domstolen omsorgsförmågan 

god hos båda föräldrarna i 38-39 % av ärendena. Pappornas omsorgsförmåga bedömdes vara 

nedsatt i 24-29 % av ärendena, det vill säga nästan dubbelt så mycket jämförelsevis med 

mammornas som låg mellan 8-15 procent. 

 

I en FoU-rapport har 70 slumpmässigt utvalda vårdnadstvister där Socialtjänsten färdigställt 

utredningen i Stockholm åren 1990-1996 undersökts. Hälften av vårdnadstvisterna avgjordes i 

domstol, i övriga ärendena kom föräldrarna överens eller drog tillbaka yrkandet. 

Socialtjänsten hade lämnat förslag om vårdnadshavare i 58 av ärendena. Resultaten visar att 

modern förordnats som vårdnadshavare i 40 av dessa fall, fadern i 10, och gemensam vårdnad 

föreslogs i 5 av ärendena. I 83 % av ärenden rådde överensstämmelse mellan socialnämndens 

beslut och domslut. De fallen som avgjordes i domstol visar att modern fick vårdnaden i 70 % 

av målen, fadern 20 % och i resterande 10 % blev det gemensam vårdnad (Widlund, 1997). 

Majoriteten av föräldrarna var arbetare och lägre tjänstemän, många var arbetslösa, 

förtidspensionerade, studerande eller hemarbetande. Uppgifter om sociala problem fanns 

rörande 2/3 av föräldrarna och mer än hälften hade utländsk bakgrund. 

 

Resultaten visar även att 43 % av målen avgjordes i domstolen. I domskälen angavs ett eller 

flera argument. Det vanligaste domskälet (74 %) var kontinuitet i barnets boende, det vill säga 
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mödrarna fick ofta vårdnaden i de fallen barnen bott hos dem sedan separationen eller från 

födelsen (Widlund, 1997). Andra skäl var att hänvisa till barnens önskan, föräldrarnas 

omsorgsförmåga, barnets ålder, och föräldrarnas sociala nätverk. I de fall fäderna fick 

vårdnaden var orsakerna förutom att barnen bott hos dem vanligt att modern hade sociala 

problem. Widlund konstaterade att männen hade svårare att få vårdnaden om barnet, att en 

överrepresentation av föräldrar med invandrarbakgrund fanns och att det var vanligt med viss 

social utsatthet inom familjen. Den här undersökningen är mycket intressant för vår uppsats, 

men vi har med i åtanke att det inte rör sig om särskilt aktuella uppgifter eftersom urvalet 

gäller ärenden från 1990-1996.  

 

 
3.2.2 Barnets inställning  
 
  
Fagrell (2004) har undersökt familjerättens arbete inom Socialtjänsten genom att granska två 

kommuners arbetsmetoder under ett år (september 2001 till augusti 2002). Författaren har 

undersökt totalt 78 slutförda utredningar och intervjuat både föräldrar och barn kring hur det 

upplevs att bli utredd. Intervjuerna utfördes med 19 intervjupersoner varav sex var barn i 

åldern 10-17 år. Aktundersökningen visade att Socialtjänstens utredningsstruktur är ganska 

likartat upplagd och innehåller liknande information med en viss variation mellan 

utredningarnas upplägg.  

 

Fagrell skriver att utredningen omfattar uppgifter om den aktuella situationen för barn och 

föräldrar, information om barnet kartlades genom hembesök, daghem/skolbesök, samtal med 

barnen, kontakter med personer som rör barnet, samtal med föräldrarna och andra viktiga 

personer i barnets närhet. Författaren anser att socialhandläggarnas ambition har varit att lyfta 

fram barnet och få ett barnperspektiv i utredningarna och att kommunerna har använt olika 

metoder för att fokusera mera på barnen. Den ena kommunen hade gjort det genom att 

sammanföra allt som gällde barnet under samma rubrik och placera den långt fram i 

utredningen. Den andra kommunen framhäver barnet genom en utförlig beskrivning av barnet 

och dess personlighet, livssituation och hembesök som beskrivits detaljerat. I de flesta 
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utredningar har samtalen med barnet beskrivits och barnets syn, önskemål, och tankar på 

tillvaron om framtiden har dokumenterats. I rapporten saknas dock uppgifter om hur mycket 

hänsyn handläggarna tar till barnens åsikter och önskemål när de tittar på helheten och skriver 

förslag till lösning på vårdnadstvisten. Vidare visar undersökningen att i vissa utredningar 

uttrycks att barnets önskemål bör respekteras, i andra har barnets uttalande varit otydligt och i 

vissa framkommer inte ens vad barnet sagt. Detta kan förklaras med barnets mognad eller den 

lojalitetskonflikt barnet befunnit sig i. De intervjuade barnen har i stort sett uppgett att de 

blivit lyssnade till vid utredningen och är till stor del positiva till att komma till tals. Samtidigt 

tycker flera av barnen att det är svårt för dem att fritt uttala en åsikt eller ta ställning i frågorna 

då de inte vill såra någon förälder. Några barn har sagt att de haft svårt att förstå vissa frågor 

och syftet med dem, andra har önskat att prata med någon vuxen och bearbeta sin 

familjesituation. Barnen uttrycker också trötthet inför alla samtal (Fagrell, 2004).  

 

Socialstyrelsen har gjort statistiska undersökningar på om barnets inställning kommit fram i 

domsluten gällande vårdnadsmålen år 1999 och 2002. Att barnets inställning framhävs 

innebär att det av domen tydligt framgår att man i utredningen talat med barnet eller om 

barnet är litet, träffat barnet och att det finns ett resonemang kring barnet och dess vilja. 

 

Det behöver inte vara utredaren som talat med barnen, det kan röra sig om att den ena eller 

båda föräldrarna hänvisar till barnets åsikt (Socialstyrelsen, 2004). Siffrorna anges i procent: 

 

Barnets inställning 1999 2002 

Framhävs 17 22 

Nämns 32 31 

Nämns inte över huvudtaget 52 47 

Summa 100 100 

 

Siffrorna visar att barnets inställning inte nämns över huvudtaget i 47 till 52 procent av målen 

och att barnets inställning enbart nämns i 31 till 32 procent av målen. Det är en förbluffande 

hög siffra anser vi. Författarna till Socialstyrelsens rapport ställer sig frågan om inte en allmän 

höjning av barnkompetens behövs hos både Tingsrättens och Socialtjänstens anställda. 
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I förarbetena (SOU 2005:43) gjordes en annan undersökning som omfattade 50 slumpmässigt 

utvalda vårdnadstvister som avgjordes i domstol år 2002. Undersökningen visade att i 90 % 

av vårdnadsutredningarna där barnet hade en inställning i saken diskuterades också barnets 

inställning i bedömningen. Men i hälften av de ärendena lämnade utredaren inte någon 

rekommendation till Tingsrätten om barnets inställning borde följas eller inte. I drygt en 

tredjedel av ärendena rekommenderade utredaren att barnets inställning skulle följas och i en 

fjärdedel av ärendena rekommenderade utredaren att barnets inställning inte ska följas.  Vissa 

av förklaringarna som angetts var att utredaren ansåg att barnen inte hade den kunskapen om 

vårdnadsbegreppet som behövdes, att barnet var omoget eller påverkat av ena föräldern.  
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3.2.3 Föräldrarna 

 

En forskare som skrivit mycket om vårdnadstvister är Annika Rejmer. Hon har i sin 

avhandling från 2004 undersökt hela processen av vårdnadstvisten, dess institutioner och 

inblandade parter. Rejmer har studerat akter från 13 kommuner i Sverige och genomfört en 

enkätundersökning som föräldrarna fått besvara. Studien visar att en majoritet av paren bildat 

familj relativt snabbt, många hade inom tre års tid lärt känna varandra, flyttat ihop och skaffat 

barn. Enligt Rejmer kan förklaringen vara att paren inte lärt känna varandra tillräckligt och 

snart upptäcker att de inte passar varandra och beslutar därför att gå skilda vägar. Andra 

orsaker som ökar separationsrisken är en rad socioekonomiska omständigheter som 

föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomster. Rejmer fann i sin undersökning en 

överrepresentation i vårdnadstvisterna av invandrare, av föräldrar från splittrade hem och som 

växt upp i konfliktfyllda familjer eller i familjer där det funnits missbruksproblem, föräldrar 

med lägre utbildning och låga inkomster. 48 % av mammorna och 43 % av papporna fanns i 

socialregistret av någon annan anledning än vårdnadstvisten, ofta handlade det om 

ekonomiskt bistånd. 20 % av mammorna och 17 % av papporna levde på arbetsmarknadsstöd.  

13 % av mammorna och 24,5 % av papporna var registrerade i polisregistret. Psykiska 

sjukdomar, våld i relationen, missbruk av alkohol, läkemedel och narkotika är också 

överrepresenterade i jämförelse med andelen i totalbefolkningen generellt. Rejmer har funnit 

att många av föräldrarna mått psykiskt dåligt på grund av sin livssituation och den uppkomna 

vårdnadstvisten. Studien visar att de föräldrarna som grupp var vid handläggningstiden både 

ekonomiskt och socialt utsatta och att majoriteten av dem befunnit sig i minst två parallella 

krisförlopp och att det inte är en utan flera orsaker som genom en slags kumulativ effekt 

utlöser vårdnadstvisten. Rejmer har även gjort en beteendevetenskaplig analys på 

vårdnadstvisten och funnit att tvisten är ett symptom på en problematisk övergång mellan  

två livsfaser, från kärnfamilj till en ny familjeform.   

 

 

Vidare skriver Rejmer att vårdnadstvister hanteras i rättssystemet antingen som en intresse- 

eller värdekonflikt. En intressekonflikt uppkommer när två parter har oförenliga krav om en 
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knapp resurs, i det här fallet finns två lämpliga vårdnadshavare som strider om ett odelbart 

barn. En värdekonflikt avser relevansen hos bakomligganse fakta, alltså behandlar frågan om 

förälders lämplighet och samarbetet med den andre föräldern och barnet. I sin undersökning 

fann Rejmer att de flesta konflikterna hade inslag av både intresse- och värdekonflikter men 

att andelen värdekonflikter överväger vilket också bekräftas av de tillfrågade föräldrarnas syn 

på konflikten, (Rejmer, 2004).  

 

3.2.4 Om vårdnadslagstiftningen 

 

Johanna Schiratzki är professor i rättsvetenskap och har forskat en hel del om barnrätt och 

vårdnadsrättens funktioner. Hon skriver att vårdnadslagstiftningens uppgift inte begränsats till 

civilrättens traditionella områden, att verka för att eliminera tvister om barn eller att som 

konfliktlösningsinstrument, utan har även en normgivande funktion: 

Under de senaste decennierna har lagen istället till stor del varit normerande i ett vidare perspektiv och 

dess pedagogiska uppgift betonas. Sådan lagstiftning betecknas här som pedagogisk. I den del 

lagstiftningen är pedagogisk syftar den till att styra allmänhetens beteende, oberoende av om en 

rättslig tvist är aktuell eller inte. En central del härav är att påverka föräldrars utövande av 

föräldraskapet  (Schiratski, 1997, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 335) 

 

Författaren anser därför att utvecklingen gått i den riktningen att en domstols uppgift de 

senaste decennierna i allt större utsträckning kommit att bli en kontroll av att gemensam 

vårdnad inte är oförenligt med barnets bästa, att medverka till att föräldrar accepterar 

gemensam vårdnad.  Schiratzki anser att detta innebär i praktiken att det är (de separerade) 

föräldrarna själva som får lösa konflikterna om den faktiska vårdnaden utövande och att 

Socialtjänsten kan vara ännu en stödfunktion till föräldrar som befinner sig i konflikt. Således 

är lagens syfte också att minimera behovet av lagstiftning i syfte att lösa konflikter och att 

medverka till en attitydförändring i samhället på familje- och barnsynen (Schiratzki, 1997).  
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4 Resultatredovisning  
 

4.1 Vad tvistade föräldrarna om? 

 

Tabell 1 visar typ av ärenden som Socialtjänsten i den kranskommunen vi undersökt har utrett 

på uppdrag av domstol under 2007. Resultatet visar att vårdnadsfrågan är inblandad i 25 av 

totalt 26 utredningar vilket är en mycket hög siffra. Detta visar på allvaret som finns i tvisterna 

eftersom föräldrarna strider om den mest grundläggande rättigheten och skyldigheten som 

föräldrar kan ha gentemot sitt barn. Det är inte heller överensstämmande med vårdnadslagens 

syfte att möjliggöra gemensam vårdnad i största möjliga mån. De flesta ärenden rörde fler än en 

fråga, den vanligaste kombinationen är utredningar om vårdnad/boende/umgänge och 

vårdnad/umgänge som utgör tio ärenden vardera. Tre ärenden rör enbart vårdnadsfrågan och 

två ärenden vårdnad/boende. Ett ärende handlade bara om barnets boende. Det fanns inga 

ärenden som enbart handlade om umgänge eller boende/umgänge.  

 

Tabell 1. Antal och typ av ärendesutredningar hos Socialtjänsten 
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4.2 Hur många barn omfattades av utredningarna? 
 

Utredningarna i aktstudien omfattar totalt 39 barn. I de ärende som vi undersökte var antalet 

inblandade barn ett till tre, inget ärende gällde mer än tre barn. Tabellen visar att det 

vanligaste är att utredningen berör enbart ett, då hela 16 av 26 utredningar avsåg ett barn. Sju 

ärenden avsåg två barn och tre av 26 ärenden gällde tre barn. Resultatet indicerar tydligt att 

representationen av större familjer som hamnar i en rättegångstvist om barnen är låg, däremot 

är det vanligare att ju mindre barn som familjen fått desto vanligare är det att de hamnar i 

vårdnadstvister och risken är relativt hög om det bara finns ett barn. Att föräldrarna separerar 

och börjar tvista efter första barnet visar också att deras relation inte klarade 

familjebildningen. 

 

 

  Tabell 2. Antal barn i utredningen 
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4.3 Föreslagen vårdnadshavare i utredningarna 

 



                                                                                                                                         
 
                                                                                 

37 

 

Utredarna hade lämnat förslag i 19 av 26 ärenden. Sex av ärendena saknade förslag på grund 

av att parterna återkallat ansökan, kommit överens eller skrivit avtal om vårdnadsfrågan innan 

utredningen färdigställts. Gemensam vårdnad föreslogs i 8 ärenden, det vill säga 30 %. I ett 

ärende, (det ”övriga”) som berörde två barn föreslogs modern som ensam vårdnadshavare till 

ett av barnen och gemensam vårdnad föreslogs till det andra barnet. I en stor del av ut-

redningarna ansåg utredarna alltså att förutsättningar för gemensam vårdnad fanns eller så 

lyckades utredarna få föräldrarna till en samförståndslösning. Vidare förslogs modern som 

ensam vårdnadshavare i 8 ärenden (30 %), och fadern i tre av 26 ärenden vilket är 12 %. Det 

är med andra ord nästan tre gånger vanligare att modern föreslås som ensam vårdnadshavare 

än fadern. Nedan fortsätter analysen om orsakerna till det. 

 

Diagram 3. Vem som förslogs som vårdnadshavare i Socialtjänstens utredningar? 
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4.4 Hur löstes vårdnadstvisten? 

 

Vårdnadslagstiftningen är utformad för att i största mån möjliggöra gemensam vårdnad och 

hjälpa föräldrarna att under processens gång finna samförståndslösningar. Diagram 4 visar att 
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i 45 % av ärendena, alltså ungefär hälften har lagstiftaren lyckats med de intentionerna. Två 

ärenden blev återkallade, det vill säga anmälan drogs tillbaka innan utredningen avslutades. I 

nio av 26 ärenden, det vill säga 35 % kom parterna överens. I de fallen har parterna skrivit 

avtal om barnets vårdnad eller låtit vårdnaden vara som den var innan anmälan och 

majoriteten kom överens om gemensam vårdnad. Tre ärenden är fortfarande pågåenden, de 

ärendena kommer förmodligen att avgöras genom dom. Slutligen har tolv ärenden, 45 % 

redan avgjorts genom dom. Notera att i fallen som avgjordes genom dom finns beslut om 

både ensam och gemensam vårdnad.    

 

Diagram 4. Hur avgjordes vårdnadstvisten? 

12 ärenden genom 

dom
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I 9 ärenden kom 

parterna överens 

35%

2 ärenden blev 

återkallade

8%

3 ärenden är 

pågående

12%

 



                                                                                                                                         
 
                                                                                 

39 

 

 

4.5 Stämmer Tingsrättens dom med Socialtjänstens förslag? 

  

Som det framgår av tabell 5 har domstolen inte dömt i tvisten i hela 14 av totalt 26 ärenden, 

vilket är mer än hälften. Dessa ärenden har avgjorts genom återkallelse, avtal eller överens-

kommelse mellan föräldrarna och tre av dem är fortfarande pågående. I resterande tolv 

ärenden har domstolen i nio fall dömt samma som utredarnas förslag och i tre ärenden dömde 

Tingsrätten på annat sätt. Två av dessa tre ärenden dömdes till gemensam vårdnad till skillnad 

från förslaget som syftade på ensam vårdnad till en förälder. Det tredje avvikande ärendet 

gällde två barn. Där hade Socialtjänsten föreslagit ensam vårdnad för ett av barnen och 

gemensam vårdnad för det andra. Domstolen ansåg däremot att mamman skulle ha vårdnaden 

om båda. Resultatet bekräftar ändå att Socialtjänstens utredningar är ett mycket viktigt 

underlag vid domstolens bedömningar av målen.  

 

 

Tabell 5. Följde Tingsrätten Socialtjänstens förslag? 
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4.6 Redovisning av ärenden med en föreslagen vårdnadshavare 
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I den här delen redovisas innehållet i de ärenden som Socialtjänstens utredare förslog ensam 

förälder som vårdnadshavare. 

 

4.6.1 Föräldrarnas relation och samarbetssvårigheter 

 

Det framkom ett klart mönster i alla utredningar, nämligen att det var tydligt att föräldrarna i 

de ärendena träffats och påbörjat relationen relativt snabbt, att många inte känt varandra innan 

och inte riktigt haft tid att lära känna varandra ordentligt innan de skaffat barn tillsammans. 

Exempel på dessa beskrivningar i ärendena är: Paret träffades, gifte sig och fick barn inom ett 

år. Föräldrarna träffades i unga år, fick snabbt barn, och vid andra graviditeten började 

problemen. Föräldrarna träffades under en kryssningsresa och paret flyttade till Polen och fick 

barn, konflikterna eskalerade och mamman flyttade tillbaka till Sverige. Kvinnan träffade 

barnets pappa på en krog blev gravid inom några månader, paret bodde aldrig tillsammans. 

Av elva utredningar fann vi att sju av att paren hade ett barn tillsammans, i tre utredningar tre 

barn och i en utredning två barn. I nio utredningar står att paren bott ihop, varav två av dem 

var gifta innan vårdnadstvisten började, och i två utredningar anges att de aldrig flyttat ihop. 

De sambor som ingick i undersökningen hade sammanlevt en kortare tid, mellan 0-3 år då de 

skaffat barn. Vi fann att det fanns samarbetssvårigheter tidigt i många av fallen. I ett av 

ärendena finns uppgift på att föräldrarna inte ens var överens om att behålla barnet, att bråken 

och konflikterna började redan under graviditeten, pappan uppges i utredningen enligt 

mamman ha ringt och sagt ”det ska inte bli något barn”. Eftersom deras relation var instabil så 

ville han inte behålla barnet och begärde DNA-undersökning innan han gick med på att skriva 

på faderskapsintyget. Konflikterna eskalerade med tiden och när mamman slutligen inte ville 

träffa barnets pappa mer så vände han sig till Tingsrätten.  

Det har i utredningen konstaterats att de inte kan samarbeta då båda hela tiden är upprörda 

över varandras beteende, det gick så långt att mamman ansåg att barnets pappa trakasserat 

henne och polisanmälde honom. Han i sin tur avbröt försöken att ta kontakt med henne efter 

anklagelserna. I det här fallet hade pappan ett stabilt liv, fast anställning och egen bostad men 

var bosatt på en annan ort. Enligt hans uppgifter motarbetade barnets mamma hans försök till 

kontakt med barnet hela tiden och hon höll sig undan. Det gjordes försök från Socialtjänstens 
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att ordna ett nätverkmöte som mamman tackade nej till. Kommunikationen mellan det här 

paret verkar alltså låst sig i ett tidigt skede, redan under graviditeten, och det har inte varit 

möjligt för dem att hitta ett sätt att samarbeta om barnet eller överhuvudtaget prata med 

varandra, och utredaren bedömde därför att förutsättningar till gemensam vårdnad saknades.   

 

I ett annat ärende hade båda föräldrarna utländskt bakgrund. Mamman som kom från Turkiet 

åkte till hemlandet och gifte sig med mannen efter en kort bekantskap. Paret fick snabbt ett 

barn och mannen började tidigt få sociala problem i Sverige bl.a. i form av arbetslöshet och 

hamnade lätt i bråk med andra människor samtidigt som paret hade svårt att samarbeta 

hemma. Konflikterna mellan dem trappades upp och kvinnan upplevde att mannen blev mera 

aggressiv och hotfull när hon begärde skilsmässa. Kvinnan uppgav i utredningen att de inte 

kan samarbeta om någonting och säger dessutom att hon är rädd för mannen. Mamman säger 

att ”Det går överhuvudtaget inte att få kontakt med honom, vi har aldrig haft kontakt en 

dialog som äkta makar”. Mannen är också dömd för olaga hot enligt belastningsregistret. I det 

här fallet kan man konstatera att paret egentigen inte alls kände varandra när de ingick 

äktenskap, och det framkommer att de hela tiden haft svårt att kommunicera med varandra, att 

det blev allt svårare i takt med mannens ökade sociala problem och när han till slut började 

förlora kontrollen och bli hotfull blev den definitiva krisen mellan dem ett faktum. Barnet var 

vid utredningen sex år gammal, detta visar att konflikterna mellan dem pågick i åratal, var 

både utdragen och allvarlig.  

 

Det är tydligt att de berörda föräldrarna tidigt hade samarbetssvårigheter, men tidpunkten då 

föräldrarnas samarbete helt brutit samman varierar i de olika ärendena. Man kan också säga 

att föräldrarnas relation är dålig hela tiden, men det är alltid flera orsaker som bidrar till den 

tidpunkt då den totala låsningen sker. I ett fall var det när barnet anklagade sin pappa för 

övergrepp. I ett annat när en av föräldrarna gift om sig, i ett tredje ärende har det skett när 

mamman polisanmält pappan för misshandel. I samtliga utredningarna medger föräldrarna att 

de inte kan samarbeta om barnet, men skyller som regel på varandra. I nästan samtliga 

ärenden har föräldrarna även anklagat varandra inför myndigheterna om allt möjligt som 

försummelse av barnet, försvårande av umgänge med barnet, trakasserier och andra hot. Det 
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förefaller vara mycket svårt eller nästan omöjlig för de här föräldrarna i de ärenden vi läst att i 

det skedet lyckas samarbeta om barnet, även om Socialtjänsten bistår med hjälp under 

samarbetssamtalen, det verkar ha gått för långt helt enkelt. 

 

 

4.6.2 Sociala problem, våld, missbruk och sexuella övergrepp  

 

Förutom de tidiga konflikterna har det framkommit att det fanns andra problem, det rörde sig 

om våld, missbruk, bråk, psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter, sexuella övergrepp, och 

misshandel. Någon form av sociala problem nämndes i nio av de elva ärendena. Uppgift om 

psykisk sjukdom hos någon eller bägge föräldrarna fanns i fem ärenden, fysisk misshandel 

eller allvarliga hot mot den andre föräldern eller barnet förekom i sex ärenden. I en familj 

missbrukade pappan droger, och umgicks i kriminella kretsar.  Kvinnan och barnet flydde till 

en kvinnojour och fick sedan skyddat boende på grund av att mannen uppträtt mycket 

aggressivt och kontrollerande. Mannen blev dömd för grov misshandel för att han förföljt och 

trakasserat kvinnan under lång tid.  

 

 

I tre ärenden fanns psykisk ohälsa rörande mammorna, två av de utredningarna visade att 

mamman inte klarade av att ta hand om barnet/barnen och uppgift om bristande omsorg fanns 

i alla tre ärenden. I ett av ärendena fanns misstankar att mamman misshandlat sitt barn, dom 

saknades dock. I utredningen fastställs att ”Riskfaktorerna är mammans historia av den 

bristande omvårdnaden, den nästa obefintliga kontakten med BVC och att hon konsekvent 

nekat stöd i sin föräldraroll”. Utredningen visade dessutom att barnet hade stor frånvaro från 

förskolan då han bodde med mamman. En äldre halvbror till barnet hade tidigare blivit 

frivilligt placerad på familjehem på grund av psykosociala skäl enligt modern.    

 

I ett annat ärende fanns psykisk ohälsa med bland många orsaker, där hade pappan fått 

diagnosen kronisk depression, var arbetslös, saknade bostad och var helt handlingsförlamad. 

Mamman däremot hade ett stabilt liv och fick ensam vårdnad. I ett annat ärende handlade det 
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om misstankar mot pappan om sexuella övergrepp. Vad som är viktigt att nämna här är att 

föräldrarnas sociala problem oftast inte varit det avgörande för Socialtjänsten bedömning. 

Någon form av sociala problem fanns hos bägge föräldrar i mer än hälften av ärendena. I 

exempelvis de fall föräldrarna anklagat varandra för hot, misshandel och trakasserier och dom 

saknats har de påstådda övergreppen inte fått större betydelse. Det är istället barnets behov av 

stabilitet som varit avgörande, vad som är det bästa alternativet för barnet. Det är då 

helhetsbilden av vad som är bäst för barnet som avgjort utredarnas förslag, en kombination av 

barnets och föräldrarnas livssituation, deras förmåga att samarbeta och ibland barnets vilja.  
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4.6.3 Barnets inställning 

 

Det som oftast ingår i en vårdnadstvistutredning är samtal med barnen och hembesök hos 

både mamman och pappan med barnet närvarande. I de ärenden barnets inställning inte tagits 

upp i utredningarna har barnen varit mycket små eller så har utgången varit given i och med 

att den andre föräldern flyttat utomlands, slutat medverka i utredningen, varit psykiskt sjuk 

eller misstanke om misshandel har funnits.  

 

I en av de mest omfattande utredningarna fanns ett litet barn som under hela sin uppväxt fram 

till tio års ålder haft två hem, två barnomsorger, två vårdcentraler, två utvecklingssamtal och 

om detta beskriver barnet under barnsamtalen för utredarna att han känt sig som en 

”mailbox”. Han har pendlat mellan deras hem och infekterade konflikt, så gott som hela sitt 

liv. Föräldrarna har inte kunnat göra upp om någonting gällande deras gemensamma barn. 

Barnet uttrycker att han inte orkar med deras ”tjafs” utan vänder sig om och går när de börjar 

bråka. Deras omsorgsförmåga om sitt barn har stora brister. Barnet mår mycket dåligt och 

skolan har framfört sin oro. I detta ärende ansåg Socialtjänsten att mamman ska få vårdnaden 

för att pojken behövde stabilitet, trygghet och bra struktur i sin vardag.  

 

En utredning gällde att misstanke fanns om sexuella övergrepp på barnet. I bedömningen har 

utredarna tydligt beskrivit pojkens inställning och flera barnsamtal hade genomförts, där 

pojken hade fått rita och prata. Utredarna skriver att de inte kan avgöra om övergreppen 

verkligen har hänt, men de kom fram till följande slutsats ”om föräldrarna vill olika saker, så 

kan gemensam vårdnad istället blockera möjligheten för barnet att få hjälp i den situation som 

pojken befinner sig i idag. Vi tror därför inte att föräldrarna kan fortsätta att ha en gemensam 

vårdnad”. Utredarna ansåg att pojken mådde så dåligt, fysiskt och psykiskt, behövde lugn i 

vardagen, möjlighet att undersökas och få vård, och därför föreslogs ensam vårdnad till 

mamman och inget umgänge med pappan efter barnets önskan och begäran, ”om Tingsrätten 

bestämmer att jag ska träffa pappa blir jag ledsen” har pojken sagt i utredningen.  

Barnens inställning hade redovisats tydligt i ytterligare ett ärende som handlade om tre syskon 

i åldrarna 13-15 år, där djupa samarbetsproblem har bedömts föreligga. I utredningen 
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framkommer barnens inställning enligt följande: Flickan var tydlig med att hon vill bo med 

mamma och träffa pappa när hon vill. Den äldre pojken ville bo på ett ställe och hade uttalat 

en önskan att bo hos pappa. Den yngsta pojken vill bo lika mycket hos båda föräldrarna, 

oavsett var syskonen bor. Utredarna ansåg att det är en svårighet att barnen är så stora att de 

själva vill bestämma, men bedömer ändå att barnen behöver få struktur i vardagen. Pappan 

önskade inte ensam utan gemensam vårdnad, utredarna däremot ansåg att gemensam vårdnad 

inte var möjligt på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter och föreslog mamman som 

ensam vårdnadshavare. 

 

I ett annat ärende fann utredarna i socialregistret att fem barnavårdsutredningar och tre 

vårdnadsutredningar gjorts gällande två flickor på 11 och 9 år. Mamman var psykiskt instabil, 

hade ingen bostad på grund av obetalda hyror, hade tackat nej till Socialtjänstens föreslagna 

åtgärder och var dessutom arbetslös. Pappans situation var mer stabil när det gäller boende 

och egen försörjning och han lever sedan många år ihop med samma kvinna. Detta gör att 

barnen hos honom får en mer stabil och trygg tillvaro. Barnens inställning här är att de tycker 

att ”föräldrarna skulle prata med varandra istället för att bråka” och här får barnen samtala 

med utredarna genom ”nallekort”. Mamma liknar en glad nalle och en rädd nalle, pappa liknar 

en glad nalle och en bestämd nalle. Barnen uttryckte längtan efter att veta vem de ska bo hos, 

mer ordning och nära till kompisar och skola. ”det är jobbigt att åka hit och dit”, ”ibland tror 

jag att jag ska till pappa när jag ska till mamma och tvärtom”, ”ibland glömmer jag saker hos 

pappa och då blir mamma arg”. Det yngsta barnet har fått rita en nätverkskarta där hon ritar in 

mamma, pappa och systern som närmast henne. Med nätverkskarta syftar vi till en ritad cirkel 

med barnet i mitten. Barnet får placera in sin familj och vänner, berätta om hur när de står 

barnet och sin relation till dem.  

 

 

 

Vid en utredning som gällde vårdnaden om en pojke, visade det sig att pappan uppges av 

läkare ha diagnosen kronisk depression och att han blivit dömd för olaga hot. Under 

barnsamtalen framkommer det att barnet längtar efter sin pappa och undrar ”var hans 
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telefonnummer finns?”. Någon vidare utveckling av barnets åsikt finns inte, men genom 

”nallekorten” pekar han på en glad nalle om hur han känner sig och vi kan läsa att han 

fungerar bra på förskolan och har hög närvaro. 

 

 

Kort sammanfattning av hur barnens inställning beskrivits i utredningarna 

 

Av de elva undersökta ärendena har barnens inställning redovisats tydligt enbart i två ärenden, 

i dessa ärenden hade utredarna också tagit hänsyn barnens vilja, med undantag av en pojke 

som önskade bo med sin pappa, men föreslogs av utredarna ha sitt boende tillsammans med 

de andra syskonen hos mamman som sedermera fick vårdnaden om alla tre barnen. I två 

ärenden har barnets inställning inte alls redovisats, det ena gällde ett barn som var två år och i 

det andra ärendet slutade pappan att medverka i utredningen. I resterande sju ärenden hade 

barnen inte yttrat sig i själva vårdnadsfrågan utan fått berätta om sig själv och sin vardag, man 

kan säga att barnens inställning i dessa ärenden redovisats indirekt med syfte att till stor del 

bedöma hur de mår, hur de upplever sina föräldrar och hur samvaron med dem kan se ut. Vi 

noterade dessutom att omfattningen av redogörelsen beträffande barnens åsikter varierade 

mycket mellan ärendena, vilket också kan förklaras av barnets ålder eller att det fanns andra 

omständigheter i ärendet som var tungt vägande.    
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4.6.4 Socialtjänstens bedömning och förslag 

 

I samtliga ärenden hade föräldrarna så svåra samarbetssvårigheter att Socialtjänsten bedömde 

att det saknas förutsättningar för gemensam vårdnad. I de fallen bedömde Socialtjänsten att 

den fortsatta vårdnaden skulle tillfalla en förälder och gav förslag till umgänge för barnet 

tillsammans med den andre föräldern, ibland i kommunens umgängeslokal tillsammans med 

en kontaktperson. 

 

I tre utredningar av dessa elva har någon av föräldrarna avsagt sig stöd i sin föräldraroll. I det 

första ärendet ville inte pappan medverka på någonting och flyttade under tiden utomlands 

och i det andra ärendet vägrade mamman konsekvent stöd och hjälp. I det tredje ärendet har 

pappan inte medverkat alls i utredningen, ”han infann sig inte trots upprepade försök”. Enligt 

Socialtjänsten är detta beteende inte förenligt med barnets bästa och skriver bland annat ”den 

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

att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god uppfostran blir tillgodosedda”.  I dessa 

ärenden föreslogs den andra föräldern ensam vårdnad. Det handlade här om bristande omsorg, 

aggressivt beteende, misshandel och svåra samarbetsproblem. ”Föräldrarna är så upptagna av 

sig själva och har svårt att sätta fokus på barnen”.  Detta citat finns med i flera utredningar, 

och belyser den ofta utdragna tvisten. Här är några andra citat som ofta återkommer i 

utredningarna: ”viktigt att barnet får en stabil och trygg tillvaro”, ”utgångspunkten har varit 

barnets behov som har satts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och 

miljö”. Vidare går det ofta att läsa att ”Barn har en rad olika behov som måste tillgodoses för 

att utvecklingen ska bli gynnsam så att de kan utvecklas till väl fungerande vuxna”. Utredarna 

betonar ofta vikten av struktur i vardagen, förälderns nätverk, rutiner och vänner. Att 

föräldrarnas samarbetssvårigheter försvårar barnets vardag, exempelvis när det gäller att fatta 

beslut som rör skola, vård eller barnets aktiviteter. Barnets vardag har kartlagts noga och om 

den fungerat bra så har utredarna inte föreslagit förändringar, utan kontinuitet hos den 

föräldern som barnet varit bosatt hos.   

 

Kort sammanfattning av alla förslag, och vad som var avgörande 
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Fall 1: Stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna finns med anklagelser om hot och 

trakasserier, polisanmälan mot pappan fanns, dom saknas dock. Mamman har haft vårdnaden 

och boendet om barnet från början, och barnet har ett stabilt liv med sin mamma. Förslag på 

ensam vårdnad för mamman eftersom utredaren ansett att förutsättningar för gemensam 

vårdnad saknas. 

 

Fall 2: Stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna har konstaterats, uppgift om psykisk 

sjukdom på bägge föräldrar fanns. Pappan startade vårdnadstvisten men var bosatt i Polen, 

och medverkade inte i Socialtjänstens utredning. Utredarna fann att barnet mådde bra, hade ett 

stabilt liv, fungerade bra i vardagen och det fanns inget som tydde på att mamman var 

olämplig som vårdnadshavare. Pappan hörde inte av sig och utredarna föreslog mamman som 

ensam vårdnadshavare. 

 

Fall 3: Pappan lider av psykisk sjukdom, saknar bostad och har flera domar på misshandel 

och olaga hot, bland annat för hot mot mamman. Mamman har ett stabilt liv med barnet, 

utredarna föreslog att modern ensam skulle ha vårdnaden. 

 

Fall 4: Mamman bedömdes ha brustit i omvårdanden av sina barn, hon var psykiskt sjuk och 

barnen visade tecken på att må dåligt. Pappan hade också vissa sociala problem men föreslogs 

som ensam vårdnadshavare eftersom han bedömdes ha större möjlighet att ta hand om barnen. 

 

Fall 5: Samarbetssvårigheter finns, enligt mamman förekommer psykisk och fysisk våld.  

Pappan är dömd ett flertal gånger bland annat för misshandel på barnen. Han medverkade inte 

i Socialtjänstens utredning. Modern bedömdes ha bra relation till barnen och föreslogs som 

ensam vårdnadshavare. 

 

Fall 6: Mamman och barnet lever med skyddad adress efter hot och misshandel från pappan. 

Uppgift om kriminalitet och drogmissbruk på pappan fanns. Pappan har inte heller medverkat 

i Socialtjänstens utredning, mamman föreslogs som ensam vårdnadshavare. 
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Fall 7: Här finns uppgifter om mycket våld, bråk, anklagelser och samarbetssvårigheter. 

Ingen av föräldrarna är dock dömd för något brott. Barnen har hela tiden varit bosatta med 

mamman och pappan hade nyligen fått bostad, utredarna bedömde att barnen behövde få 

struktur i vardagen och föreslog mamman som ensam vårdnadshavare. 

 

Fall 8: Anklagelser mot pappan om sexuella övergrepp på barnet finns, fadern nekade dock 

och polisanmälan lades ned. Utredarna fann att barnet mådde mycket dålig, barnet ville 

dessutom inte träffa pappan och man bedömde att barnet behövde lugn i tillvaron och 

möjlighet till vård. Modern föreslogs som ensam vårdnadshavare. 

 

Fall 9: Barnet bodde till en början med modern efter föräldrarnas separation, därefter bodde 

barnet växelvis hos bägge föräldrarna, vilket inte fungerade på grund av deras stora 

samarbetssvårigheter. Utredarna har bedömt att fadern försvårat samarbetet om barnet och 

undvikit mamman. Pojken uppges må dåligt av föräldrarnas konflikt och modern förslogs som 

ensam vårdnadshavare. 

 

Fall 10: Uppgift om psykisk sjukdom och sociala problem fanns hos mamman som saknar 

bostad och arbete. Barnen fanns i socialregistret för insatser enligt Socialtjänstlagen. Pappan 

har ett stabilt liv och föreslogs få ensam vårdnad. 

 

Fall 11: Mamman var sjukskriven och utredarna fann att hon brast i omvårdnaden av barnen. 

Pappan hade ett stabilt liv, barnen trivdes och kände sig trygga med honom. Utredarna förslog 

därför ensam vårdnad till pappan.  

5 Analys och slutdiskussion 
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5.1 Analys 

Föräldrarnas relation       

Resultaten av undersökningen visar att de flesta av föräldrarna som hamnat i 

vårdnadstvist hade bildat familj relativt snabbt efter en kort bekantskap och att 

majoriteten av dem separerat efter första barnet och inom några år. Ur systemteoretiskt 

perspektiv har dessa familjesystem inte kunnat fungera, vilket kan förklaras med att de 

från början inte passade ihop, inte haft förmågan att kommunicera med varandra på ett 

tillfredställande sätt och därför inte kunnat bilda ett stabilt familjeliv. Ett system som 

inte har förmåga att kommunicera kan inte heller fungera enligt systemteorin. Familjen 

har inte kunnat samarbeta utan upplösts och orsakerna är olika, men en kombination av 

att problem funnits från början, att föräldrarna inte kunnat hantera sin nya situation och 

familjebildningen, att det dessutom ibland förekommit andra sociala problem hos 

föräldrarna har bidragit till att samarbetet helt låst sig. Annika Reijmers forskning visar 

på likartade resultat, att föräldrar som hamnar i vårdnadstvister tidigt i förhållandet inte 

har förmåga att fungera tillsammans och att sociala problem ofta förekommer och bildar 

en slags kumulativ samling av problemen som till slut utlöser tvisten.  Föräldrarna sätter 

därmed sina egna konflikter framför barnets behov och är därför inte kapabla att ha en 

fungerande gemensam vårdnad. Den här undersökningen visade dessutom att 

föräldrarna i regel tvistar om vårdnadsfrågan vilket också visar allvaret i konflikten och 

deras svårigheter att hantera samarbetet om sitt barn efter separationen. 
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De olika systemen i vårdnadsprocessen 

I den här undersökningen finns flera system inblandade, rättsordningen, Tingsrätten, 

Socialtjänsten och familjen. Enligt systemteorin är systemen hierarkisk indelade och påverkar 

varandra cirkulärt. Dock är det överordnade systemet i den här analysen rättssystemet, som är 

normgivande och påverkar de andra systemen genom sitt informationsflöde - det vill säga 

genom vårdnadslagarna. Rätten är en del av samhället som ställer vissa krav, i det här fallet på 

föräldrarna och deras utövande av vårdnaden.  Man kan också säga att rättssystemet fungerar 

som ett av samhällets verktyg för normgivande vägledning till medborgarna. Här kopplar vi 

även in Schiratzkis teori att vårdnadslagstiftningen har en pedagogisk funktion med 

grundprinciperna att verka för att föräldrarna ska klara att ha gemensam vårdnad om sina 

barn.  

 

Systemteorin fungerar som ett ”förståelseraster” när vi söker förklara mänskligt beteende. Det 

vill säga att ömsesidighet, mänskligt beteende skapas genom återkoppling, eller feedback som 

sker i interaktion med andra. När en förälder till exempel låter barnen vara hemma istället för 

att gå till skolan upprepade gånger, som leder till hög frånvaro går samhället in och pekar ut 

rätt riktning, genom skolplikten som innebär att barnen ska vara i skolan och inte hemma. Det 

finns normer som talar om hur föräldrar bör ta hand om sina barn. Samma sak gäller vid 

vårdnadstvister när föräldrar inte klarar den gemensamma vårdnaden av sitt barn. När 

myndigheterna kopplas in har de vårdnadslagarna som verktyg för att visa medborgarna vad 

som är oacceptabelt beteende i föräldrarollen som exempelvis kränkning av barnet eller den 

andra föräldern. På så sätt kan man säga att lagstiftningen påverkar föräldrarnas utövande av 

den faktiska vårdnaden och omsorgen om barnet. Ett annat sätt att direkt påverka föräldrarna 

är Tingsrättens funktion att försöka förmå föräldrarna att finna samförståndslösningar eller 

besluta om en lösning. Våra resultat visar dock att Tingsrätten inte lyckades i drygt hälften av 

de undersökta ärendena som istället avgjordes genom dom. Dessa ärenden är sannolikt de 

tyngsta ärenden som Reijmer beskriver som värdekonflikter som av rättssystemet behandlar 

föräldrars lämplighet.  

Om föräldrarna trots samhällets insatser inte kommer överens, är det rätten som ska besluta 

om det ”näst” bästa alternativet och utse den mest lämpliga vårdnadshavaren för barnet. Men 
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det här innebär också att konflikten tas ifrån föräldrarna och deras verklighet för att lösas av 

ett helt annat system som egentligen står så långt ifrån dem att ytterligare ett system, 

Socialtjänsten, som befinner sig närmare medborgarnas verklighet behöver kopplas in för att 

utföra en omfattande utredning av föräldrarnas situation. Båda systemen är bundna av samma 

lagar och riktlinjer vad gäller att bedöma föräldrars lämplighet som vårdnadshavare. Trots det 

följer domstolarna inte alltid Socialtjänstens rekommendationer, då både tidigare forskning 

och resultatet på de ärenden vi undersökt bekräftar att ca 20 % av domarna inte stämmer 

överens med Socialtjänstens förslag, vilket visar att de olika systemen ibland bedömer olika 

trots att båda försöker besluta om barnets bästa. Det är svårt att spekulera i vad skälen till de 

olika bedömningarna kan vara, men en av orsakerna är att det finns andra aktörer inblandade i 

domstolsprocessen, som advokater och domare. Enligt systemteorin påverkas systemen av 

information, normer och aktörer och när någon av dessa komponenter förändras så påverkar 

det systemet och hur det fungerar. Andra orsaker kan vara att ett annat informationsflöde 

påverkar domslutet, exempelvis att det kommer fram nya uppgifter som inte var kända under 

Socialtjänstens utredning, att det dessutom ibland kan ta flera år innan dom fastställs vilket 

kan betyda att det sker förändringar i barnets eller föräldrarnas situation. Vi har inte funnit att 

någon forskning gjorts i det här som kan ge mera klarheter i orsakerna till systemens olika 

bedömningar och undersökningar i den frågan vore därför intressant.  



                                                                                                                                         
 
                                                                                 

53 

 

Vem föreslogs få vårdnaden och varför? 

 

Det vi har konstaterat är att de ärenden som utredarna ansåg saknade förutsättningar för 

gemensam vårdnad var mycket problematiska och komplicerade. I de ärendena fann vi ett 

tydligt mönster bestående av mycket svåra samarbetssvårigheter mellan föräldrarna parallellt 

med att det ofta förekom andra sociala problem vid tidpunkten för utredningen. Det har inte 

bara handlat om en konflikt utan flera.  

 

Den största anledningen är ändå föräldrarnas samarbetsproblem, men det har även funnits 

föräldrar som brustit i sin omsorgsförmåga. Brister som exempelvis psykisk ohälsa, 

misshandel och att konstant neka till hjälp i sin föräldraroll. Barnets vardag har noggrant 

utretts, tydligt redovisats och dokumenterats och vi fann att barnets behov av trygghet, 

stabilitet och kontinuitet har varit avgörande vid bedömningen av vem som är den bästa 

vårdnadshavaren. Boende har spelat stor roll, var barnet har sina kamrater, aktiviteter, skola 

och hur de har mått har varit mycket viktigt. Man har inte velat ingripa och göra förändringar 

i barnets invanda vardagssystem när det har fungerat. Om vi jämför utredningarna från ett 

systemteoretiskt perspektiv kan man säga att Socialtjänsten har utrett systemet barnet varit i 

vid tidpunkten för utredningen, och dessutom ofta utrett hur barnet mådde vid tidigare 

tidpunkter. Det har då handlat om när föräldrarna bott tillsammans eller boende med den 

andre föräldern som man funnit inte fungerat. Tidigare forskning av ärenden som är avslutade 

mellan 1990 - 1996 visar att kontinuitet i barnets boende är den viktigaste orsaken till 

vårdnadstvisternas utgång. Detta resultat har vi funnit är fortfarande aktuellt eftersom våra 

resultat styrker att det fortfarande är så. 

 

I de utredningar som vi undersökt har Socialtjänsten funnit att det fanns förutsättningar för 

gemensam vårdnad i 30 % av ärendena, föreslagit modern som ensam vårdnadshavare i 30 % 

och fadern i 12 %. Tidigare undersökningar har visat liknande resultat, alltså att det är 

vanligare att modern får ensam vårdnad.  

I vår undersökning har vi sett att det är modern som fått ensam vårdnad i alla ärenden utom i 

de tre där modern på grund av psykiskt sjukdom brustit i omsorgen av barnen. I ett flertal 
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ärenden har papporna ifrågasatts som vårdnadshavare på grund av tunga social problem, i 

några fall har papporna ”gett upp” och slutat medverka i utredningarna och i övriga fall har så 

djupa samarbetsproblem eller hot mellan föräldrarna konstaterats.  Men om vi tittar på 

undersökningens resultat finner vi att avgörandet ofta finns i barnets boende, alltså där 

barnet har en fungerande vardag. En intressant notering i det här sammanhanget blir därför 

att den föräldern som barnet har sitt boende hos direkt efter separation har större chans att 

också sedan få vårdnaden om barnet vid en domstolstvist. Denna förälder har i den här 

undersökningen oftast varit mamman. Den här företeelsen kan förklaras från ett 

genusperspektiv, alltså de stereotypa föreställningarna som finns i samhället om vad män 

respektive kvinnor är bra på (se sid 16). Kvinnan har i alla tider ansetts mest lämpad att fostra 

och vårda barn och andra människor, denna föreställning har förankrats genom hänvisning till 

kvinnans natur och att hon föder barn. I de fallen där modern föreslagits som ensam 

vårdnadshavare har pappornas roll som vårdare av barnet inte riktigt kommit fram, vilket 

istället visat att modern till stor del har haft det huvudsakliga ansvaret för barnet. Det 

förefaller vara så att pappan tidigt inte varit så delaktig i vårdnaden eller haft svårt att bli 

involverad på grund av föräldrarnas samarbetsproblem.  

 

I dagens samhälle anses det fortfarande tabu om modern inte klarar av att ta hand om sina 

barn. Denna föreställning kan försvåra för mammorna att ”lämna över” mera av vårdnaden till 

papporna. Vi har funnit att papporna har svårare att få ensam vårdnad i de fall som 

myndigheterna är tvungna att välja en ensam vårdnadshavare. Men vi har konstaterat 

Socialtjänstens objektivitet, i utredningarna har vi sett att det inte är kön som avgjort utgången 

utan att det är andra förutsättningar som vi ovan tagit upp. 
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Barnets inställning 

 

När det gäller barnets åsikter och önskemål har vi funnit att deras inställningar redovisas med 

mera allmänna åsikter från barnet om dess vardag.  Barnet har under barnsamtalen fått 

möjlighet att med hjälp av nätverskarta kartlägga sin vardag med betydelsefulla personer. 

Nätverkskartläggning kopplar vi till systemteorin, det vill säga barnets vardag, samspel med 

vänner, släkt och skola är avgörande för att barnets ska må bra och för att utredarna ska få en 

bild av hur barnet har det. Ett barn ingår i många system som ska fungera tillsammans. 

Däremot har vi inte funnit att barnets direkta åsikter om de olika vårdnadsfrågorna redovisats, 

med undantag av två ärenden. I det ena ärendet följde utredarna barnets vilja och i det andra 

redovisades de tre syskonens vilja men utredarna tog ändå bara delvis hänsyn till barnens 

vilja.  

 

I de övriga ärenden har barnen fått komma till tals genom att berätta om sin vardag, hur de 

mår och deras inställning framkommer mera allmängiltigt såsom att barnet visar upp sitt rum 

eller upplevs glad. Vi upplevde därför att det inte funnits något djupare resonemang med 

barnet om själva sakfrågan. Å andra sidan har det sina förklaringar exempelvis att barnet har 

varit för litet eller att utredarna ansett att det inte behövts på grund av andra tungt vägande 

skäl. Vi är medvetna att vår undersökning om barnets inställning är något begränsad i den 

bemärkelsen att det enbart är de mest konfliktfyllda ärendena som har undersökts men flera 

undersökningar som tidigare gjorts styrker att barnets inställning ofta inte redovisas och 

ibland överhuvudtaget inte nämns. Med de nya vårdnadsreglerna har intentionerna varit att 

förstärka barnens rätt att komma till tals, men vi har sett att detta är ett riktigt dilemma 

eftersom barnets inställning är mycket svårt att kartlägga. Ålder, mognad, den spända och 

besvärliga situationen, och den lojalitetskonflikt barnet befinner sig i är bara några av de 

omständigheter som komplicerar saken. Här råder inte riktigt överensstämmelser mellan 

lagstiftarens intentioner och tillämpningen i de andra systemen, mellan normer och verklighet. 

Vi ser därför att det här är en fråga för vidare utredning och att tydligare riktlinjer behövs.   
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5.2 Slutdiskussion 
 

Under vår praktik på en familjerättsenhet blev vi intresserade av vårdnadsfrågor och 

framförallt barnen i den utsatta situation de befinner sig i. För oss blev det naturligt att 

fortsätta vår undersökning inom detta område. Barns behov och rättigheter är något som berör 

oss djupt och därför har den här undersökningen varit givande och lärorik att genomföra. 

Syftet har varit att ta reda på grunderna i vårdnadslagstiftningen och hur dessa tillämpas i 

praktiken. Frågorna om vem som föreslås få vårdnaden om barnet och varför, samt hur 

barnets inställning kommer fram i utredningarna har varit det som vi önskat få svar på. För att 

få svar på detta undersöktes innehållet i tjugosex akter och elva vårdnadsutredningarna av 

dem granskades och analyserades noggrant. Metodens fördelar var att vi undersökte verkliga 

och aktuella ärenden, vi var ute på fältet. Detta innebar att vi fick vara med och se hela 

vårdnadsprocessen, vilket berikade oss med god bakgrundskunskap. Vi hade dock önskat att 

vi hade haft möjlighet att träffa och prata med föräldrarna och barnen, för att få deras 

perspektiv med i undersökningen. Men trots det anser vi att metoden var fruktbar med tanke 

på uppsatsens syfte, och vissa av resultaten vågar vi påstå kan generaliseras med stöd av vår 

undersökning och tidigare forskning:  

 

 Att föräldrarna som hamnar i vårdnadstvist har stora samarbetssårigheter och oftast 

har bakomliggande sociala problem är ett tydligt mönster som vi och den tidigare 

forskningen sett.  

 

 Att trygghet, kontinuitet i boendet och en stabil vardag är mycket viktiga orsaker till 

bedömningen vid valet av den mest lämpliga vårdnadshavaren har även konstaterats i 

andra undersökningar. 

 

 Att kvinnor är kraftigt överrepresenterade som ensamma vårdnadshavare, vilket visar 

att vårdnadsfrågor är ett typiskt område där genusskillnader synliggörs.   
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 Att domstolar inte alltid följer Socialtjänstens rekommendationer. 

 

 Att barnens inställning inte redovisas tydligt i många ärenden har också konstaterats i 

Socialstyrelsens undersökning och regeringens SOU-utredning. Ett annat dilemma är 

att det inte så enkelt att ta reda på barnets inställning. Detta tror vi gäller för många 

vårdnadsutredningar som Socialtjänsten utför. 

 

 

Vi såg även att utredningarna var väldigt omfattande, tidskrävande och svårutredda. 

Föräldrarna anklagar ofta varandra för olika olägenheter och deras uppgifter är ofta 

motsägande. Det är svårt för utredarna att ta ställning till föräldrarnas olika sanningar. Men 

utredarna sätter fokus på att barnet ska ha det bra. Stabilitet, trygghet, struktur i vardagen, 

kontinuitet i barnets boende, att inte ingripa med förändringar i barnets fungerande vardag har 

varit avgörande i Socialtjänstens bedömningar. Att det fanns så mycket sociala problem 

inblandade var något som förvånade oss, men som också visar att här finns det behov av mer 

sociala insatser. Dessa familjer är i kris och har flera problem än vårdnadstvisten och vi har 

sett att de behöver särskilda insatser för att klara av sin situation och få mer stöd i 

föräldrarollen.  

 

Resultaten med kvinnornas överrepresentation som ensam vårdnadshavare var föga 

förvånande med tanke på kvinnors generella roll som mödrar idag. Vi ser att skillnaderna 

mellan könen kan förklaras utifrån sociala konstruktioner och inte biologiska förutsättningar. 

Men trots ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor finns fortfarande skillnader mellan könen 

i dagens svenska samhälle, vilket den här undersökningen också bekräftar. Vi ser därför att en 

generell ändring av synen på båda föräldrar som vårdnadshavare är viktig. För barnets bästa 

ska den som är mest lämplig som vårdnadshavaren utses oberoende av kön.  

 

 

Vi har funnit att de nya vårdnadsreglerna som gäller från och med juli 2006 har förstärkt 

barnens rättigheter, detta syns i resultaten av vår undersökning som visar att utredarna har 
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varit mycket måna om att skydda barnet. Lagen är ett viktigt verktyg för detta ändamål. 

Vårdnadsreglerna är omfattande med fokus på barnets bästa, men det är inte så lätt att 

tillämpa i verkligheten har vi kunnat se i utredningarna, då föräldrarnas konflikt tagit så 

mycket plats.  Barnens rätt att komma till tals oavsett ålder är en viktig princip i de nya 

vårdnadsreglerna. Vi blev dock förvånade över den stora variationen mellan ärendena 

gällande hur barnets inställning redovisats och hur mycket utredarna tagit hänsyn till barnets 

önskemål. Här behövs mera tydlighet i lagen och riktlinjer till myndigheter angående 

tillämpningen i praktiken. Mera forskning och utvecklande av metoder är andra förslag på 

förbättringar i den här frågan. För att vuxna ska kunna fatta kloka beslut med bästa möjliga 

underlag behövs goda kunskaper om barns och ungas levnadsvillkor och förmåga att lyssna 

på deras egna synpunkter.  
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Offentliga tryck 

 

Prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge 

Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige     
 

Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler 

SOU 1995:79 Vårdnad, boende, umgänge 

SOU 2005:43/1 Vårdnad, boende och umgänge 

SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad 

 

 

Webbsidor (genomgånga mars 2008) 

Barnombudsmannen: www.bo.se 

BRIS (Barnens rätt i samhället): www.bris.se 

Rädda barnen: www.raddabarnen.se    

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se 

Regeringskansliets hemsida: www.regeringen.se 

http://www.bo.se/
http://www.bris.se/
http://www.raddabarnen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.regeringen.se/
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Kartläggningsschema för vårdnad, boende och umgängesutredningar 
 
 
 
1. Typ av ärende 

 
Vårdnad □ Vårdnad, boende och umgänge □ 
Vårdnad och boende □ Boende □ 
Vårdnad och umgänge □ Boende och umgänge □ 
Umgänge □ 

 
 

2. Antal barn i ärendet som omfattas av utredningen 
  
             Ett □          Två □          Tre □         Mer än tre   □ 

 
 

3. Föreslagen vårdnadshavare 
 

Modern   □      Fadern □    Gemensam vårdnad   □     Konsekvensbeskrivning   □  
 

 
 

4. Hur löstes tvisten? 
 

Genom dom   □    Parterna kom överens   □    Ärendet avskrivet   □     

  
 
 

5. Överensstämmelse mellan Tingsrättens dom och Socialtjänstens förslag 
    

Förslag stämmer med Tingsrättens dom Ja               □  
Nej               □ 

                                                                                  Dom saknas   □ 

 
 

6. Orsaken till föreslagen vårdnadshavare 
 

    ..............................................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................................  

Bilaga 1 


