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Vårdnadstvister ett förbisett 

samhällsproblem 

• Antalet vårdnadstvister ökar och måste betraktas som ett 

samhällsproblem, drygt 60 procents ökning sedan 2006 

• 49 000 barn upplever årligen att deras föräldrar går skilda 

vägar 

• Minst 10 000 barn upplever årligen att deras föräldrar 

strider i domstol 

• Konflikterna når sällan en lösning genom samhällets 

insatser 

• Forskning visar att djupa och långvariga föräldrakonflikter 

skadar barn på både kort och lång sikt – psykisk ohälsa 

 



Projektets syfte 

• Att utveckla arbetsmetoder som på ett systematiskt och 

långsiktigt sätt kan ge barn bättre stöd och stärka deras 

rättigheter i vårdnadstvister 

 



Målgrupp 

• Barn som är eller har varit aktuella, både inom familjerätt 

och socialtjänstens barnavård och deras föräldrar 

 

• Vårdnads- och barnavårdsutredningar är sällan 

parallella… men för det mesta avlöser de varandra … det 

finns också inslag av upprepade utredningar 

 

 



Utvärderingsuppdraget 

• Att mäta måluppfyllelse och effekter av utvecklade 

arbetsmetoder 

Målen 

• Att utveckla samarbetet mellan vårdnadsutredare och 

barnavårdsutredare 

• Att stärka barnets roll och rätt till delaktighet 

• Att anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar 



”En före och efter studie” 
SLUMPMÄSSIGT UTVALDA UTREDNINGAR – PROJEKT UTREDNINGAR, 

FOKUSGRUPPS INTERVJUER, OCH PROCESSKARTLÄGGNING FÖRE OCH 

EFTER 



Ny kunskap om föräldrar i konflikt, där såväl en vårdnads- 

som en barnavårdsutredning har gjorts  

De har ofta; 

• Utländsk härkomst eller olika etnicitet 

• Haft en utsatt barndom 

• Låg utbildning 

• Låga inkomster 

• Våldsproblematik 

• Missbruksproblematik 

• Funktionsnedsättningar 

• Problem med den psykisk hälsan 

• Problem med kriminalitet (rattfylla, våld) 

• En ifrågasatt omsorgsförmåga eller samarbetsförmåga – har svårt med relationer 

 

 



Ny kunskap om barnen 

 

• Spädbarn - 15 år 

• Friska barn med bråkiga föräldrar 

• Barn med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter 

• Barn som har svårt med kompisrelationer 

• Rädda och otrygga barn  

• Barn som lider av stressymptom – ont i magen, sömnproblem 

• Barn som lider av psykisk ohälsa  

• Barn med funktionsnedsättningar 



Ny kunskap om konflikten 

• Föräldrarna har en värdekonflikt.   

• Det innebär att de har en konflikt om varandras föräldra- och 

samarbetsförmåga som exempelvis rör: 

• barnets skolgång  

• barnets hälsa 

• religiösa och kulturella skillnader mellan föräldrarna 

• uppfostran 

• missbruk eller hälsa   

• våld eller hot  

• barnets skyddsbehov 

 

 



Ny kunskap om utredningsförfarandet 

• Projektkommuner som genomför barnavårdsutredningar enligt BBIC 

har ett verktyg som bidrar till en kvalitetssäkring av utredningar 

• Det saknas motsvarande metodstöd för att genomföra en 

vårdnadsutredning 

• Samtliga kommuner skrev sina vårdnadsutredningarna utifrån ”vita 

papper” och enligt en struktur som ”fanns i väggarna” 

• Det saknas dessutom metodstöd för att vikta de omständigheter som 

ska beaktas i bedömningen av barnets bästa 

• Vårdnadsutredningens målgrupp är stor och har olika 

informationsbehov 

• Vårdnadsutredningar är behäftade med stora variationer avseende 

innehåll, struktur, omfattning och kvalitet 



Mål 1  

Samverkan mellan vårdnadsutredare och 

barnavårdsutredare 

• Det saknades en organiserad rutin för samverkan mellan 

vårdnads- och barnavårdsutredare i samtliga kommuner.  

• Dubbelarbete, fler samtal och möten med olika utredare för 

barn och föräldrar – långa utredningstider. Otydlighet avseende 

samtalens syfte och mål för föräldrar och barn 

• Under projektet implementerades en samverkan mellan 

vårdnads- och barnavårdsutredare. Mottaget; samråd/tar del av 

tidigare utredningar/utredarna samordnar utredningssamtal. 

Familjerätten undersöker om det pågår eller finns nyligen 

gjorda barnavårdsutredningar, samråd, samordnade samtal 

• Resultat; ökad samsyn, bredd och djup som ger högre kvalitet 

framförallt på vårdnadsutredningen 

 

 

 



Barnets bästa –  i bedömningen ska 

särskilt beaktas … 

• Barnets vilja  

• Risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts 

för övergrepp, att barnet olovligen förs bort, hålls kvar 

eller annars far illa 

• Barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna  

• I praktiken var det främst barnets rätt till omsorg, trygghet 

och en god fostran som beaktades i såväl barnavårds-  

som vårdnadsutredning 

 



Mål 2  

Att stärka barnets roll och delaktighet 

• Av materialet från tiden före projektet framgick att de 

flesta barn över 4 år fick komma till tals.  

• Av utredningarna framkom dock att barnets vilja 

beaktades i liten utsträckning (10-15 % av argumenten för 

barnets bästa). 

• Utredarna beaktade främst barnens utsagor om de följde 

lagstiftningens rekvisit – nära och god kontakt (umgänge) 

• Barnen fick sällan feedback – avslutande samtal 

 



Mål 2 – Barns delaktighet 

• Efterstudien visade att antalet barnsamtal kanske inte 

ökade men att antalet barn som fick komma till tals på 

något sätt ökade - samverkan 

• Att barns berättelser och vilja togs till vara och beaktades 

• Att barn fick möjlighet till ett avslutande samtal 



Riskbedömning 

• Av underlaget från före studie framgick att 

riskbedömningar sällan gjordes i vårdnadsutredningar, 

och om de gjordes, redovisades resultatet implicit, dvs 

texten krävde en tolkning. 



Riskbedömning – ett verktyg för att analysera 

insamlat underlag och stärka barnperspektivet, ett 

exempel på nya rubriker i vårdnadsutredningen: 

Risk för att respektive förälder utsätter barnet för: 

• Omsorgssvikt 

• Våld/övergrepp 

• Missbruk 

• Psykisk hälsa 

• Kriminalitet 

• Bortförande/kvarhållande 

• Konfliktnivå 

 

 



 

 

 

Bedömning av underlaget, ett exempel på nya 

rubriker i vårdnadsutredningen 

 
 

• Barnets behov och inställning 

• Föräldrarnas förmåga och lämplighet 

• Vårdnad 

• Boende och umgänge 



 

 

Mål 3  

Att anpassa insatser och stöd till barn och föräldrar 

• I materialet från före projektet erbjöds få barn och 

föräldrar i vårdnadstvist insatser 

• De kommuner som erbjöd insatser i samband med 

barnavårdsutredningar hade färre vårdnadsutredningar 

trots föräldrakonflikter … prevention? 

 



Hur vanligt är det att föräldrar i vårdnadstvist 

behöver annat stöd från socialtjänsten? 

• Samtliga familjer har eller uppger att de behöver stöd 

• Det saknas insatser till föräldrar med värdekonflikter 

• Det är få föräldrar som får bistånd för att klara 

föräldrarollen (fysiska funktionsnedsättningar) 

• LSS medger inte stöd för att vara förälder 

 



Mål 3 Att anpassa insatser och stöd till barn och 

föräldrar 

• Under projekttiden har föräldrar och barn erbjudits fler 

insatser. 

• BIFF – Barn i föräldrars fokus 

• Skilda världar – gruppverksamhet för barn med skilda 

föräldrar 

• Samarbete med Rädda Barnen 

• Samtal 

• Föräldrautbildningar 

 



Insatser inom handläggningen av 

vårdnadstvister? 

• Samarbetssamtal – intressekonflikt 

• Medling av domare – intressekonflikt 

• Medling av extern medlare – intressekonflikt 

• Domstolsavgörande – konflikt och försoning – 

intressekonflikt/värdekonflikt 

• Domstolsavgörande – värdekonflikt 

 



Den nya kunskapen indikerar att: 

• Lagstiftningen bör reformeras så att målgruppens förutsättningar och problem kan fångas 

upp och handläggas på ett systematiskt sätt – värdekonflikter istället för intressekonflikter 

• Ett samhällsorgan bör få ansvaret att leda arbetet med att utvärdera befintliga metoder 

/insatser och utveckla och implementera nya metoder /insatser som syftar till att bilägga 

vårdnadskonflikter 

• Nya handläggningsrutiner behöver utvecklas –utökad samverkan inom socialtjänsten  för 

att främja ett holistiskt perspektiv på barnen och deras familj (tid, karaktär på konflikten och 

familjens situation). Utvärderingen indikerar att en samverkan skulle leda till effektivare, 

snabbare och billigare samt en högre kvalitet på utredningarna 

• Metodstöd behöver utvecklas för att genomföra en vårdnadsutredning – jmf BBIC 

• Begreppet barnets bästa måste göras tillämpbart. Hur ska det fastställas? Vilka 

omständigheter ska beaktas, hur ska de tolkas och hur ska de viktas? Nära och god 

kontakt – otrygghet/kränkningar vid umgänge. 
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