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Förord 
 
Jag vill börja med att tacka Advokatbyrån Kaiding, Luleå kontoret, för den fina och givande 

praktiken. En praktik som gav mig självförtroende, motivation och mer kunskap inom 

familjerätt och vårdnadstvister, erfarenhet som sedan underlättade fullföljande av uppsatsen. 

Jag vill även tacka min fantastiska handledare Annika Rejmer för hennes goda råd, 

engagemang och stöttning när det juridiska självförtroendet sviktat men framförallt för hennes 

positiva sätt att handleda och vara till lags under hela terminen.  

 

Listan kan göras lång med alla människor som under min utbildning stöttat mig och trott på 

mig, Ni vet vilka ni är, tack!  

Men vare sig det handlat om motgångar eller framgångar så har min familj alltid funnits vid 

min sida och detta är något jag är oerhört tacksam för. Jag vill även passa på att ge Mig själv 

en klapp på axeln, för i slutändan är det jag som gått på alla seminarier, pluggat alla sena 

kvällar och skrivit alla tentor och promemorior och till sist detta examensarbete. Bra jobbat 

Lina! I kontexten av detta vill jag därför framhålla att alla eventuella fel som kan tänkas stötas 

på i studien är det ingen annan än jag som är ansvarig för.  

 

Hoppas ni finner studien intressant. 

 

 

Tack!  

 

Lina Modig 
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Sammanfattning 
 
De senaste åren har det skett en markant ökning av tvister angående vårdnad, boende och 

umgänge enligt statistik från domstolsverket. Samtidigt som vårdnadstvisterna ökar så har 

även den psykiska ohälsan hos befolkningen ökat enligt statistik från statiska centralbyrån och 

folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa är ett diffust begrepp som omfattar många olika typer 

av besvär hos människor. Forskning visar också att psykisk ohälsa hos en förälder ofta leder 

till negativa konsekvenser för familjen. 

 

I samband med 2006 års vårdnadsreform kom principen om barnets bästa att få en starkare 

ställning i Föräldrabalken(FB). Där lagfästes att barnets bästa ska vara avgörande för alla 

beslut om vårdnad, boende och umgänge och att domstolen i sin bedömning ska fästa särskilt 

avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, olovligen 

hålls kvar eller förs bort eller annars far illa. Rekvisitet annars far illa kom att i praxis 

innefatta psykisk ohälsa. Det betyder att psykisk ohälsa hos en förälder kan anses utgöra en 

risk för att ett barn far illa. Domstolen ska även fästa särskilt avseende vid barnets behov av 

en nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barns rätt att komma till tals med 

beaktande av barnets ålder och mognad.  

 

Då tvister om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva tvistemål får det till följd att 

domstolen ska verka för en effektiv process ledning. Det innebär också att domstolen har ett 

utredningsansvar, dock saknar domstolen en utredare. Med anledning av detta har domstolen 

med stöd av 6 kap 19§ st. 3 FB möjlighet att ålägga socialtjänsten att genomföra en utredning 

om vårdnad, boende och umgänge för att kunna utreda och fastställa vad som anses vara det 

bästa för barnet. Utredningen kommer sedan ligga till grund för domstolens bedömning och 

det ankommer på socialtjänsten att utreda och redovisa de relevanta omständigheterna som 

kan ha betydelse för barnet, såsom psykisk ohälsa. Med anledning av att socialtjänsten har fått 

ett utredande ansvar är det därför av vikt att kontrollera vilka verktyg den har tillgå för att på 

ett fullgott sätt kunna utreda alla omständigheter som kan påverka bedömningen av ett barns 

bästa.   

 

I följande framställning presenteras resultatet från en studie av vårdnadsutredningar 

genomförda av socialtjänsten och domar från tingsrätter. Domarna och utredningarna är 

avkunnade under år 2012 och 2013. Framställningen belyser utredarens möjligheter att utreda 
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psykisk ohälsa samt tingsrättens hantering och bedömning av uppgifter om psykisk ohälsa 

som framkommer i socialtjänstens utredning om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med 

studien är att se hur uppgifter om psykisk ohälsa hos en förälder förhåller sig till principen om 

barnets bästa. 

 

Den empiriska undersökningen har visat att det är vanligt att föräldrar påstår att den andra 

föräldern lider av psykisk ohälsa, dock är ett sådant konstaterande inte lika vanligt från 

utredarens sida. Detta torde ha ett samband med att utredaren är avsevärt begränsad att utreda 

om någon av föräldrarna lider av psykisk ohälsa. För att få tillgång till sådan information 

krävs ett samtycke från föräldrarna.  

 

Den empiriska undersökningen av tingsrättsdomarna har visat att ett påstående om psykisk 

ohälsa i tingsrättens domskäl förekommer mer sällan än föräldrarnas påståenden. De slutsatser 

som kan dras är att tingsrätten hanterar sådana uppgifter i de fall det finns utlåtande från 

extern expertis på detta område, eller när informationen finns att tillgå från exempelvis 

barnavårdsutredning som utreds med stöd 11 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Det 

går dock att se en tydlig dominoeffekt av att utredaren saknar verktyg för att kunna 

genomföra en fullständig utredning som sedermera leder till att tingsrätten ofta gör 

ofullständiga riskbedömningar och att psykisk ohälsa hos en förälder utreds endast i 

undantagsfall.  

 

Studien har också visat att föräldrars samarbetsförmåga har haft stor betydelse både i 

utredarens vårdnadsutredningar och i tingsrättens bedömning av vårdnadsfrågan. De båda 

aktörerna tar ställning till om föräldrarna har samarbetssvårigheter och huruvida det påverkar 

barnet. Dock saknas det en entydig bedömning huruvida en eventuell psykisk ohälsa påverkar 

förälderns omsorgsförmåga och barnet. 
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1  Inledning  
1.1 Introduktion 

 
År 2006 genomfördes en vårdnadsreform, en reform som kom att stärka barnets intressen. I 

förarbetena till reformen framhölls att det bästa för barnet är om föräldrarna lyckas nå en 

samförståndslösning.1 Med anledning av detta genomfördes förändringar i rättegångsbalken 

(RB), där man fastställde att rätten ska verka för att föräldrarna når en lösning på tvisten i 

samförstånd. Detta kan underförstått uppfattas som att syftet med reformen var att minska 

vårdnadstvisterna. I samband med 2006 års vårdnadsreform var även ett av syftena att stärka 

barnets rättigheter, varvid domstolen vid vårdnadsavgörande ska fästa särskilt avseende vid 

risken för att barn kan komma att fara illa samt att ett barnets bästa ska vara avgörande för 

alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta regleras i 6 kap. 2 a § FB. I denna 

paragraf fastslås även att psykisk ohälsa hos någon av föräldrarna kan utgöra en risk för att ett 

barn kan komma att fara illa.  

 

Trots den nya reformen har tvister om vårdnad, boende och umgänge ökat avsevärt. Dock är 

förklaringen inte att det är fler föräldrar som väljer att separera då siffrorna om föräldrar som 

väljer att gå skilda vägar har varit relativt konstanta de senaste åren. I takt med att 

vårdnadstvisterna ökar har även den psykiska ohälsan ökat2 och implicit kan man förstå att 

vissa av de människorna som hamnar i vårdnadstvist också lider av psykisk ohälsa, eller att 

vårdnadstvisten i vissa fall kan vara orsaken till psykisk ohälsa.3   

 

Då rätten ska verka för en samförståndslösning mellan föräldrarna och samtidigt stärka ett 

barns rättigheter och därmed utreda ifall det finns någon risk för att barnet kan komma att fara 

illa, kan domstolen i de svåra fallen behöva genomföra en mera ingående utredning. Med 

anledning av detta har domstolen möjlighet att genom 6 kap. 19 § st. 3 FB ålägga 

socialtjänsten att genomföra en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med en 

sådan utredning är att domstolen ska få ett bra beslutsunderlag för att kunna avgöra vad som 

är bäst för barnet i det enskilda fallet.  

 

Psykisk ohälsa hos föräldern kan utgöra en risk för att barnet kan komma att fara illa. Det kan 

också påverka förälderns förmåga att samarbeta och framförallt kan det inverka på förmågan 

                                                
1 Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler, sid 1. 
2 Se artiklar från Dagens nyheter. 
3 Se Annika Rejmer, Barnets rättigheter i vårdnadstvister, en utvärdering 2013, samt www.vardal.se, 
Vårdnadstvister kan ge psykisk ohälsa livet ut.   
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att tillgodose ett barns grundläggande rättigheter såsom rätten till god omsorg. Då 

utgångspunkten för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska vara barnets bästa är det 

därför av intresse att utreda vilka förutsättningar socialtjänsten och domstolen har att utreda 

och handlägga uppgifter om psykisk ohälsa. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

 
Det övergripande syftet med denna framställning är att studera hur uppgifter om psykisk 

ohälsa handläggs och bedöms i tingsrätten i mål om vårdnad boende och umgänge då 

domstolen ålägger socialtjänsten att genomföra en vårdnadsutredning enligt 6 kap. 19 § FB, 

samt vilken betydelse uppgifter om psykisk ohälsa har vid bedömningen av principen om 

barnets bästa.  

 

För att besvara den övergripande frågeställningen, kommer denna studie att avhandla följande 

frågor:   

1. Var och hur regleras socialtjänstens utredningsförfarande om vårdnad, boende och 

umgänge?  

2. Vilken möjlighet har utredaren att utreda huruvida någon av föräldrarna lider av 

psykisk ohälsa?    

3. Vilken betydelse får uppgifter om psykisk ohälsa i mål om vårdnad, boende och 

umgänge i bedömningen av principen om barnets bästa?     

  

1.3  Avgränsning  
 
Studien har inte för avsikt att redogöra för domstolens intermistiska beslut i mål om vårdnad, 

boende eller umgänge. Inte heller har studien behandlat situationen när snabbyttrande 

inhämtas från socialtjänsten eller när föräldrarna når en samförståndslösning om vårdnad, 

boende och umgänge. Enligt 6 kap. 2 a § FB ska domstolen fästa särskilt avseende vid risken 

för när att ett barn utsätts för övergrepp, olovligen hålls kvar eller förs bort eller annars far 

illa. Då denna studie avser att endast behandla uppgifter om psykisk ohälsa, vilket faller in 

under begreppet annars far illa, kommer studien därför inte att redovisa när ett barns olovligen 

förs bort eller hålls kvar samt utsätts för övergrepp. Studien redogör uteslutande för när 

domstolen begär in en utredning om vårdnad, boende eller umgänge enligt 6 kap. 19 § FB 

samt vilken lagstiftning som är hänförlig till denna utredning och för att sedan se hur 

uppgifter om psykisk ohälsa förhåller sig till principen om barnets bästa. Internationell 
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lagstiftning utreds inte i denna studie, dock kommer en kort presentation av FNs konvention 

om barns rättigheter (barnkonventionen) att redovisas eftersom den utgör grunden för 

principen om barnets bästa i svensk rätt.4 

 

1.4  Metod och Material 

1.4.1  Studiens genomförande  

  

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har en studie av femtiotvå 

vårdnadsutredningar och domar från socialtjänster och tingsrätter genomförts. Detta för att 

undersöka hur uppgifter om psykisk ohälsa redovisas i utredningarna och för att därefter 

undersöka hur sådana uppgifter hanteras och bedöms i mål om vårdnad, boende och umgänge. 

Som ett led i att besvara uppsatsens frågeställning kommer också en rättsutredning av 

reglerna kring vårdnad, boende och umgänge att genomföras. Vidare kommer en djupare 

redogörelse att lämnas för principer och presumtioner som är av betydelse för bedömningen 

vid tvister om vårdnad, boende eller umgänge. För fastställande av gällande rätt har jag främst 

använt mig av lagstiftning, förarbeten och praxis från HD. Jag har även tillämpat doktrin och 

myndighetspublikationer från socialstyrelsen samt vetenskapliga artiklar för att få en djupare 

förståelse för det område jag studerat. Detta även för att ta del av olika perspektiv och synsätt 

av gällande rätt samt se vilka slutsatser som kan dras av förarbeten, lagstiftning och praxis. 

Studien har således genomförts med en kombinerad samhällsvetenskaplig och 

rättsvetenskaplig metod.  

 

1.4.2  Deskriptiva delen 
 
I uppsatsens deskriptiva del som behandlar gällande rätt på området vårdnad, boende och 

umgänge så har den rättsvetenskapliga metoden använts. Detta för att ge läsaren en klar och 

tydlig bild av en förälders skyldigheter och ett barns rättigheter samt de förutsättningar som 

finns för att utreda psykisk ohälsa i vårdnadstvister. Det medför att den juridiska 

argumentationen baseras på gällande rätt och att mina tolkningar baseras på rättskällor som är 

hänförliga till uppsatsens frågeställning, samt att mina juridiska slutsatser är förutsebara och 

etiskt försvarbara.5  

 

                                                
4 Prop. 2005/06:99 
5 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 44f. 
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1.4.3  Empiriska delen 
 
Den empiriska delen består av en dokumentanalys av femtiotvå insamlande vårdnads, boende 

och umgänges utredningar och femtiotvå domar från tingsrätter i Sverige.6 Genomförande av 

en dokumentanalys kan ske med två olika metoder, en kvantitativ metod eller en kvalitativ 

metod. Med kvantitativ metod innebär en insamling av mätbar data. Det är data som går att 

översätta i siffror vilket kännetecknas av deduktiva studier.7 Med kvalitativ metod avses en 

insamling av textmässig språklig data som representerar en kvalitet vilken bearbetas genom 

språklig analys och kategorisering vilket används i induktiva studier. Studien som genomförts 

i denna uppsats innefattar både en kvalitativ metod och kvantitativ metod vid 

dokumentanalysen. Detta för att det finns ett samband mellan de deduktiva och de induktiva 

studierna, d.v.s. det som har sin teoretiska utgångspunkt i den kvalitativa empiriska analysen 

på ett eller annat sätt måste ha sitt ursprung i kvantitativa empiriska observationer och data.8  

 

Vid den kvantitativa studiens genomförande har jag inledningsvis kontrollerat antal 

påståenden om psykisk ohälsa och vilken form av psykisk ohälsa som påstås förekomma hos 

föräldrarna. Detta för att analysera och granska hur vanligt förekommande psykisk ohälsa är 

hos föräldrar som befinner sig i en tvist om vårdnad boende och umgänge. Jag har därefter 

avstämt vem som lider av respektive ohälsa och frekvensen av vem som påstår att psykisk 

ohälsa föreligger. För att kunna besvara frågan vilken betydelse uppgifter om psykisk ohälsa 

får i utredning om vårdnad, boende och umgänge har jag undersökt kvantiteten av utredarens 

konsekvensanalyser,9 för att i ett senare led se till antalet påståenden om psykisk ohälsa i 

utredarens konsekvensanalys och därefter se hur den psykiska ohälsan inverkar på utredarens 

bedömning som ska lämnas till tingsrätten. För att därefter besvara frågan vilken betydelse 

uppgifter om psykisk ohälsa har i tingsrätten hur jag i studien undersökt antalet påståenden 

om psykisk ohälsa i tingsrättens domskäl för att sedermera se till antalet domar där uppgifter 

om psykisk ohälsa får en faktisk konsekvens i målets utgång. Studien har genomförts genom 

att fylla i en matris. Matrisen är utformad så att det är möjligt att mäta frekvensen av psykisk 

ohälsa i utredningarna och domarna, se bilaga 1. 10  

 

När det gäller den kvalitativa dokumentanalysen har jag undersökt hur uppgifter om psykisk 

ohälsa framkommer i utredningen om vårdnad, boende och umgänge, och om det finns några 

                                                
6 Alan Bryman, samhällsvetenskapliga metoder s. 488. 
7 A.s. s. 151. 
8 Annika Rejmer, Vårdnadstvister s. 61.  
9 Konsekvensanalys förekommer inte i varje utredningen.  
10 Se frågeställning i bilaga 1.  
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faktorer som är avgörande för att sådana uppgifter blir dokumenterade. Jag har sedan studerat 

hur utredaren hanterar påståenden om psykisk ohälsa och hur utredaren väljer att redovisa 

uppgifterna i sin konsekvensbeskrivning och på vilket sätt utredaren väljer att ta in uppgifter 

om psykisk i hälsa i det förslag till beslut som ska tilldelas tingsrätten. Detta med anledning 

av att utredaren i sin utredning ska samla på sig information för att därefter göra en 

konsekvensanalys av de omständigheter som framkommit under utredningens gång, och i den 

analysen redovisa huruvida det finns någon risk för att barnet kan komma att fara illa. 

Utredaren bör även i de fall där det är möjligt inge ett förslag till beslut till tingsrätten. När det 

gäller hantering av uppgifter om psykisk ohälsa i tingsrätten, undersöks detta genom att se hur 

uppgifter framkommer i rätten samt bedöma hur tingsrätten hanterar sådana uppgifter för att 

avslutningsvis studera hur uppgifter om psykisk ohälsa handläggas av tingsrätten. Den 

kvalitativa delen består av att identifiera tingsrättens och utredarens resonemang genom en 

noggrann läsning av domarna och utredningarna.11 Svaret på frågorna besvarades därmed 

genom att jag dels studerade enskilda stycken som behandlade just det jag ville ha svar på, 

dels utredningarna och domarna i sin helhet och de enskilda styckenas sammanhang.  Detta i 

enlighet med en kvalitativ metod av en dokumentanalys.12 

 

1.4.4  Urval av tingsrättsdomar   
 

Det första urvalet av domarna har genomförts av Helena Söderberg vid hennes studie, 

Vårdnadstvister i praktiken, en studie av tingsrättens rättstillämpning efter 2006 års reform 

av vårdnadsreglerna. Valet av domarna bestod av de tio senaste avkunnade domarna vid 

samtliga tingsrätter i landet år 2012 samt 2013 mellan 1 januari och 15 mars, totalt 480 

stycken från 48 tingsrätter, vilket kännetecknas av ett systematiskt urval.13 Domarna ingår i 

den kategori som av domstolsverket benämns talan om vårdnad av barn m.m.14  Anledningen 

till att urvalet skett från samtliga tingsrätter är att få en tydlig representation från 

populationen. För att studien ska ha en hög validitet har de domar som inte klassificeras som 

vårdnadstvister sorteras bort, vilket resulterat i ett bortfall av 162 domar. Kvarvarande domar 

var efter detta bortfall 271 stycken till antalet.15 Därefter har det slumpmässigt valts ut 200 

domar av de 271 stycken som återstod efter gallringen.  

 

                                                
11 Se frågeställning i bilaga 1.   
12 Se frågeställning i de faktorer som används som ledning för mitt urval av motiveringar i bilaga 2.   
13 Alan Bryman, samhällsvetenskapliga metoder s.185. 
14 Domstolsstatistik 2012 s. 14.  
15 Se vidare, Helena Söderberg, Vårdnadstvister i praktiken. En studie av tingsrättens rättstillämpning efter 2006 
års reform s. 11-13.   
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För att kunna besvara frågeställningen i denna studie har jag studerat de slumpmässigt utvalda 

200 domarna från samtliga tingsrätter i Sverige som behandlande tvist om vårdnad, boende 

eller umgänge. Domarna är avkunnade 2012 samt 2013 mellan 1 januari och 15 mars. Ur de 

200 domarna gallrade jag först bort de domar som inte innehöll en vårdnads, boende eller 

umgänges utredning enligt 6 kap. 19§ FB. Bland de kvarvarande domarna gjordes ett urval 

enligt följande kriterier:  

1. Parterna i målet ska vara barnets föräldrar  

2. I parternas framställande av omständigheter ska uppgift om psykiskt ohälsa16  redovisas 

eller påstås.  

 

Därefter har jag gjort ett strategiskt urval och begärt in sammanlagt femtiotvå stycken 

vårdnads, boende och umgänges utredningar från de olika tingsrätterna.17 Detta urval kan inte 

ligga till grund för generaliseringar av alla tingsrätters handläggning av uppgifter om psykisk 

ohälsa. Urvalet har varit strategiskt för att få en samlad bild av hur socialtjänsten och 

tingsrätterna i större delen av Sverige utreder och tillämpar utredningen om vårdnad, boende 

och umgänge. 

 

1.4.5  Mätningarnas tillförlitlighet 
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är uttrycket för tillförlitlighet reliabilitet. 

Reliabiliteten rör frågan om huruvida undersökningen blir densamma om undersökningen 

genomförs på nytt, eller om undersökningen påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

omständigheter.18  Omständigheter som kan ha påverkat denna studies reliabilitet är att 

kodningen inte har granskats av någon utomstående. Sedan är begreppet psykisk ohälsa 

oprecist, något som kan ha öppnat upp för subjektiva tolkningar och bedömningar. I synnerhet 

då begreppet kan tolkas olika av olika personer. En styrka är dock att jag i min studie använt 

en definition av psykisk ohälsa som stöds av annan forskning och samma definition har 

använts i samtliga domar och vårdnadsutredningar.  

 

 
 

                                                
16 Definition av psykisk ohälsa se avsnitt 4 
17 Alan Bryman, samhällsvetenskapliga metoder s. 185. 
18 Bryman, s. 49.  
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1.4.6  Etiska överväganden 
 
Mot bakgrund av att det är föräldrar och barn som väljer att berätta om sina privatliv har jag 

vid en sammantagen bedömning valt att inte röja vilka tingsrätter som ingår i studien samt 

vilka kommuner som genomfört vårdnadsutredningarna. Detta med hänsyn till familjens 

integritet och av respekt för de föräldrar och barn som varit föremål för en vårdnadsutredning. 

Vissa tingsrätter har även ställt det som krav för att jag skulle få ta del av 

vårdnadsutredningarna. Detta övervägande stöds även av vetenskapsrådets etiska riktlinjer för 

samhällsvetenskaplig forskning.19  

 

1.4.7  Disposition 
 
I den deskriptiva delen kommer jag att beskriva den lagstiftning som blir aktuell när tvist om 

vårdnad, boende eller umgänge uppstår mellan föräldrarna. Därefter kommer jag att redovisa 

förfarandet när tingsrätten ålägger socialtjänsten att genomföra en utredning om vårdnad, 

boende och umgänge med stöd av 6 kap. 19 § FB samt socialtjänstens möjligheter och 

begränsningar att inhämta information om psykiskt ohälsa. Med detta menas att jag analyserar 

och systematiserar gällande rätt på området i enlighet med den rättsvetenskapliga metoden.20  

Den deskriptiva delen innehåller en redogörelse av psykisk ohälsa och de konsekvenser som 

det kan tänkas medföra familjen när en förälder lider av psykisk ohälsa. Jag vill redan här 

understryka att psykisk ohälsa inte definieras i lag och inbegriper flera olika psykiska besvär 

hos individen. Syftet med den deskriptiva delen är att ge läsaren en förståelse för vad 

föräldrarna tvistar om i mål om vårdnad, boende och umgänge samt redogöra för de rättsliga 

skyldigheter som åligger en förälder samt vilka rättigheter ett barn har. Då alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge ska avgöras utifrån principen om barnets bästa21 kommer jag 

dessutom att redovisa innebörden av principen om barnets bästa. Detta för att sätta in 

uppsatsens ämne i sin kontext. Uppsatsen består således av en deskriptiv del och dels en 

empirisk studie. 

                                                
19 Se vidare, www.vr.se. 
20 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, s. 44f. 
21 6 kap. 2 a § FB. 



2 Barnkonventionen 
 
Principen om barnets bästa har slagits fast i artikel 3 i barnkonventionen. Denna konvention 

antogs av FN:s generalförsamling år 1989. Sverige ratificerade konventionen år 1990 och har 

därmed åtagit sig att följa barnkonventionen och dess bestämmelser. Någon inkorporering av 

barnkonventionen har inte genomförts i svensk rätt, istället har riksdagen valt att anpassa och 

ändra lagstiftningen så att konventionen följs och anpassas i det svenska rättssystemet därmed 

har barnkonventionen har transformerats in i svensk lagstiftning. 22  Detta innebär att 

barnkonventionen alltså inte är direkt tillämplig i Sverige, och domstolarna är heller inte 

bundna av konventionens regler såsom av svenska lag.23 Men i och med transformeringen har 

man alltid att beakta att svensk lagstiftning harmoniserar med barnkonventionen. 

Barnkonvention får för det inflytande vid avgöranden i domstolen, särskilt vid beslut om 

vårdnad, boende och umgänge.  

 

Barnkonventionen är den första konvention som fastslår att barn är ett rättsligt subjekt24 och 

enligt barnkonventionen har alla barn medborgliga, politiska, ekonomiska och sociala och 

kulturella rättigheter. I artikel 3 barnkonventionen stadgas att barnets bästa ska sättas i främsta 

rummet i alla beslut och åtgärder som rör barn. Staterna som ratificerat konventionen ska 

tillförsäkra barn det skydd och den omvårdnad som behövs för barnens välfärd, detta enligt 

artikel 3 p. 2 barnkonventionen. Det ska även tas hänsyn till de rättigheter och skyldigheter 

som tillkommer ett barns föräldrar, vårdnadshavare samt andra personer som har ett 

lagstadgat ansvar för barnet.  

 

Principen om barnets bästa genomsyrar hela Barnkonvention. I konvention stadgas inte att 

barnets bästa ska vara ”the primary consideration” istället stadgas att barnets bästa ska vara ”a 

primary consideration” (”komma i främsta rummet”). Detta innebär att en avvägning kan 

göras mellan andra intressen som krockar med intresset för barnets bästa och därmed behöver 

inte barnets bästa alltid vara avgörande enligt Barnkonventionen.25 Emellertid ska alltid 

barnets bästa beaktas, utredas och redovisas.26   

                                                
22 SOU 1997:116. 
23 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och 
umgänge(SOFS 2012:4) s.19. 
24 Annika Rejmer, vårdnadstvister. s. 120. 
25 Schiratzki, Vårdnad och vårdnadstvister, s. 5.  
26 SOU 1997:116 s. 129. 
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Ett adekvat och konkret sätt att sammanfatta barnkonventionens syfte är att barnets bästa ska 

sättas i det främsta rummet i frågor, åtgärder och andra sakförhållanden som angår barnet. 

Utgångspunkten ska således alltid vara det som anses bäst för barnet. Konventionen kräver 

följaktligen att myndigheter så långt som möjligt har försäkrat sig om att barnets bästa har 

kommit med och redovisats i beslutsprocessen.27 Detta har idag transformeras in i 6 kap. FB 

när det gäller vårdnadstvister. Vid avgörande om vårdnad, boende och umgänge ska barnets 

bästa vara avgörande och det bör inte finnas några andra intressen som kan ta över.28 

 

2  Principen om barnets bästa i mål om vårdnad, boende och 
umgänge 

 

2.1  Barnets bästa vid tvister om vårdnad, boende och umgänge 

 
I motiven till införandet av barnets bästa i 1998 års reform konstaterades att inga andra 

intressen kan ta över eller ges företräde framför barnens bästa i frågor om vårdnad, boende 

och umgänge.29 Vid införandet av 2006 års vårdnadsreform kom uttrycket om barnets bästa 

ytterligare att stärkas. Då infördes att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge.30 Det konstaterades att man i vårdnadstvister inte har att göra 

med rättvisa mellan föräldrar eller föräldrars behov av kontakt med barnet utan det är barnets 

bästa som ska vara utgångspunkten.31  Hänsyn ska likafullt tas till de rättigheter och 

skyldigheter som tillkommer föräldrar eller andra vårdnadshavare.32 Förutsättningen med 

barnperspektivet ska således vara att ge barnet respekt för sitt fulla människovärde och sin 

integritet.33  Barnets bästa har ingen konstant betydelse utan är kontextberoende. Barnets 

bästa kan därför variera från tid till tid och från samhälle till samhälle och beroende på vilken 

situation barnet befinner sig i.34 

 

Den gemensamma utgångspunkten för vad som anses vara barnets bästa är barnets rätt till 

omvårdnad, trygghet och god fostran.35 De fysiska behoven gällande omsorg hör till daglig 

                                                
27 SOU 1997:116, s. 129. 
28 Prop. 2005/06:99, s. 39. 
29 Prop. 1997/98:7 s. 104. 
30 Prop. 2005/06:99 s. 39 och 85.  
31 A.prop. s. 85. 
32 Annika Rejmer, Vårdnadstvister s. 121 
33 Prop. 2005/06:99 s. 39.  
34 Annika Rejmer, Vårdnadstvister, s. 56.  
35 6 kap. 1 § FB. 
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omvårdnad såsom medicinsk vård vid sjukdom, habilitering eller rehabilitering vid handikapp 

och skador. Förutom detta ska barn ha näringsrik kost: kläder, en bostad och skydd för att 

överleva och utvecklas samt rätt till utbildning.36 De psykiska behoven som anges är att ett 

barn ska få respekt och integritet. Barn ska följaktligen behandlas med aktning för sin person 

och egenart vilket regleras i 6 kap 1 och 2 §§ FB. I 6 kap. 1 § FB anges även ett förbud mot 

aga. Barnet ska heller inte utsättas för kränkande behandling eller åtgärder som kan skapa 

ångest hos barnet.37 Barnet ska kunna känna att den kan påverka sin situation och med 

stigande ålder få ta allt större ansvar för sina förhållanden och handlingar. Emellertid är den 

viktigaste aspekten enligt Barnkommittén barnets relation till föräldrarna.38 Relationen till 

föräldrarna ska vara stabil och föräldrarna ska stödja barnet så att barnet får sina emotionella 

behov tillfredsställda genom att ge kärlek till barnet.39  Barnet ska även genom en god fostran 

och stabila förhållanden själv lära sig att sätta gränser och ta ansvar för sitt handlande. 

Relationen mellan barnet och föräldrarna ska följaktligen förmedla trygghet.40  

 

2.2.1 Subjektiva och objektiva barnperspektivet  
 
Det har det lyfts fram ytterligare omständigheter som ska vara av betydelse för avgörande av 

bedömningen av barnets bästa.  Dessa omständigheter kan delas in i en subjektiv och en 

objektiv omständigheter. Den subjektiva bedömningen utgår från barnets enskilda behov, 

barnets egen uppfattning samt särskild kunskap om barnet som framkommer exempelvis 

genom att hålla samtal med barnet. Den objektiva bedömningen har sin utgångspunkt i 

forskning och allmänna erfarenheter om barnet och dess behov.41  Vid bedömningen av de 

subjektiva och objektiva omständigheterna ska man se till såväl på framåtsyftande effekter 

som kortsiktiga effekter. I bedömningen ska allt som rör barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling tas med.42 För att få det bästa underlaget för vad som anses vara 

barnets bästa ska slutligen en helhetsbedömning göras av samtliga omständigheter, såväl 

subjektiva som objektiva.43 

                                                
36 SOU 1997:116 s. 134 ff. 
37 SOFS 2014:4 s. 25. 
38 Prop. 2005/06:99 s. 50. 
39 SOU 1997:116 s. 135. 
40 A.bet. s. 135.  
41 A.bet. s. 134. 
42 Prop 1997/98 s. 104 f.  
43 SOU 1997:116 s. 133 f. 
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3  Presumtioner i principen om barnets bästa  
 

3.1  En nära och god kontakt med båda föräldrarna 

  

I praxis och förarbeten har det vuxit fram presumtioner och principer som ska beaktas vid 

bedömning av barnets bästa. En sådan presumtion som ska beaktas i bedömning av ett barns 

bästa är ett barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.44 I föräldrabalken 

presumeras båda föräldrarna ha gemensam vårdnad om barnet,45 anses det olämpligt med 

gemensam vårdnad ska den föräldern som bäst kan tillgodose barnets behov och lämpligast 

kan främja en god och nära kontakt med den andra föräldern äga fördel i vårdnadstvister.46  

Barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna anses således vara ett av barnets mest 

skyddsvärda intressen. 47 Det ligger i skilda fall nära till hands att uppfatta betonandet av 

barnets behov av kontakt med båda föräldrarna som en reflektion av föräldrarnas önskan om 

kontakt med barnet.48 Då barnets bästa, som sagt, är den övergripande målsättningen vid 

avgörande i mål om vårdnad, boende och umgänge, har barnets behov av kontakt med båda 

föräldrarna allt oftare kommit att vägas mot andra intressen som barnet har.  

 

3.2  Kontinuitetsprincipen 

 
Ytterligare en omständighet som ska beaktas vid bedömningen av barnets bästa är barnets 

behov av kontinuitet. Den så kallade kontinuitetsprincipen innebär att domstolarna vid deras 

avgörande ska undvika att flytta barn från deras invanda miljö. Avsikteten med detta är att 

tillgodose barnets behov av stabilitet och kontinuitet som bygger på tanken att en förflyttning 

av barnet till en ny och kanske obekant miljö kan vara skadlig. 49  Syskonskaror ska till 

exempel inte splittras och ofta förutsätts mammor vara adekvatare som vårdnadshavare för 

små barn, särskilt för flickor. Vad gäller pappor så antas de istället vara mer lämpliga som 

vårdnadshavare för äldre pojkar.50  Eftersom domstolens bedömning av vad som är barnets 

bästa ska vara framåtsyftande får en avvägning göras mellan fördelarna för barnet att hamnar 

                                                
44 6 kap. 2 a § st. 3. FB. 
45 Prop. 2005/06 s. 50. 
46 Prop. 1981/82:168 s. 66; Prop. 1982/83:165 s. 19. 
47 Anna Singer, Barnets Bästa, om barns rättsliga ställning i familj och samhälle s.135. 
48 Singer, Barnets Bästa, s.120. 
49 Sjösten, vårdnad, boende och umgänge s. 56. 
50 Ewrlöf, Sverne, Singer. Barnets Bästa; om föräldrars och samhällets ansvar s. 79. 
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hos en förälder som främjar ett umgänge och den andra föräldern, och de svårigheter som en 

förflyttning till en ny miljö kan föra med sig.51  

 

3.3  Barns rätt att komma till tals  

 
Då barnets bästa är utgångspunkten i mål om vårdnad, boende och umgänge, är det viktigt att 

barnets egen uppfattning och önskemål blir beaktande i processen. Ett barns rätt att komma 

till tals regleras i 6 kap. 2 a § FB st. 3. Ett barns rätt att komma till tals stadgas också i 

barnkonventionen. Bestämmelsen är tillämplig vid domstolsavgöranden men även vid 

socialförvaltningens handläggning av vårdnad, boende och umgänge.52  Av lagtexten framgår 

det tydligt att vid mål angående vårdnad, boende och umgänge ska barnets egen uppfattning 

och önskemål framgå. Rätten har då möjlighet att enligt 6 kap. 19 § st. 3 och st. 4 ålägga 

socialtjänsten att redovisa barnets inställning och vilja om det inte anses olämpligt. Det 

vanligaste sättet som ett barn får komma till tals i mål om vårdnad, boende och umgänge är i 

socialtjänstens utredningar enligt 6 kap. 19 § FB. Innan ett barn ska få komma till tals ska en 

lämplighetsbedömning genomföras där domstolen och socialtjänsten ska ta hänsyn till barnets 

ålder och mognad.  

 

3.4  Risken för att barnet far illa 
 

3.4.1 Bakgrund  
 
Utöver ovan nämnda faktorer ska man vid bedömningen av barnets bästa fästa särskilt 

avseende vid risken för att ett barn kan fara illa, se 6 kap. 2a § FB. Denna bestämmelse fick 

sin nuvarande utformning i 2006 års reform av vårdnadsreglerna då utvärderingen av den 

tidigare reformen visade att påståenden om övergrepp var relativt vanliga i mål om vårdnad, 

boende och umgänge.53 Man valde även att införa denna utformning för att få en mer konkret 

regel om barnets bästa.54  I början av 80- talet diskuterades i förarbetena till föräldrabalken 

kring gemensam vårdnad som den bästa vårdnadsformen för barn i allmänhet. Dock 

poängterades att en förälders motstånd mot gemensam vårdnad kunde ha sin grund i att 

skydda barnet från att det kan komma att fara illa vid en gemensam vårdnad. Det 

                                                
51 Sjösten, vårdnad boende och umgänge s. 56. 
52 Singer, Barnets Bästa, om barns rättsliga ställning i familj och samhälle s.123 
53 2005/06:99. s. 41 & SOU 2001:72.  
54 A.prop. s. 39. 
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konstaterades att det var viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas argument mot gemensam 

vårdnad och att en förälders argument för enskild vårdnad alltid ska beaktas.55 Diskussionen 

om gemensam vårdnad som bästa vårdnadsform fortsatte i 1998 års vårdnadsreform. I 

samband 1998 års reform varande ett antal remissinstanser att föräldrarna kan tvingas ha 

gemensam vårdnad om barnet trots att det finns en risk för att barnet kan komma att fara 

illa.56 Lagutskottet valde då att slå fast att grundar en förälders önskan om enskild vårdnad i 

omständigheter som kan innebära en risk för att barnet kan komma att fara illa ska dessa 

omständigheter väga tungt, och då torde vara bäst för barnet vara att föräldern erhåller enskild 

vårdnad. I 1998 års reform fastslogs att risken för att barnet kan komma att fara illa ska 

beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge, vilket var en förstärkning av 

barnperspektivet.57 Barnperspektivet kom ytterligare att stärkas i 2006 års vårdnadsreform. 

Där valde man att slå fast att i mål om vårdnad, boende och umgänge ska man fästa särskilt 

avseende vid risken för att barnet kan komma att fara illa samt att risken alltid ska utredas och 

redovisas i vårdnadstvister.58   

 

3.4.2 Riskbedömning enligt 2006 års vårdnadsreform 

  
Omständigheterna som särskilt räknas upp i 6 kap. 2 a § FB ska inte vara uttömmande, utan 

dessa omständigheter räknas särskilt upp för att de aldrig ska förbises eller försummas vid 

genomförande av en riskbedömning. Däremot behöver inte de angivna omständigheterna 

nödvändigtvis ha större vikt än andra omständigheter i ett enskilt fall.59 Anledningen till att 

det inte finns någon uttömmande uppräkning är att regeringen ville betona vikten av att 

bedömningarna skulle ske utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En uttömmande 

uppräkning av omständigheter skulle kunna medföra en risk för att nödvändig flexibilitet gick 

förlorad i skilda fall.60  

 

Utgångspunkten är i dag att risken för att barnet kan fara illa ska väga tungt vid avgörandet av 

en vårdnadstvist. Av betydelse är även vad barnet själv inser.61  Bestämmelsen talar om risken 

för att ett barn kan fara illa, det behöver således inte vara ställt bortom rimligt tvivel för att en 

                                                
55 Prop. 1981/82:168 s. 74, och, prop. 1990/91:8 s. 61.   
56 Prop. 1997/98:7 s. 50 f.  
57 Prop. 1997/98:7.  
58 Se prop. 2005/06:99 i sin helhet.   
59 Ewrlöf, Sverne, Singer, Barnets Bästa s. 41.  
60 Prop. 1997/98 s. 49 och 104. & Prop. 2005/06:99 s. 40 & 51. 
61 Ewrlöf, Sverne, Singer. Barnets Bästa; om föräldrars och samhällets ansvar, s. 78. 
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risk ska anses föreligga. 62  Det ska följaktligen räcka med att föreligger konkreta 

omständigheter som kan medföra en risk för att barnet kommer att fara illa.63  HD har försökt 

ange risknivån genom uttrycken beaktansvärd risk 64  och konkret fara. 65  Formuleringen 

olämplig som vårdnadshavare har också använts i kontexten till risken att barnet far illa.66 

Denna risknivå utgör den brytpunkt där barnets behov av skydd sätts framför rätten till 

familjeliv och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.67  

 

3.4.3  Bedöma om en risk föreligger 
 
Det svåra är att avgöra om en risk föreligger eller inte. Risken ska baseras på objektiva 

riskfaktorer och får inte enbart bygga på subjektiva uppfattningar.68  Händelser som är viktiga 

för riskbedömningen är enligt förarbetena tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän 

attityd till våld, missbruksproblem och psykiskt sjukdom. 69  Det krävs sålunda att sådana 

förhållanden kan styrkas med exempelvis, läkarintyg eller vittnesmål.70  I praktiken är det inte 

lätt att bedöma om en risk föreligger då uppgifterna många gånger står ord mot ord. Även i de 

fall där det står klart att det finns ett riskmoment är det svårt att avgöra hur allvarlig risken är 

och hur stor skada som kan tänkas uppstå. Därför ska det göras en avvägning mellan risken 

för att barnet far illa av exempelvis ett umgänge och det behov barnet har av kontakt med 

båda föräldrarna. Vid bedömning av risken ska man även se till det påstådda ”övergreppets” 

art, omfattning och tiden för dess utövande.71 För att en riskbedömning ska fylla sitt syfte att 

förebygga att barn far illa är det viktigt att riskbedömningen genomförs med utgångspunkt i 

omständigheterna i det enskilda fallet och inte på ett schabloniserat sätt.72 En fråga som dock 

är obesvarad är hur denna riskbedömning ska genomföras.73 

 

  

 

 

                                                
62 Prop., 2005/06:99, s. 42.  
63 A.prop., s. 43 ff. 
64 NJA 1995 s. 727. 
65 NJA 2003 s. 372. 
66 NJA 2005 s. 345. 
67 Kaldal, parallella processer, s.40 och s.269. 
68  A.a. s. 230. 
69 Prop. 2005/06:99, s. 42 f.  
70 Kaldal, s. 257. 
71 Prop 2005/06:99, s. 43. 
72 A.prop., s. 42.  
73 Anna Singer, Barnets Bästa, s.122. 



 17  

3.4.4  Psykisk ohälsa som risk 
 
I praxis har psykisk ohälsa hos föräldern beaktats som en risk för att barnet kan komma att 

fara illa. Domstolen har exempelvis ansett ett en pappas hastiga personlighetsförändringar 

innebar en konkret risk för att barnet kan komma att fara illa vid ett umgänge med pappan.74  

I de fall det kan konstateras att föräldern lider av psykisk ohälsa blir det fråga om att bedöma 

vilka följder den psykiska ohälsan kan få för barnet. Vid bedömningen måste hänsyn tas till 

hur långvarig sjukdomen är och hur föräldern fungerar när han eller hon inte är sjuk. Då 

psykisk ohälsa kan växla mellan art och omfattning75 är psykisk ohälsa något som kan 

påverka omsorgsförmågan under sjukdomstillståndet. Det är även viktigt att beakta de 

skyddande förhållanden som kan finnas för barnet, exempelvis andra personer i det sociala 

nätverket som kan stödja barnet.76   

4  Psykisk ohälsa 
4.1  Definition av psykisk ohälsa 
 
Begreppet psykisk ohälsa definieras som ett paraplybegrepp av alla psykiska sjukdomar, 

störningar och upplevelser av psykiska besvär. För att ge en tydlig definition av psykisk 

ohälsa är utgångspunkten begrepp som definierar hälsa. Sådana begrepp är; avsaknad 

sjukdomar, välbefinnande, balans samt förmåga. 77  En person ska sålunda känna ett 

känslomässigt välbefinnande för att inte lida av psykisk ohälsa och de vanligaste formerna av 

psykisk ohälsa är depression, ångest, schizofreni och andra former av psykoser och 

missbruk.78   

4.2  Konsekvenser av psykisk ohälsa i en familj  

 
Lider en förälder av psykisk ohälsa kan det innebära stora påfrestningar för det barn som lever 

med den sjuka föräldern. Är föräldrarnas relation konfliktfylld samtidigt som föräldern lider 

av psykisk ohälsa löper barnet större risk för framtida negativa konsekvenser.79 Barn till 

föräldrar som lider av psykisk ohälsa har således betydligt oftare psykomotoriska och språk 

                                                
74 NJA 2003 s. 372. 
75 Se avsnitt 4.2. 
76 SOU 2005:43 s. 204. 
77 Andreas Vilhelmsson, psykisk ohälsa, folkhälsa och medikalisering, s. 65 
78 Se, PRIO psykisk ohälsa, plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa.  
79 Barbro Hindberg, När omsorgen sviktar s. 100. 



 18  

utvecklingsförseningar och fler beteendestörningar än barn till friska föräldrar. 80 För många 

barn innebär psykisk sjukdom, eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen, att livet blir 

oberäkneligt och att förälderns sinnesstämning och handlingssätt kan växla fort.81 

Att föräldern inte orkar med praktiska saker kring barnet eller förmår engagera sig 

känslomässigt kan få negativa konsekvenser för barnet.82 En förälder med låg stresstålighet 

och svårigheter med impulskontroll kan bli hotfull och utsätta barnet för kränkande 

anklagelser eller våld.83 Därtill kan tillvaron för barn i en familj med allvarlig psykisk ohälsa 

periodvis vara kaosartad och föräldern kan sakna förmåga att ge barnet ramar och struktur i 

vardagen. 84  

Det förkommer oftare missbruk och våld i familjer där psykisk ohälsa finns samt 

underlåtenhet att förse barnet med barnets grundläggande rättigheter och behov. Risken för att 

barnets psykiska hälsa påverkas negativt är störst när en förälder har en personlighetsstörning 

och ett aggressivt och fientligt beteende mot barnet. Det finns även ett starkt samband mellan 

psykisk sjukdom hos förälder och psykisk ohälsa hos barn.85 

Barn med en förälder som lider av psykisk ohälsa får ibland ta vuxenansvar i familjen och ta 

hand om sig själv, syskon och ibland även den sjuka föräldern. En del barn reagerar istället 

med likgiltighet eller tillbakadragenhet från familjelivet. Även risken för självmordsförsök 

och för alkohol- och narkotikarelaterade diagnoser hos barn är förhöjd när barn lever 

tillsammans med en förälder som lider av psykisk ohälsa.86 

Viktigt att hålla i minnet är att psykisk ohälsa kan arta sig olika hos olika individer och kan 

variera i intensitet och varaktighet hos den enskilda föräldern.87 Självfallet är det av betydelse 

hur den andra förälderns psykiska tillstånd är och hur omständigheterna i övrigt ser ut i 

familjen, liksom barnets egen karaktär och sårbarhet. En riskfaktor behöver inte vara 

definitiv, däremot förstärker flera riskfaktorer varandra. Ju fler problem det finns i familjen, 

desto större kan konsekvenserna bli för ett barns välmående. 88 

                                                
80 Birthe Fridh & Gunilla Norman, Att utreda när ett barn far illa, en handbok om barnavårdutredningar i 
socialtjänsten, s.79. 
81 Socialstyrelsen, barn som anhörig, s. 39. 
82 http://www.barnperspektivet.se/teman/speciell-familjesituation/foralder-med-psykisk-sjukdom 
83 Socialstyrelsen, barn som anhörig s. 40. 
84 A.a. s. 39. 
85 A.a. s. 40. 
86 A.a. s. 39. 
87 Annemi Skerfving, Att synliggöra de osynliga barnen, om barn till psykiskt sjuka föräldrar. s. 31. 
88 Barbro Hindberg, När omsorgen sviktar s. 100. 
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Då vårdnadstvister torde vara känslofyllda och ständigt påfrestande för familjen är det 

betydelsefullt att socialtjänstens utredningar genomförs på ett fullgott sätt så att principen om 

barnets bästa kan uppfyllas. Med anledning av konsekvenserna av psykisk ohälsa fordras ett 

stort ansvar att socialtjänsten och domstolen i vårdnads, boende och umgängesutredningar 

beaktar alla omständigheter som kan vara av betydelse för bedömning av barnets bästa. Det är 

även viktigt att utredaren fullgör sin skyldighet enligt officialprincipen så att domstolen har 

möjlighet att fatta ett beslut i enlighet med barnets bästa.  

5  Innebörden av vårdnad, boende och umgänge 
 

5.1  Vårdnad  

 
När föräldrar hamnar i en vårdnadstvist och domstolen ska avgöra vad som är det bästa för 

barnet tvistar föräldrarna om vem som ska ha vårdanden om barnet eller hos vem barnet ska 

vara bosatt eller hur umgänget med barnet ska fördelas mellan föräldrarna. När det i lagen 

talas om vårdnad menas en vårdnadshavares rättsliga ansvar för sitt barn. I den inledande 

paragrafen i föräldrabalkens 6 kapitel stadgas barns rätt att få sina huvudsakliga behov 

tillfredsställda, en skyldighet som åligger vårdnadshavaren. Syftet med reglerna är att 

säkerhetsställa att barnets intressen tillgodoses av vårdnadshavaren, vilket sammanfattas i 6 

kap. 1 § FB. Den som har vårdnaden om ett barn har således ett ansvar för barnets personliga 

förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6 

kap. 11 och 13 § FB tillgodoses. Vårdnaden ska även utövas med hänsyn till barnets enskilda 

behov och intressen och kan därför inte ges en tydligare definition i lagen. Dessutom ska 

föräldern ge barnet den tillsyn som behövs för att barnet inte ska skada sig själv samt se till att 

barnet får en tillfredställande försörjning och utbildning.89  För att föräldern ska kunna 

fullgöra sin plikt och tillgodose barnets grundläggande behov har föräldern en rätt och en 

skyldighet att själv bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. 

Bestämmanderätten förflyttas succesivt över på barnet i takt med barnets stigande ålder och 

barnets ökade omdömesförmåga.90  Detta betyder att en förälderns bestämmanderätt över 

barnet inte är oinskränkt. Emellertid kvarstår ansvaret och bestämmanderätten tills barnet 

fyller 18 år eller dessförinnan ingår äktenskap. Om barnet har två vårdnadshavare har de en 

gemensam skyldighet att barnets rättigheter tillgodoses och ett gemensamt utövande av 

bestämmanderätten enligt 6 kap. 13 § FB. Missköter vårdnadshavaren sig så att det innebär 

                                                
89 Anna Singer, Barnets bästa, s.101. 
90 SOFS 2012:4 s. 73. 
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risk för barnets hälsa eller utveckling kan vårdnadshavaren förlora vårdnaden enligt 6 kap. 7 § 

FB. Innan det blir aktuellt kan samhället ingripa via socialtjänsten för att ge barnet en bättre 

omsorg.91  

 

5.2  Enskild- eller gemensamvårdnad 

 
Ett barn står under gemensam vårdnad så länge rätten eller föräldrarna själv inte beslutat om 

annat, se 6 kap. 2 § FB. I förarbetena till vårdnadsreformen uttalas det att gemensam vårdnad 

inte får beslutas schablonmässigt och att rätten ska besluta om enskild vårdnad när det finns 

särskilda omständigheter som talar för att det är barnets bästa.92 Där framgår också att den ena 

förälderns skäl för enskild vårdnad alltid ska prövas, 93 exempel på sådana omständigheter 

som kan tala för enskild vårdnad är om ena föräldern lider av psykisk ohälsa,94 likaså om det 

finns en konflikt som är så djup att något samarbete mellan föräldrarna inte torde kunna äga 

rum.95  Vid beslut om gemensam eller enskild vårdnad ska det fästas särskilt avseende vid 

föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som angår barnet 6 kap. 5 § st. 2 FB. Föräldrarna 

ska kunna hantera att delade meningar kan uppstå och utifrån barnets bästa kunna anpassa sig 

till detta. Visar en förälder bristande vilja eller en oförmåga att anpassa sig till nyuppkomna 

situationer är det omständigheter som kan tala för enskild vårdnad. Detta gäller även när det 

föreligger brist på förtroende för den andra föräldern.96 Emellertid ska domstolen endast ge 

den ena föräldern enskild vårdnad med stor aktsamhet och lyhördhet då barnet har rätt till 

båda sina föräldrar.97  

Rätten kan inte besluta om enskild vårdnad om ingen av föräldrarna yrkar detta enligt 6 kap. 5 

§ FB. Däremot har rätten en möjlighet att beslut om gemensam vårdnad även om ena 

föräldern motsätter sig detta vilket är vidgning av 2006 års vårdnadsreform.98  

 

 
 

                                                
91 Exempelvis genom ansökan om LVU.  
92 NJA 1999 s. 451.  
93 Prop. 2005/06:99. s.50. 
94 SOU 2005:43 s. 113. 
95 Prop. 2005/06:99 s. 51 & NJA 2004 s. 345. 
96 NJA 2007 s. 382 
97 A.prop, s. 51. 
98 A.st. 
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5.3  Boende  

 
En vanlig fråga som kan uppkomma vid vårdnadstvister är hos vem av föräldrarna barnet ska 

vara bosatt. Domstolen har därför möjlighet att avgöra frågan hos vem barnet ska bo då barnet 

står under gemensam vårdnad, 6 kap. 14 § FB. En förutsättning för att rätten ska kunna fatta 

ett beslut om barnets boende är att någon av föräldrarna yrkar att boendet ska vara hos denne, 

domstolen kan även ex officio avgöra denna fråga. Domstolen avgör således endast med vem 

barnet ska bo och inte var barnet ska bo.99  Viktigt att ta vid beaktande vid avgörande om 

boendefrågan är barnets egen inställning och var barnet anser att hen får bäst omvårdnad, 

detta ska dock göras med hänsyn barnets ålder och mognad enligt 6 kap. 2 a § st. 3.  

 

5.3.1  Beslut angående barnet 
 
Finns ett beslut angående hos vem barnet ska vara bosatt och barnet fortfarande står under 

gemensamvårdnad ska besluteten rörande barnets personliga angelägenheter ändock fattas av 

båda vårdnadshavarna gemensamt enligt 6 kap. 13§ FB. Detta innebär att den föräldern som 

har barnet boende hos sig, får inte, utan den andra förälderns samtycke byta skola eller 

förskola ansöka om pass eller välja namn och vidta sådana åtgärder som kräver båda 

föräldrarnas samtycke och underskrift.100  Det viktiga i dessa sammanhang är att skilja på 

gemensam- och enskild vårdnad. Gemensamvårdnad förutsätter den andra vårdnadshavares 

samtycke vid åtgärder som kan ha framåtsyftande effekter för barnet men har emellertid rätt 

att fatta enskilda beslut i den dagliga omsorgen. Detta är omständigheter som brukar förvirra 

och skapa konflikt mellan vårdnadshavarna när barnet är bosatt hos ena föräldern då 

boendeföräldern kan skapa en illusion om att den ska fatta alla beslut angående barnet. För att 

lösa en sådan konflikt kan vara att ge den ena föräldern bestämmanderätt exempelvis genom 

ensam vårdnad. Föräldrarnas bestämmanderätt kan även inskränkas i brådskande situationer 

som exempelvis inom hälsa och sjukvård när allmänna principer om nöd träder in.101  

 

 
 
 
 

                                                
99 Vängby & Walin, Föräldrabalken en kommentar s. 6:58. 
100 SOFS 2012:4 s. 77. 
101 Prop. 2009/10:192, Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn s. 21.   
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5.3.2  Växelvist boende 
 
Presumtionen är som ovan nämnts att barnet ska stå under gemensamvårdnad och ha en god 

och nära kontakt med båda föräldrarna, varvid det är vanligt att domstolen beslutar om 

växelvist boende. Utgångspunkten är således vad som är bäst för barnet.102 Med växelvist 

boende menas att barnet bor hos vardera föräldern ungefär lika mycket eller enligt 

överenskommelse mellan föräldrarna.103   

 

En förutsättning för växelvist boende är att samarbetet mellan föräldrarna fungerar i frågor 

som rör vårdnaden om barnet och att föräldrarna inte kräver millimeterrättvisa, samt att barnet 

står under gemensamvårdnad.104  Att det fodras ett gott samarbeta mellan föräldrarna är med 

hänsyn till barnets utövande av fritidsaktiviteter, kompiskontakter eller att barnet under vissa 

perioder kan vara i särskilt behov av just den ena föräldern. Med anledning av detta förutsätter 

det att föräldern är flexibel och sätter barnets intressen i det främsta rummet.105 Med hänsyn 

till kontinuiteten underlättar det även om föräldrarna bor relativt nära varandra, barnet ska 

exempelvis inte behöva byta mellan olika förskolor.106  

 

Motsätter sig barnet växelvist boende torde förutsättningarna för ett väl fungerat samarbete 

mellan föräldrarna avsevärt minska. Bedömningen av växelvist boende ska grundas på 

omständigheterna i det enskilda fallet och avgöras utifrån principen om barnets bästa.107 När 

det gäller små barn är det till exempel rimligt att det växelvisa boendet sker med korta och 

täta byten mellan föräldrarna än att de växlar under längre perioder.108  Socialstyrelsen uppger 

även att för att växelvist boende ska fungera är att föräldrarna själv kommit fram till denna 

lösning och att det inte framkommit genom påtryckningar och ingripande från andra 

aktörer. 109   Det positiva med denna boendeform är att den ger barnet en naturlig 

vardagskontakt med båda föräldrarna på ett sätt som inte är möjligt om barnet bor 

stadigvarande hos den ena föräldern och endast utövar ett begränsat umgänge med den 

andra.110  Dock kan barnet bara vara folkbokfört på en adress.111 

 

                                                
102 6 kap. 2 a § FB. 
103 Anna Singer, Barnets Bästa, s.133. 
104 SOFS 2012:4 s. 95.  
105 A.a, s., 98. 
106 Prop., 2005/06:99, s.53. 
107 A.st. 
108 SOFS 2012:4 s. 97.  
109 SOFS 2012:4 s. 98 & växelvis boende, socialstyrelsen.  
110 A.a. s., 133. 
111 SOFS 2012:4 s. 95. 
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5.4  Umgänge 

 
Rätten till umgänge regleras i 6 kap. 15 § FB som anger att barnet ska har rätt till umgänge 

med den föräldern barnet inte bor med. Är barnet bosatt med båda föräldrarna är umgänget 

något som inte ska regleras.112 Är umgängesföräldern inte vårdnadshavare har den heller inte 

någon lagstadgad tillsynsplikt. Däremot får det möjligen anses att umgängesföräldern genom 

att ta emot barnet för umgänge då åtar sig ett ansvar att i vårdnadshavarens ställe ha 

begränsad tillsyn över barnet.113  

 

Talan om umgänge kan väckas som en självständig fråga i domstolen. Umgängesfrågan kan 

väckas av den föräldern som önskar utöva umgänge med sitt barn enligt 6 kap 15 a § FB, 

dock finns det en möjlighet för boendeföräldern att väcka talan om umgänge om 

boendeföräldern önskar få ändring i umgänget.114  Socialtjänsten har likaså en möjlighet att 

väcka talan om umgänge, detta gäller även om annan vill ha umgänget med barnet exempelvis 

mor- eller farföräldrar, denna talan ska väckas via socialtjänsten.115  

 

Ett beslut om umgänge ska såsom alla beslut angående, vårdnad, boende eller umgänge 

grunda sig på vad som är bäst för barnet. Det ska även anses lämpligt för barnet att ha 

umgänge med föräldern, kan umgänget skada barnet fysiskt eller psykiskt bör inte umgänge 

mellan barnet och föräldern äga rum.116 Detsamma gäller om föräldern lider av allvarlig 

psykisk ohälsa så att det påverkar förhållandet mellan barnet och föräldern.117 Umgängets 

kontinuitet och omfattning ska bestämmas efter vad som anses lämpligt i det enskilda fallet 

och inte efter ett schabloniserat mönster, detta är likaså något HD har uttalad.118 Det umgänge 

som beslutas av domstolen får inskränkas av föräldrarna och barnet, det är således fritt för 

föräldrarna att själva komma överens om att utvidga eller minska umgänget så länge detta 

görs efter vad som anses bästa för barnet.  

 

Domstolen har även möjlighet att besluta vid avgörande om umgänge att umgänget ska ske 

tillsammans med en stödperson utsedd av socialtjänsten enligt 6 kap. 15 e § FB. Vid en sådan 

prövning ska avvägningen göras huruvida barnet är i behov av en stödperson i förhållande till 

                                                
112 SOFS 2012:4 s. 103.  
113 Prop. 1993/94:57 s. 26 f.  
114 NJA 1994 s. 128. 
115 6 kap. 15 a§.  
116 NJA 1981 s. 1225.  
117 SOU 2005:34 s. 180. 
118 NJA 1988 s. 559. 
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ändamålet med umgänget samt i vilken form ett sådant umgänge ska genomföras, 

utgångspunkten för bedömningen är barnets intressen.119 Umgänget med umgängesstöd ska 

vara tidsbegränsat och kan uppgå till maximalt ett år, 6 kap. 15 e § FB. Underlåter en förälder 

att utnyttja umgängestillfällen kan detta leda till att umgänget hävs.120 

 

6  Vårdnad-, boende- och umgängesutredningar 
 

6.1  Lagstöd för utredning om vårdnad, boende och umgänge  

 
Tvister angående vårdnad boende och umgänge är indispositiva, vilket innebär att tingsrätten 

ska utöva en effektiv processledning och se till att frågorna blir tillbörligt utredda så att 

barnets bästa kan fastställas.121 Det regleras i 6 kap. 19 § FB.  Detta betyder att domstolen har 

ett eget utredningsansvar och att all nödvändig information ska finnas domstolen tillhanda 

innan de fattar ett beslut om vårdnad, boende och umgänge.122 Domstolen ska alltså inte helt 

förlita sig på den information som föräldrarna lämnar. Med anledning av detta ska även 

socialtjänsten ges en möjlighet att yttra sig innan ett mål avgörs. Detta gäller oavsett om 

föräldrarna är överens eller inte.123  

 

Om det behövs ytterligare utredning och om domstolen anser det nödvändigt får domstolen ge 

i uppdrag åt socialtjänsten att genomföra en vårdnads, boende eller umgänges utredning.124 

Domstolen har således ett utredande ansvar i sin myndighetsutövning men har ingen utredare 

och därför skickas en begäran med stöd av förvaltningslagen till socialtjänsten. När remissen 

om utredning inkommer till socialtjänsten inleds en utredning med stöd 6 kap. 19 § FB. Något 

lagstöd i socialtjänstlagen finns således inte med anledning av att socialtjänstlagens 

bestämmelser blir tillämpliga när det gäller myndighetsutövning mot enskilda.125 I mål om 

vårdnad, boende och umgänge så tar inte socialtjänsten några beslut i frågan som kan ligga till 

grund för myndighetsutövning, vilket betyder att socialtjänsten aldrig utövar 

myndighetsutövning mot enskild varvid förutsättningarna för att tillämpa socialtjänstlagens 

bestämmelser aldrig uppfylls. 

                                                
119 Prop. 2009/10 s. 10 f.  
120 RH 1997:59. 
121 Prop. 2005/06:99 s. 36. 
122 Anna Singer, Barnets bästa, s. 153.  
123 A.a., s. 153. 
124 Prop 1997/98:7, s. 91. 
125 Prop. 2012/13:10, s. 54f. 
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En möjlig förklaring till att utredning om vårdnad, boende och umgänge inte regleras i 

socialtjänstlagen är att det fram till år 1991 var socialnämnden som fick i uppdrag av 

tingsrätten att utreda vårdnad och umgänge. Vårdnadsutredningen verkställdes, genom 

delegation, av tjänstemän som redogjorde utredningen till socialnämnden, som sedermera tog 

ställning till utredningen och uttalade sig till tingsrätten. Det var vanligt förekommande att 

föräldrarna och deras ombud deltog vid nämndens sammanträden och då uttryckte tvivel och 

hade synpunkter om det mesta som stod med i utredningen. Detta var tidskrävande vilket 

torde vara anledningen till att man år 1991 valde att förenkla processen.126 Förenklingen 

medförde bland annat att socialnämndens skyldighet i samband med vårdnadsutredningen 

togs bort, detta medförde att socialtjänstlagens bestämmelser heller inte är tillämpliga i 

utredning om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 19 § FB.  

 

6.1.2  Tillämpning av förvaltningsrättsliga normer i utredning om vårdnad, boende och 

umgänge 

 
Trots att det som ovan nämnts inte finns några direkta bestämmelser i socialtjänstlagen som 

styr utredningarna, så finns det vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som styr 

myndigheternas verksamhet. En sådan förvaltningsrättslig princip regleras i 1 kap. 9 § RF. 

Där stadgas att domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet. Domstolen har följaktligen möjlighet att fastställa riktlinjer för utredningen 

och vad som ska utredas och inom vilken tid utredningen ska vara slutförd enligt 6 kap. 19 § 

FB. Den s.k. officialprincipen är även detta en princip som styr myndigheterna verksamhet. 

Principen innebär, närmare bestämt, att det ankommer på myndigheten att se till att 

omständigheterna blir utrett på det sätt som behövts för att fastställa ett barns bästa. Denna 

princip får särskild betydelse då utredaren har viss frihet att bedöma och utreda olika konkreta 

omständigheter.   

 

Socialtjänsten har även socialstyrelsens handbok att tillgå vid utredningsförfarandet, 

utredning om vårdnad boende och umgänge.127  Viktigt att betona är att socialstyrelsens 

                                                
126 Prop. 1990/91:8 avsnitt 2.6. 
127 SOFS 2012:4 & Prop. 2005/06:99 s. 58 
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handbok inte är juridiskt bindande utan utgör endast en rekommendation för 

utredningsförfarandet.  

 

Vad som bör framhävas är att föräldrar har tillerkänts rättigheter i utredning om vårdnad, 

boende och umgänge. Enligt JO:s yttrande har föräldrar och barn i samband med en 

vårdnadsutredning rätt till insyn i det utredningsmaterial som utredaren tar fram samt rätt att 

ta del av utredningsrapporten. Föräldrarna och barn har också samma rätt att få lämna 

synpunkter på utredningsrapporten. 128  Följaktligen är förvaltningslagens bestämmelser 

angående dokumentation och rapportering av utredningarna även tillämpliga i samband med 

vårdnadsutredningar.129  

 

6.2  Utredningens syfte  

 
Vårdnads, boende och umgängesutredningar har till syfte att ge tingsrätten ett bra underlag så 

att rätten kan fatta ett beslut i enlighet med barnets bästa. Bedömningen ska bygga på kunskap 

och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet själv får komma till tals. Så långt som 

möjligt ska långsiktiga och kortsiktiga effekter beaktas. 130  Det blir följaktligen de 

omständigheter som framkommer i utredningen som domstolen sedermera ska beakta i sitt 

beslut.131 En grundläggande uppgift i utredningssammanhang är att bidra till att föräldrarna 

bättre kan lyssna på varandra, respektera varandra och se den andre förälderns perspektiv. Det 

gäller att lägga en så god grund som möjligt för att ett framtida samarbeta kan äga rum med 

hänsyn till barnets bästa, oavsett utgången av tvisten.132  

 

6.3  Utredningens inledande och genomförande   

 
Vid vårdnads-, boende. och umgängesutredningens inledning ska föräldrarna informeras om 

syften med utredningen, utredarens olika roller, vilket skriftligt material utredaren redan har 

tillgång till, planen för utredningen, vilka kontakter som kan tas med stöd av 10 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL och att utdrag från rikspolisstyrelsens 

                                                
128 JO 2000/01, s. 317 & JO 1994/95, s. 363. 
129 Prop. 2005/06:99, s. 60. 
130 A.prop. s. 39 f.  
131 A.prop. s. 59.   
132 SOSFS 2012:4. s. 215. 
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misstanke- och belastningsregister kan komma att inhämtas.133 Information ska även ges om 

barnets och föräldrarnas delaktighet i utredningen.  

 

Sedan ska utredarna genomföra ett inledande samtal med föräldrarna. Om utredaren väljer att 

inleda gemensamma samtal eller enskilda samtal med föräldrarna är upp till utredaren själv att 

avgöra med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Samtalen med föräldrarna har 

till syfte att få så mycket informationen om den aktuella situationen som möjligt och vad som 

ska fokuseras på i utredningen samt undersöka om det finns någon möjlighet för föräldrarna 

att nå en överenskommelse. 134 Domstolen har som tidigare nämnts möjlighet att ange 

riktlinjer för utredningens genomförande men det ankommer emellertid på utredaren själv att 

avgöra hur utredningen närmare ska bedrivas.135  

 

Det är dock svårt att ge en generell beskrivning av vad en utredning ska innehålla eller hur 

omfattande den ska vara då omständigheterna i praktiken är alltför mångskiftande. Med 

anledning av detta ankommer det på utredaren att avgöra vad som närmare behövs utredas 

mot bakgrund av principen av barnets bästa. Detta får till följd att vårdnads, boende och 

umgängesutredning får sin utgångspunkt i de omständigheter som föräldrarna frivilligt delar 

med sig av och det utredaren anser vara av relevans. Detta torde enligt min mening tyda på att 

föräldrarna har stora möjligheter att undanhålla relevant information i utredningsförfarandet. 

Den utredare som genomför utredningen ska sedermera redovisa utredningen direkt till 

domstolen. Detta kan även få till konsekvens att en utredare kan få mycket stort inflytande 

över hur ett avgörande om vårdnad, boende eller umgänge kommer att bedömas.136 

 

6.4  Riskbedömning i vårdnadsutredningen 

 
Utredningen om vårdnad, boende och umgänge ska innehålla en riskbedömning. I 

riskbedömningen ska utredaren utreda om det finns någon risk för att barnet eller någon annan 

i familjen utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa, vilket 

innefattar psykisk ohälsa. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna är 

också omständigheter som ska beaktas i riskbedömningen. 137  Utredarens uppgift blir 

följaktligen att försöka ta reda på om det förekommit hot, missbruk, psykisk ohälsa eller andra 

                                                
133 A.a., s. 214. 
134 SOSFS 2012:4 s. 217. 
135 JO 2002/03 s. 40, 45.  
136 Anna Singer, s. 154. 
137 Prop. 2005/06:99 s. 59 f.  
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problem inom familjen som kan inverka på bedömning av barnets bästa.138   

Det finns idag inget evidensbaserat instrument, verktyg, modell eller några rekommendationer 

för hur man i en vårdnadsutredning ska bedöma riskerna för att barn far illa. Socialstyrelsen 

har haft i uppdrag att utveckla ett riskbedömningsinstrument, men den juridiska 

komplexiteten i uppdraget gör att det efterfrågade stödet för riskbedömningen dröjer.139  En 

av de uppmärksammande riskfaktorerna som förekommer i utredning om vårdnad boende och 

umgänge är bland annat psykisk ohälsa inom familjen.140  

Vad gäller bedömningen av risken för att ett barn kan komma att fara illa torde det i de flesta 

fall krävas konkreta bevis, t.ex. anmälningar om brott, orosanmälningar hos socialtjänsten, 

förundersökning hos polisen etc., för att det ska beaktas vid riskbedömningen. I 

Socialstyrelsens allmänna råd framgår även att utdrag från socialtjänstens register och brotts- 

och misstankeregister ska göras innan man fattar ett slutgiltigt beslut.141  När det sedermera 

kommer till riskfaktorn psykisk ohälsa är omständigheterna inte lika konkreta och sekretess 

kan komma att stå i vägen. Om föräldrarna inte frivilligt väljer att lämna uppgifter om hälsan 

eller om sådana uppgifter inte finns registrerade i ovan nämnda register, kan det bli svårt för 

utredarna att få tillgång till den relevanta informationen. Problemet med detta är att det oftast 

faller utanför socialtjänstens kompetensområde att bedöma en förälders psykiska ohälsa 

såvida det inte den psykiska ohälsan också leder till en social problematik hos föräldern.142 

Det finns dock vissa situationer då vårdnads, boende och umgängesutredningarna har 

befogenhet att bryta den sekretess som gäller för föräldrarnas hälsa.143  

 

6.5  Vårdnadsutredarnas skyldighet att lämna förslag till beslut 

   

Enligt FB:s bestämmelser ska utredaren också avge en rekommendation till tingsrätten om hur 

rättsfrågan bör avgöras, såvida det inte är olämpligt. Rekommendationen ska innehålla den 

lösning som utredaren anser vara till barnets bästa. Utredarens rekommendation till beslut bör 

vara välmotiverad, klar och tydlig och man bör kunna se hur utredaren har resonerat i 

förhållande till de olika omständigheterna och det bör genomföras en konsekvensbeskrivning. 

                                                
138 SOSFS 2012:4 s. 248.  
139 Socialstyrelsen, Familjerätten och barnet i vårdnadstvister; En uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform 
slagit igenom i socialtjänstens arbete s. 23. 
140 A.a. s. 24. 
141 SOFS 2012:4 s. 249.  
142 Prop., 2012/13:10 s. 47.  
143 Se närmare avsnitt 7, utredning och sekretess.  
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Det bör även där föras ett resonemang om hur utredaren har bedömt olika beslutsalternativ. 144 

Det bör uttryckligen framföras hur utredaren har resonerat i det enskilda fallet när det t.ex. 

gäller barnets relation till båda föräldrarna, barnets egen inställning i frågan samt föräldrarnas 

lämplighet som vårdnadshavare.145 Det är av stor betydelse att dessa omständigheter klart och 

tydligt motiveras och redovisas i utredningen med beaktande av att tingsrätten sedermera ska 

lägga vårdnadsutredningen till grund för sitt beslut. Vad som nu sagts innebär att det ställs 

stora krav på kvalitén i socialtjänstens utredningar för att tingsrätten ska kunna fatta ett beslut 

i enlighet med barnets bästa. Emellertid ligger det slutliga utredningsansvaret på tingsrätten.  

7  Utredning och sekretess  
7.1  Överlämnade av uppgift  

  

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och 

integritet enligt 1 kap. 1 § socialtjänstlagen. Med anledning av detta förutsätts det att det finns 

sekretessregler som skyddar den som vänder sig till socialtjänsten från obehörig insyn i 

dennes privatliv.146 Sekretess innebär ett förbud mot att i det allmännas verksamhet röja 

uppgift oavsett om detta sker muntligen eller genom handling samt ett förbud att utanför den 

allmänna verksamheten använda den sekretessbelagda uppgiften. Sekretess utgör således en 

begränsning av yttrandefriheten och tryckfrihetsförordningens regler om allmänna 

handlingars offentlighet.147  

 

Huvudregeln när det gäller sekretess inom socialtjänsten är att sekretessen omfattar den 

enskildas personliga förhållanden. En sådan uppgift får inte röjas om det står klart att den 

enskilda eller någon närstående lider men enligt 26 kap. 1 § OSL. Bestämmelsen omfattas 

således av ett omvänt skaderekvisit. Detta gäller även vid handläggning av utredning om 

vårdnad, boende och umgänge. Begreppet men har en vid innebörd men syftar i första hand 

till att någon blir utsatt för andras missaktning om uppgifterna angående de personliga 

förhållandena kommer någon till känna. Vad som avses med de personliga förhållandena ska 

bestämmas med ledning av vanligt språkbruk. Det kan exempelvis röra sig om en adress eller 

ett utlåtande om sjukdomstillstånd eller ekonomi.148  

                                                
144 Prop. 2005/06:99 s. 59 f.  
145 A.prop. s. 59 f. & SOFS 2012:4 s. 248. 
146 SOFS 2012:4 s. 267. 
147 Bergstrand, Bergstrand, Socialsekretessen s. 22.   
148 Prop. 1979/80:2 Del A s. 83.  
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Enligt 6 kap. 19 § femte stycket FB utgör sekretess enligt 26 kap. 1 SoL inget hinder att 

uppgifter lämnas till tingsrätten. Med anledning av detta får socialtjänsten lämna över 

uppgifterna som framkommer i utredningen om vårdnad, boende eller umgänge till 

domstolen. Detta för att domstolen ska kunna fullgöra sin uppgift som beslutande myndighet i 

frågan.  

 

7.2  Rätten att ta del av sekretessbelagda uppgifter 

 
Den socialtjänst som har fått i uppdrag av domstolen att genomföra en vårdnads- boende eller 

umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § FB har möjlighet att begära in information från en 

annan socialtjänst som kan tänkas ha nödvändig information i sin besittning. Information får 

lämnas till socialtjänsten om det kan anses vara av betydelse för utredningen.149 Med stöd av 

26 kap. 1 § SoL och 6 kap. 19 § FB har vårdnadsutredarna även rätt att erhålla information 

om familjen från socialtjänstens register.150  

 

Det är med stöd av 10 kap. 2 § OSL som utredaren har möjlighet att inhämta uppgifter från 

andra myndigheter. Det tillfaller då den utlämnande myndigheten att avgöra huruvida 

sekretess föreligger eller ej med utgångspunkt i utlämnarens sekretessbestämmelser. 

Uppgifter med stöd av 10 kap. 2 § OSL får endast utlämnas om det är nödvändigt för att den 

utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Bestämmelsen ska följaktligen 

tillämpas restriktivt.151 Detta stadgande gör det alltså möjligt för vårdnadsutredarna att 

inhämta nödvändiga uppgifter om barn och föräldrar från exempelvis förskola, skola och 

fritidshem. Men det åligger den utlämnade myndigheten att fatta beslut i frågan om 

socialtjänsten ska ha rätt att ta del av uppgifterna.  

 

Utredarna har dessutom lagstöd för att erhålla uppgifter om föräldrar och eventuella nya 

partners som de är sammanboende med från rikspolisstyrelsens belastnings- och 

misstankeregister.152  För övriga utredningsåtgärder krävs att vårdnadsutredarna har stöd 

antingen från domstol såsom för att rådgöra med professionella i barnpsykiatri för att utreda 

barnets hälsa153, eller att de får föräldrarnas samtycke till utredningsåtgärder. Om utredaren 

                                                
149 Prop. 2005/06 s. 60. 
150 A.Prop., s.60. 
151 Prop. 2008/09:150 s. 368.  
152 Lag om belastningsregister 6§. 
153 40 kap. 1 & 8 §§ RB. 
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anser att barnet behöver en psykiatrisk eller medicinsk undersökning ska utredaren kontakta 

domstolen som begärt in utredningen för att få ett beslut i frågan.154 Socialtjänsten har även 

möjlighet med en förälders samtycke att inhämta psykiatrisk eller medicinsk undersökning 

eller utlåtande enligt 6 kap. 13 a § FB. I utredningen får inte vilka uppgifter som helst tas 

med, uppgifterna ska begränsas till att avse omständigheter som uttryckligen har betydelse för 

frågan i utredningen. Detta innebär att endast sakliga och relevant uppgifter får tas med och 

begäras in med hänsyn till den rådande sekretessen.155   

 

7.3.1  Möjlighet till samtycke  
 
Föräldrarnas samtycke krävs för att genomföra centrala delar i utredning om vårdnad, boende 

och umgänge, exempelvis utredningssamtal med barn och föräldrarna själva, vid hembesök, 

informationsinhämtning från exempelvis hälso- och sjukvården samt val av referenspersoner. 

Samtycker föräldrarna till att delge sådan information som är sekretessbelagd får 

socialtjänsten ta del av den samtyckta informationen enligt 12 kap. 1 § och 2 § OSL. Ett 

samtycke innebär ett eftergivande av sekretessen och det finns heller inget formkrav för hur 

samtycket ska vara utformat.156 Vad JO emellertid framhåller är att den som samtycker ska 

veta vad för information som kommer att inhämtas. Föräldern ska därför veta vilka 

myndigheter som kommer att kontaktas och utredaren får inte inhämta mer information än 

vad den enskilda avsett.157 Med anledning av att mål om vårdnad, boende och umgänges 

civilrättsligakaraktär så ska utredningen så långt som möjligt bedrivas i samförstånd med 

parterna. Därför är det till fördel om utredaren redan vid det inledande mötet försöker få 

föräldrarnas samtycke till att uppgifter lämnas till utredaren.158  

 

7.4  Legala möjligheter att utreda psykisk ohälsa 

 
Då socialförvaltningen inte själva ställer några diagnoser får det till följd att uppgifter om 

psykisk ohälsa inte alltid finns tillgängliga i socialtjänstens register. Det innebär att den 

sekretessbrytande bestämmelsen mellan socialtjänster inte får någon verkan. Istället måste 

förutsättningarna för att bryta sekretessen inom hälso- och sjukvården vara uppfyllda för att 

socialnämnden ska kunna ta del av information om psykisk ohälsa, eller att någon 

                                                
154 Clevesköld, Lundgren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten s. 181. 
155 Prop. 1978/79 s. 173. 
156 JO 1990/91 s. 366. 
157 SOFS 2012:4 s. 270 f.  
158 A.a., s. 270.  
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utomstående part har gjort en orosanmälan och att en utredning enligt 11 kap. 1 § 

socialtjänstlagen har inletts, exempelvis med anledning av att ett barn far illa på grund av 

psykiskt ohälsa.  

 

Eftersom sjukvårdssekretessen kännetecknas av ett omvänt skaderekvisit medför det att 

generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL inte får tillämpas och att sekretessbelagda uppgifter 

endast får lämnas ut under förutsättning att det finns stöd i lag. Detta gäller även sekretessen 

inom socialtjänsten.159 Har det emellertid inkommit en anmälan angående att ett barn far illa 

och en utredning startas med stöd av 11 kap. 1 § SoL har utredaren möjlighet att inhämta 

uppgifter från skola, förskola, BVC och sjukhusjournaler.160 Den som är skyldig att anmäla 

till socialnämnden enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen kan göra det utan att begränsas 

av sekretess. Det beror på att anmälningsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter 

med stöd av 10 kap. 28 § OSL.161  Inte heller hindrar tystnadsplikt att någon fullgör 

anmälningsskyldighet som följer av lag eller förordning.  

 

Sammantaget kan det konstateras att i utredning om vårdnad boende och umgänge har 

utredaren begränsade möjligheter att begära in uppgifter som inte redan finns inom 

socialtjänsten. Detta torde skapa problem att utreda psykisk ohälsa hos föräldrarna om 

föräldrarna inte frivilligt väljer att delge uppgifter om psykisk ohälsa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
159 Bergstrand, Bergstrand, Socialsekretessen s. 25. 
160 Fridh, Norman, Att utreda när ett barn far illa, en handbok om barnavårdutredningar i socialtjänsten, s.61.  
161 Prop. 2012/13:10 s. 44. 
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8  Resultat och slutsatser från studien av vårdnads, boende och 

umgänges utredningar 

8.1  Avsnittets terminologi 

 

I detta avsnitt kommer resultat från vårdnad, boende och umgänges utredningar att 

presenteras. Resultat och slutsatserna kommer att kommenteras löpande i avsnittet för att 

sedermera ge en sammanfattande analys i studiens avslutande del. I avsnittet kommer det att 

talas om påstående och omständighet. Med detta avser jag de påståenden eller omständigheter 

som är hänförliga till studiens definition av psykisk ohälsa.162 I avsnittet redovisas referat och 

citat från utredningarna och domskälen om vårdnad, boende och umgänge som exemplifierar 

utredarens och tingsrättens resonemang och bedömningar. När utredningarna och domskäl 

refereras eller citeras redogörs endast de väsentliga delarna för att referatet eller citatets 

sammanhang och innebörd ska framgå.  

 

8.2  Hur framkommer uppgifter om psykisk ohälsa 

 

I de 52 vårdnads, boende och umgänges utredningar som har studerats framkom sammanlagt 

106 st. påståenden som kan hänföras till studiens definition av psykisk ohälsa. Uppgifter om 

psykisk ohälsa har även framkommit genom tidigare utförda utredningar av socialtjänsten. I 

dessa fall har ett påstående framkommit i 29 % av utredningarna. I en av utredningarna är det 

även barnet som valt att berätta om förälderns ohälsa. I 27 % av utredningarna väljer 

mamman själv att berätta om påståenden hänförliga till psykisk ohälsa medan pappa väljer att 

berätta om sådana påståenden i 17 % av utredningarna. I 19 % av utredningarna väljer 

mamma att lämna ett påstående om pappa likaså väljer pappa att lämna uppgifter om mamma 

i 19 % av utredningarna. Barns uppgifter angående mamma saknas. Vad som såldes bör 

understrykas är att flera påståenden om psykisk ohälsa framkommit i en och samma 

utredning. (se sammanfattande tabell på nästa sida). 

 

 

                                                
162 Se avsnitt 4.  
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Tabell 1. 
 

Påståenden om psykisk ohälsa  
 
Mamma om 
sig själv 

 
Pappa om sig 
själv 

 
Mamma 
anklagar 
pappa 

 
Pappa 
anklagar 
mamma 

 
Tidigare 
utredning hos 
socialtjänsten 

 
Utredaren, 
(självständig 
påstående)  

 
27 % 

 
17 % 

 
19 % 

 
19 % 

 
29 % 

 
5 % 

 
Totalt 106 st. påståenden om psykisk ohälsa 

 
 
 
 

8.3  Den psykiska ohälsan som framkommit i utredning om vårdnad, boende och 

umgänge    

 

Den vanligaste förekommande psykiska ohälsan i utredningarna är att någon av föräldrarna 

förekommer i brotts- eller misstankeregistret och därmed uppger föräldern att hen inte mår 

bra, känner ångest och nedstämdhet eller att föräldern har ADHD.163   

Påståenden om missbruk och att föräldern och i och med det känner nedstämdhet, depression 

är också vanligt förkommande i utredningarna164  och även ett självständigt påstående om 

ångest eller depression.165  

 

Vad som således bör påpekas är att det i samtliga utredningar framkommer uppgifter och 

påståenden om att föräldrarna inte mår bra psykiskt bra. Varav det i 6 % av utredningarna 

finns påståenden om att ena föräldern är suicidal, något som föräldern väljer att berätta 

självmant. Att en förälder lider av någon form av sjukdom är även uppgifter som kommit 

fram i utredningarna.166  När det gäller påståenden om stressrelaterad psykiskt ohälsa såsom 

PTSD har sådana uppgifter framförts. Likaså påstående beträffande någon form av fobi.167 

Vad gäller borderline och annan personlighetsstörning har det framkommit i 3 % av 

utredningarna, detsamma gäller när en förälder uppger sig för att vara utbränd eller påstås 

befinna sig i ett psykotiskt tillstånd. Uppgifter om tvångssyndrom har uppgetts i 8 % av 

utredningarna.  

                                                
163 52 % av utredningarna.  
164 25 % av utredningarna. 
165 12 % depression och 12 % ångest.  
166 7 % av utredningarna.  
167 PTSD påstås 15 % av utredningarna, Fobi påstås i 13 % av utredningarna, och annan stressrelaterad psykisk 
ohälsa framkommer i 16 % av utredningarna.  
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Viktigt att betona är att flera påståenden om psykisk ohälsa kan förekomma i samma 

utredning och avseende en förälder. För att tydliggöra detta förekommer, exempelvis, i en 

utredning 7 st. påståenden om psykisk ohälsa, såsom missbruk, depression, ångest, stress, 

tvångssyndrom och uttryck om att föräldern och inte mår bra och lever ett kriminellt liv samt 

att föräldern lider av en sjukdom. Samtliga påståenden hänförs samma förälder däremot 

förekommer endast en analys angående kriminaliteten och missbruket.   

 

8.4  Samband mellan påståenden om psykisk ohälsa   

8.4.1  Våld i hemmet och psykisk ohälsa  
 

Granskningen visar att det finns ett samband mellan våld i nära relationer som resulterat i 

psykisk ohälsa, d.v.s. offret, oftast modern, känner stress och ångest. Och i 15 % av fallen 

påstår även modern att konsekvensen av misshandeln gett henne diagnosen PSTD samt att 

hon blivit socialt begränsad. Den gemensamma nämnaren för samtliga våldsbrott inom 

familjen är att offret känner sig begränsad och en stark rädsla för gärningsmannen. Det är 

även ett vanligt påstående att den som utövat våldet mot den närstående uppger att personen 

inte mått psykiskt bra och sin tur har missbruksproblem.168  Frekvent anges även att offret 

hittar på och mår psykiskt dåligt så följer därav att det är därför som denna person uppger att 

misshandel har ägt rum.   

 

I utredningarna där ett påstående om PTSD är en konsekvens av kontinuerligt våld och 

kränkningar i hemmet framkommer genom att offret själv väljer att berätta om detta.  

’’Jag har efter skilsmässan gått hos terapeut, denna terapeut har konstaterat att jag lider av 

PTSD’’. Den psykiska ohälsan har även lett till brottsoffret i vissa fall är sjukskriven.169  I 

utredningarna påstår även offret att den andra parten, d.v.s. gärningsmannen har ett sjukt 

beteende. Och i två utredningar uppger även offret att gärningsmannen har en 

sadistiskpersonlighetsstörning.  

 

Av utredningarna framgår också att offret påstår att hen inte kan ha vänner eller ett socialt liv 

till följd av misshandeln. ’’Jag känner mig suddig och att jag inte finns och kan inte gå vidare 

med mitt liv, jag lever i en bubbla och kan inte gå ut’’ ’’Jag har under en tid haft kontakt med 
                                                
168 14 % av utredningarna framkommer ett sådant påstående, varav 46 % kopplas samman med missbruks 
problem. 
169 4 % av de som påstås ha PTDS uppges vara sjukskriven med anledning av PTDS.  
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psykiatrin men jag upplevde att jag inte kunde tala med behandlaren jag fick, varför jag inte 

längre vill gå dit’’. 170  Uppgifter som ofta lämnas från den utpekade gärningspersonen är 

exempelvis ’’Det är bara inbillning, hon är sjuk och det är därför hon inbillar sig detta’’.  

 

Det har även framkommit uppgifter om att brottsoffret mått psykiskt dåligt och känner skuld 

och ångest på grund av de händelser barnet har blivit utsatt för och tvingats leva med. ’’Jag 

har mått psykiskt dåligt på grund av det jag har utsatts för och att det har fått negativa 

konsekvenser för mitt barn’’. I ett fall där det förekommit våld i nära relationer uppger 

brottsoffret att barnet på grund av händelserna varit tvungen att bo med den utpekade 

gärningspersonen då brottsoffret inte förmått av egen förmåga att ta hand om barnet.  

’’Jag orkade inte längre, jag mådde så psykiskt dåligt av händelserna varför jag lämnade över 

barnet’’.  

 

8.4.2  Psykisk ohälsa och andra omständigheter   
 

Av de 52 utredningar som har analyserats i studien utgör en stor del av utredningarna en 

kombination av föräldern har ett missbruksproblem kombinerat med kriminalitet samt att den 

förkommit uttryck för psykisk ohälsa. Uppgifter om missbruk framkommer genom att 

föräldern varit föremål för behandling inom socialtjänsten och informationen finns att tillgå i 

socialtjänstens register, samt att den andra föräldern påstår detta.  

 

Uppgifter om det psykiska måendet framkommer, utöver att föräldern själv väljer att berätta 

detta, även genom tidigare genomförda barnavårdsutredningar. ’’Fadern uppvisar brister på 

förutsebarheten inför barnet och den känslomässiga tillgängligheten med anledning av hans 

mående’’ i samma utredning framgår följande ’’Modern uppvisar en något bättre 

känslomässig anknytning till barnen’’ ’’Även modern brister vad gäller förutsebarheten för 

sina barn då hon inte mår bra’’.  

 

I ett annat fall anger föräldern att hon är sjukskriven med anledning dåligt mående, då den 

andra föräldern tagit barnen ifrån henne och att hon tvingas förklara sig mot alla anklagelser. 

Föräldern uppger även att hon är bedömd av arbetsförmedlingen att vara socialmedicinskt 

funktionsförhindrad. Föräldern lämnar även uppgifter om panikångest, posttraumatisk stress 

samt depressioner och att dessa omständigheter har gjort henne suicidal.  

                                                
170 23 % av utredningarna  
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I utredningen där det framgår att vårdnadshavaren är utbränd och den andra är kriminellt 

belastad samt självmedicinerar sig med narkotika med anledning av depression och ångest, 

anger även barnet att den vårdnadshavare som har missbruksproblem upplevs som 

schizofrenaktig. Samtliga uppgifter framkommer genom förälderns och barnets egen utsaga. 

Genom utsagan framkommer även att ena föräldern är paranoid. ’’Familjen levde i pappans 

sjukdom med hans paranoida föreställningar om att det var människor som knackade åt 

honom i väggarna, förföljde honom, trakasserade honom och stirrade på honom överallt’’.  

 

Uppgifter framkommer likaså genom att den ena föräldern väljer att berätta att den andra 

föräldern mår psykiskt dåligt. ’’han måste ha någon form av personlighetsstörning’’ eller att 

någon närstående person väljer att berätta om sådana omständigheter, exempelvis mor- och 

farföräldrar ’’Hon har alltid haft tvångstankar och svårt med verkligenheten och vad som är 

rimligt’’.  

 

8.4  Utredarens hantering av uppgifter om psykisk ohälsa  

 

I de 52 utredningarna som har studerats så framkommer ett påstående om psykisk ohälsa i 

samtliga utredningar. Av de 52 st. utredningarna väljer utredaren att ta med och utreda 

omsorgsförmågan i 47 % av utredningarna och en riskbedömning i 69 %. Omständigheter 

som tas med i bedömningarna beträffande psykisk ohälsa är; ADHD, sjukdom, lindrigare 

förståndshandikapp, tillstånd där föräldern tycks sakna spärrar, borderline, problem med 

verkligenhets uppfattning, och ett fall av självmordsbenägenhet. Vad som är gemensamt för 

dessa utredningar är att det i samtliga fall finns fakta från utomstående och oberoende källor 

som kan styrka påståenden om psykisk ohälsa. Det kan exempelvis röra sig en tidigare 

genomförd barnavårdsutredning eller anmälningar från sjukvården. I de fall där föräldrarna 

själv valt att berätta om sin psykiska ohälsa eller anklaga den andra föräldern för psykisk 

ohälsa så tas inte uppgifterna med i bedömningen. En anledning till detta torde vara att 

utredaren saknar både behörighet och möjlighet att själv komma fram till en slutsats om 

psykisk ohälsa så länge psykiska ohälsan inte är socialt betingad. 
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8.4.1  God omsorgsförmåga i utredning om vårdnad, boende och umgänge 
 

En viktig del i utredningsförfarande är att se till föräldrarnas omsorgsförmåga vilket även är 

ett led i utredningens syfte då utredningen ska ha sin grund i principen om barnets bästa. En 

generell uppfattning vid studiens genomförande är att det saknas ett entydigt mönster i de 

granskade utredningarna avseende vad utredarna anser vara liktydigt med en god 

omsorgsförmåga och hur psykisk ohälsa kan påverka omsorgsförmågan. Detta med anledning 

av att utredningarna ofta innehåller fraser som ’’det finns uppgifter i utredningen som 

ifrågasätter förälderns omsorgsförmåga’’ Dock anger utredarna sällan vad som anses vara de 

faktiska uppgifterna som ifrågasätter en förälderns förmåga att ta hand om sitt barn. Med 

anledning av detta blir det viktigt att sätta utredningarna i sitt sammanhang för att försöka få 

en bild av vad som anses inverka på en förälders omsorgsförmåga.  I många utredningar 

saknas det även en bedömning angående en förälders förmåga att tillgodose barnets rätt till 

god omsorg enligt 6 kap. 1 § FB. Utredning av en förälders omsorgsförmåga återfinnes 

således i 47 % av utredningarna varav det i 17 % går att se att psykisk ohälsa nämnts i 

bedömningen av en förälders omsorgsförmåga.  

 

8.4.1.1  Sociala nätverkets inverkan på omsorgsförmågan  
 

Vid läsning av de enskilda styckena förekommer uttryck som exempelvis ’’Uppfattning är att 

föräldern har god omsorgsförmåga, föräldern har alla förutsättningar som behövs’’ ’’Han 

lever ett socialt liv med familj och vänner i närheten’’ Detta är meningar som frekvent anges 

av utredarna i utredningarna. Det kan tolkas som att en förutsättning för god omsorgsförmåga 

är att en förälder ska ha ett socialt liv med familj och vänner. Denna tolkning blir även 

tydligare när man ser till utredningarna i helhet då samtliga utredningar har en genomgång av 

det sociala nätverket.   

 

Vad som således är anmärkningsvärt är i de fall där det förkommit våld i nära relationer och 

påståenden om att föräldern känner sig socialt kontrollerad och förhindrad eller påstås lida av 

PTDS, förekommer enbart en bedömning av den utpekade gärningspersonens 

omsorgsförmåga. Detta gäller även i de utredningar där det förekommer påståenden om 

missbruk som gett upphov till nedstämdhet, depression och ångest i familjen, d.v.s. det 

förekommer enbart en bedömning huruvida missbruket kan påverka omsorgsförmågan. När 

det gäller bedömningen av omsorgsförmågan i ovannämnda utredningarna tas endast 

påståenden om missbruk och våldet med i bedömningen. Det som därefter i dessa 
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sammanhang anses påverka omsorgsförmågan är om missbruket varat under en längre tid och 

föräldern inte varit fri från missbruket i mer än ett år. Vad gäller våld inom familjen anses det 

påverka om våldet varit den avgörande faktorn till att föräldrarna valt att gå skilda vägar.  

 

8.4.1.2   Uppväxtens samband med omsorgsförmågan 
   

Något som även anses inverkan på bedömningen av förälderns omsorgsförmåga är förälderns 

uppväxt, då det flesta utredningarna innehåller en bakgrundsberättelse om föräldrarnas 

barndom. 171 ’’De strategier som föräldrarna använder i omhändertagande av sina barn är till 

stor del präglade av deras egna tidigare erfarenheter’’ I utredningarna görs även antagande 

’’Föräldern har själv haft en besvärlig uppväxt, den har präglat henne och hur hon fungerar 

som förälder idag och kommer att fortsätta att spela in i hennes fortsatta föräldraskap’’ I 

senast citerade utredningen konstaterar utredaren att förälderns obearbetade barndomstrauma 

inverkar på förälderns egen förmåga att ge barnet god omsorg. I denna utredning framkommer 

det påståenden om att föräldern har ett gränslöst beteende och tycks sakna spärrar och 

uppfattas som instabil på grund av dennes psykiska ohälsa, något som i utredarens bedömning 

påverkar förälders förmåga att ta hand om barnet. Har föräldern problem med 

verklighetsuppfattningen är även detta en omständighet som påverkar omsorgsförmågan, 

exempelvis genom att föräldern berättar saker för barnet som saknar grund eller påverkar 

barnet negativt.  

 

8.4.1.3  Kontakt med sjukvården och dess inverkan på en god omsorgsförmåga 
 

I de fall där föräldern själv väljer att berätta att den varit i kontakt med psykiatrin tas inte 

denna omständighet med i bedömningen.172 Detta görs däremot i de fall det inkommit 

anmälningar från flera olika delar av sjukvården något som även anses utgöra en risk för att 

barnet kan komma att fara illa.173 ’’Med anledning av förälderns psykiska ohälsa som 

bekräftas av genom anmälningar från olika delar av sjukvården kan det konstateras att 

föräldern saknar förmåga att förstå att beteendet påverkar barnet och att det inte är till barnets 

bästa att vägra att ta emot hjälp’’. Det anges även i samma utredning att utredaren känner oro 

för förälderns psykiska ohälsa och vilket får till konsekvens att det inverkar förmågan att 

                                                
171 83 % av utredningarna.  
172 40 % utredningarna innehåller uppgifter om kontakt med psykiatrin eller annan läkare med anledning av 
dåligt mående. 
173 Anmälningar från psykiatrin har inkommit i 7 % av utredningarna. 
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tillgodose barnets grundläggande behov. Vad som således bör framhävas i kontexten av denna 

utredning är att den ena föräldern har ett aktivt missbruk medan den andra har dokumenterad 

psykisk ohälsa något som har anmälts från psykiatrin. Det framgår även av utredningen att en 

tidigare utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen har genomförts och att socialtjänsten 

tidigare ansökt om LVU hos tingsrätten något som redovisas i vårdnadsutredningen. 

 

Lider en förälder av en lindrig utvecklingsstörning och har kognitiva svårigheter är även detta 

något som inverkar på förmågan att tillgodose barnets grundläggande behov. Detsamma gäller 

när en förälder lider av ångest och har en personlighetsstörning och detta kan styrkas av 

utlåtanden från psykiatrin eller om en har förälder problem med verklighetsuppfattningen.  

 

I en utredning där uppgifter om ADHD lämnas och styrks med läkarutlåtanden anses detta 

utgöra en faktor som påverkar en förälders förmåga att tillgodose barnets rätt till god omsorg. 

Emellertid redovisas inte i någon utredning, där parterna själv valt att lämna uppgifter om 

ADHD, en bedömning hur utredaren bedömer och hanterar den psykiska ohälsan och hur den 

psykiska ohälsan inverkar på en förälders omsorgsförmåga.  

 

8.4.1.4  Andra omständigheter som inverkar på bedömningen av en förälders 
förmåga att tillgodose barnets rätt till omsorg 

 

Förälderns förmåga att säga nej till barnet utgör även det en faktor som har betydelse vid 

bedömningen av omsorgsförmågan. ’’Vid hembesöket hoppade barnet i sängen och föräldern 

sa inte åt barnet ordentligt vid något tillfälle. Utredaren fick uppfattningen att det är barnet 

som styr i hemmet’’. Vad som såldes bör framhävas i är att det i utredningen framkommit 

påståenden om lättare förståndshandikapp, dock för inte utredaren ett resonemang hur det 

påverkar förälderns förmåga att ge barnet god omsorg.  

 

En annan omständighet som utreds i samtliga utredningar, är den yttre faktorer såsom hur 

barnen ser ut, om barnen ser välvårdade ut, samt hur barnets rum ser ut. ’’barnet har ett fint 

rum med många leksaker där barnet har möjlighet att leka’’ När vi träffar barnet ser barnet 

ovårdad ut, håret behöver klippas och barnet bär smutsiga kläder’’. Framstår det yttre 

faktorerna som goda är det omständigheter som talar för en bra omsorgsförmåga.  

 

Vad som även läggs särskild vikt vid är förälderns förmåga att beskriva barnen och utredarens 

reflektioner kring hembesöken hos föräldrarna. En förälders deltagande i utredningarna är en 
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omständighet som styrker en förälders förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov. 

Trots att utredningarna bygger på frivillighet. ’’Det faktum av att föräldern inte varit aktiv i 

utredningen talar för att förälder saknar förmåga att sätta barnet i det främsta rummet’’.  

 

En förälder ska även ha en god framtoning mot utredarna då en negativ framtoning talar för 

att föräldern icke kan prioritera barnets behov framför sina egna samt ska föräldern vilja ta 

emot hjälp från socialtjänsten och vara samarbetsvillig. Vad som är genomgående i 

utredningarna är att föräldrarna ska ha insikt om situationen familjen befinner sig i och ha en 

förmåga att se förhållandena i familjen från ett utomstående perspektiv samt en förmåga att 

knyta ihop handling och konsekvens.  

 

Den omständighet som tycks ha störst inverkan på synen av föräldrarnas förmåga att ta hand 

om sitt barn, är förmågan att hålla barnet utanför konflikten och föräldrarnas förmåga att 

samarbeta. Granskningen att i de 47 % av utredningarna där en bedömning av 

omsorgsförmågan återfinns så förekommer en bedömning av föräldrarnas samarbetsförmåga 

och förmåga att hålla barnet utanför konflikten i samtliga 47 %, och psykisk ohälsa tas upp 

för bedömningen i 17 % av utredningarna.  

 
 

8.4.2  Begreppet risk i utredning om vårdnad, boende och umgänge 
 
Utredaren är ofta otydlig i sitt resonemang angående om vad som anses utgöra en risk för att 

barnet kan komma att fara illa, med undantag för de utredningar där föräldern har tydliga 

missbrukssvårigheter och det finns dokumenterade uppgifter om våld och övergrepp i 

familjen. Utredaren lämnar ofta påståenden; ’’av utredningen har det framkommit 

omständigheter som tyder på att det finns en risk för att barnet kan komma att fara illa’’ 

emellertid anger utredaren sällan vad som utgör det huvudsakliga riskfaktorn. Det finns ett 

tydligt samband mellan riskbedömningarna och bedömningarna av omsorgsförmågan. I de 

fall där utredaren konstaterar att den psykiska ohälsan inverkar på en förälders förmåga att 

tillgodose barnets grundläggande behov kan det implicit förstås som att psykiska ohälsan även 

utgör en risk för att barnet kan komma att fara illa. 174  I 69 % av utredningarna finns en 

riskbedömning redovisad varav det, samma som omsorgsförmågan, går att finna ett påstående 

om psykisk ohälsa i 17 % av utredningarna.  

 
                                                
174 Se föregående avsnitt(8.4.1) då samma omständigheter som inverkar på omsorgsförmågan även utgör en risk 
för att barnet kan komma att fara illa. 
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8.4.2.1  Risk för att barnet kan komma att fara och utredarens förslag till beslut 
 

I utredningarna där det finns uppgifter om generaliserade ångest syndrom, eller annan psykisk 

ohälsa och där föräldern uppger att den psykiska ohälsan idag är god konstaterar utredarna att 

det kan utgöra en risk för att barnet kan komma att fara illa men anger även ’’Förälderns 

tidigare nämnda psykisk ohälsa kan utgöra en risk, men föräldern uppger själv att hälsan är 

god idag’’. Någon närmare utredningen om dessa påståenden redovisas inte. Istället väljer 

utredarna att stödja sitt beslut med stöd av kontinuitetsprincipen ’’Vi utredare anser att det är 

till barnets bästa att inte riva barnet från den idag invanda miljön’’  

 

En tydlig bild angående av vad som är den avgörande faktorn vid riskbedömningarna är när 

det finns utomstående fakta som kan styrka ett påstående om psykisk ohälsa. ’’I utredningen 

står uppgifter ord mot ord och det finns inget belägg för psykisk ohälsa hos någon av 

föräldrarna dock tyder socialtjänstens register på att hos den ena föräldern haft problem med 

dåligt mående och överkonsumtion av alkohol’’ Likväl kommer utredaren fram till att det inte 

finns något i utredningen som tyder på att den ena föräldern är lämpligare än den andra. 

Emellertid har den ena föräldern lämnat tydliga påståenden om psykisk ohälsa.  

 

I en utredning anses ADHD utgöra en risk för att barnet kan komma och fara illa. ’’Uppgifter 

om att föräldern genomgår en ADHD utredning har framkommit. Detta sammantaget gör att 

det finns brister i information om förälderns aktuella situation. Detta får ses som en stor 

riskfaktorn vid lämnade av ett förslag till beslut’’. Utredaren väljer att inte lämna något 

förslag till beslut till tingsrätten med anledning av att utredaren inte har möjlighet att vidare 

utreda den psykiska ohälsan och dess eventuella konsekvenser. I denna utredning har det 

framkommit flera olika uppgifter om psykisk ohälsa, såsom tvångstankar och ADHD.   

  

I samtliga utredningar där det framkommit uppgifter om våld i nära relationer eller missbruk 

tillsammans med problem om det psykiska måendet tas enbart våldet eller missbruket med i 

riskbedömningen. I de fall där föräldern uttryckt att den lider av PTDS bemöter utredaren 

denna utsaga enligt följande ’’Förälderns tidigare traumatiska upplevelser bedömer jag den 

oro som berättigad’’ varvid det saknas en riskbedömning av vad detta kan få konsekvenser för 

barnet. Vidare förs resonemang om att barnet måsta ha rätt att tycka om båda sina föräldrar 

dock saknas riskbedömning av den psykiska ohälsan som påstås finnas hos båda föräldrarna.  

Vad som tas med i riskbedömningen är således det våld som förekommit i familjen.  
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I en utredning har utredaren angivit DSM-IV:s definition av paranoida 

personlighetsstörningar för att få vägledning om förälderns psykiska ohälsa, ’’ I pappans 

föreställningsvärld pågår det ett krig mellan pappan och mamman där barnen måste ta 

ställning’’… Det går inte på detta underlag att fastställa en diagnos på pappan, men han borde 

vara föremål för en utredning gällande sin psykiska status’’ Utredaren konstaterar att det 

förekommer uppgifter som kan indikera på en risk för att barnet kan komma att fara illa. 

Emellertid fastslår inte utredaren att det föreligger en risk och nämner inte omständigheterna i 

förslaget till beslut som läggs fram i tingsrätten.    

 

I de fall utredaren lämnar ett förslag om enskild vårdnad motiveras det i samtliga utredningar 

med att föräldrarnas höga konfliktnivå utgör en risk för att barnet kan komma att fara illa och 

med anledning av detta ska vårdnaden anförtros den ena föräldern. ’’vid riskbedömningen 

framkommer det att det finns grundläggande kunskap om osämja, konflikter och dålig 

kommunikation mellan föräldrarna vilket leder till en stark riskfaktor för ogynnsamma och 

känslomässig utveckling hos barnet’’  

 

9 Sammanfattande reflektion om utredarens bedömning av psykisk ohälsa  

 

Då uppgifter om psykisk ohälsa är vanligt förekommande i utredningarna är det därför 

anmärkningsvärt att utredaren endast i 17 % av utredningarna väljer att ta upp ett påstående 

om psykisk ohälsa i sin riskbedömning och i sin bedömning av en förälderns förmåga att 

tillgodose barnet god omsorg. Dock för inte utredaren ett resonemang i samtliga 17 % av 

utredningarna. I många fall väljer utredaren att konstatera att den psykiska ohälsan anses bra, 

eller kan inte anses utgöra en risk eller inverka på en förälders förmåga att tillgodose barnets 

behov. Vad som således saknas är en redogörelse hur utredaren kommit fram till dessa 

antaganden. Det som torde vara avgörande för att utredaren ska bedöma konsekvenserna av 

den påstådda psykiska ohälsan är att det inte ska finnas någon konkurrerande omständighet 

såsom belastning i socialtjänstens register eller i brotts- och misstankeregistret samt att det 

ska finns en utomstående omständighet som kan styrka ett påstående om psykisk ohälsa.  

(se sammanfattande tabell på nästa sida). 
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Tabell 2  
 
 

 
 

10  Psykisk ohälsa i tingsrätten 
 

I 63 % av fallen är det mamma som stämt till tingsrätten och i 36 % av fallen är det pappa 

som stämt till tingsrätten. Anledning till att jag väljer att visa hur fördelning ser ut av vem 

som har stämt vem är att det finns ett klart samband mellan stämning och ett påstående om 

psykisk ohälsa. I de fall där tingsrätten kommer fram till att det föreligger psykisk ohälsa är 

det i samtliga fall den ¨friska¨ som stämt till tingsrätten och tagit initiativ till vårdnadstvisten.  

 

Den vanligaste anledning till stämning är att ena föräldern önskar enskild vårdnad om barnet 

eller barnen. Grunden för stämning baseras sig i att föräldrarna uppger att de har 

samarbetssvårigheter, den ena föräldern anser att den andra är olämplig som vårdnadshavare, 

eller att föräldern inte förmår att ta hand om barnet på grund av sjukdom eller annan ohälsa, 

d.v.s. föräldern som stämmer känner inte någon tillit till andra föräldern.175 I de fall föräldern 

önskar att ha umgänge176 med barnet är anledningen ofta att föräldern och barnet inte haft 

någon regelbunden kontakt med varandra. Anledningen till att kontakten varit bristfällig 

sammankopplas ofta med att den ena föräldern har haft eller har missbrukssvårigheter eller att 

föräldern saknat förmåga att ta hand om sitt barn på grund av psykisk ohälsa eller att, ofta 

pappa, inte varit närvarande under barnets första levnadsår.  Ofta vitsordas yrkande om 

umgänge med anledning av att käranden inte känner någon tillit till den andra föräldern. I de 

fall där föräldern stämmer i tingsrätten och yrkar boende177 är anledningen den vanligaste att 

föräldrarna inte lyckas samarbeta med varandra. Dock är det även i detta fall vanligt att det 

                                                
175 71 %. 
176 23 %.  
177 9 %. 

Utredarens bedömning av; 
 
Omsorgsförmåga 

 
Riskbedömning 

 
47 % Av utredningarna 

 
69 % Av utredningarna  

 
17 % Psykisk ohälsa  

 
17 % Psykisk ohälsa 
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föreligger en brist på tillit mellan föräldrarna. För att sammanfatta detta är den vanligaste 

grunden för att tvist om vårdnad, boende och umgänge uppkommer mellan föräldrarna att 

käranden saknar förtroende för svaranden.   

 

10.1  Psykisk ohälsa och dess förekommande i tingsrätten 

 

I de fall där tingsrätten väljer att utreda och bedöma psykisk ohälsa kan man se ett tydligt 

mönster. Detta mönster kännetecknas av att det krävs någon utomstående faktor som gjort att 

ett påstående om psykisk ohälsa kan styrkas. Exempelvis att utredaren har gjort ett 

konstaterande att ena föräldern lider av psykisk ohälsa och att denna omständighet inverkar på 

förälderns förmåga att tillgodose barnets behov och att det därmed utgör en risk för att barnet 

kan komma fara illa, eller att det finns dokumenterad fakta såsom tidigare domar, eller att 

omständigheterna finns registrerade i socialtjänstens register och att familjen varit föremål för 

en tidigare utredning hos socialtjänsten.  

 

Då de flesta påståenden om psykisk ohälsa som framkommit i vårdnadsutredningarna grundar 

sig på föräldrarnas egna utsagor är därför anmärkningsvärt att tingsrätten i endast ett fall 

väljer att ta med uppgifter om psykisk ohälsa som grundar sig på en parts egen utsaga. I detta 

fall rör det i och för sig om uppgifter som kan styrkas, då ena föräldern uppger att den mått 

psykisk dåligt samt varit inlagd på psykiatriskklinik med anledning av att två av barnen har 

begått självmord.  

 

Av de 52 st. fall som har studerats framkommer uppgifter som kan hänföras till studiens 

definition om psykisk ohälsa i alla vårdnads, boende och umgängesutredningar.  

Som redovisats ovan framkommer dessa uppgifter i de flesta fall genom föräldern anklagar 

den andra för psykisk ohälsa eller att föräldern själv uppger att den lider av psykisk ohälsa. 

Av de 52 st. fall som har studerats i studien väljer tingsrätten att hantera och bedöma 

uppgifter om psykisk ohälsa i sina domskäl i 15 % av fallen, d.v.s. 8 stycken fall.  

 

De omständigheter som tas med i bedömningen är depression och socialfobi, när ena 

föräldern är suicidal, har paranoida personlighetsstörningar, problem med 

verkligenhetsuppfattningen, problem med psykiskt mående och lindrigare 

förståndshandikapp.  I samtliga fall finns det uppgifter som kan styrka dessa påståenden 
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genom exempelvis tidigare genomförda barnavårdsutredningar, anmälningar från psykiatrin 

eller att föräldern tidigare på annat sätt varit i kontakt med socialtjänsten.   

 

10.2  Bedömning av psykisk ohälsa i tingsrätten 

 
Då alla mål om vårdnad, boende och umgänge ska avgöras med utgångspunkt i principen av 

barnets bästa, d.v.s. barnet ska ha rätt till god omsorg, fostran och trygghet enligt 6 kap. 1 § 

FB. Det ska heller inte föreligga någon risk för att barnet kan komma att fara illa, sedan ska 

även en bedömning av hur barnets kontakt med båda föräldrarna kan bibehållas redovisas och 

när det anses lämpligt även barnets egen inställning i den tvistade frågan. Det som kommer att 

redovisas i detta avsnitt är de mest relevanta delarna mot bakgrund av studiens kontext.  

 

Först vill jag framhäva att förekomsten av psykisk ohälsa i tingsrättens riskbedömning och 

bedömning av principen om barnets bästa är väldigt låg och det är svårt att se en tydlig bild 

angående hur tingsrätten resonerar i de enskilda fallen. Det som redovisas är de fall där 

tingsrätten i någon mån har bemött ett påstående om psykisk ohälsa. Ett påstående om psykisk 

ohälsa framkommer inte i tingsrättens bedömning i 85 % av fallen.  

   

10.3  Tingsrättens redovisning av psykisk ohälsa i sina domskäl 

 

Ett intressant domskäl som belyser tingsrättens hantering av psykisk ohälsa där uppgifter om 

depression, ångestattacker, samt alkoholproblem har framkommit genom parternas egna 

utsagor, för tingsrätten följande resonemang. ’’Det är ofta svårt att föra full bevisning om 

annat än yttre förhållanden, vilka ofta är ostridiga. Ändå leder hänsynen till barnets bästa till 

att omständigheter som inte har blivit styrkta många gånger måste läggas till grund för 

prövningen under förutsättning att det befinns att omständigheterna får ett beaktansvärt stöd 

av utredaren’’. Detta resonemang påvisar tingsrättens hantering av psykisk ohälsa, då 

uppgifter om psykisk ohälsa i de flesta fall framkommer genom parts utsaga och sällan 

redovisas i utredarens bedömning. Detta uttalande problematiserar därför tingsrätten 

bedömning av psykisk ohälsa. I denna dom som ovan redovisat, framgår inga uppgifter om 

psykisk ohälsa i tingsrättens domskäl då uppgifter om psykisk ohälsa inte finns i 

socialtjänstens register samt att utredaren inte har redovisat påståendena om psykisk ohälsa i 

sin riskbedömning. Istället blir föräldrarnas förmåga att samarbeta avgörande för målets 

utgång.  Tingsrätten konstaterar att barnet far mycket illa av den pågående vårdnadskonflikten 
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och riskerar att utveckla psykisk ohälsa om det får fortgå och barnet lever under hård press 

gällande kontakten med den ena föräldern.   

 

10.3.1  Bedömning av barnets rätt till god omsorg 
 
Att en förälder har problem med verklighetsuppfattning är en omständighet som tingsrätten 

anser påverka omsorgsförmågan men framförallt ska en förälder ha förmåga att hålla barnet 

utanför föräldrarnas konflikt. ’’Det finns händelser som ligger tillbaka i tiden och vittnar den 

om en bristande förmåga hos föräldern. Från olika källor framkommer även svårigheter att 

hålla barnet borta från egna konflikter. Uttalandena är därmed ägnade att ytterligare bidra till 

de farhågor som finns om förälderns förmåga att hålla barnet utanför konflikterna med den 

andra föräldern.’’  De händelser tingsrätten syftar på, som ingett farhågor, är i detta fall att 

föräldern berättat för barnet att graviditeten varit oönskad. 

 

I de fall där utredaren själv konstaterar att en förälder lider av psykiskt ohälsa är det något 

som inverkar på tingsrättens bedömning och tas i domskälen varvid den psykiska ohälsan 

anses påverka en förälders förmåga att ge barnet en god omsorg. ’’Det finns flera 

omständigheter i utredningen som inger farhågor på förälderns förmåga’’. I denna dom, har 

utredaren angett att mamman, lider av en personlighetsstörning, har tvångstankar samt 

upplevs som paranoid. Dock är föräldrarnas förmåga att samarbeta det som tycks bli den 

avgörande faktorn för målets utgång. Då de farhågor som föräldern lider av medför att 

föräldern har svårt att hålla barnet utanför föräldrarnas konflikt något som sedermera påverkar 

samarbetsförmågan.  

 

I de fall det inkommit anmälningar från olika delar av sjukvården och utredaren samtidigt 

föreslagit att någon utvidgning av umgänget med hänvisning till den oro som uttryckts för 

förälderns föräldraförmåga och förälderns oordnade förhållanden inte bör ske gör tingsrättens 

följande bedömning. ’’Tingsrätten måste ta i beaktande att förälderns situation stundtals varit 

väldigt kaotisk, vilket påverkat barnet negativt. Oberoende av förälderns invändningar så går 

det inte att bortse från de brister och betänkligheter kring förälderns situation och 

förhållanden som lyfts fram i socialförvaltningarnas olika utredningar’’. Uppgifter som 

framkommit i utredning är borderline, ADHD, samt uppgifter om att ena föräldern mått 

psykiskt dåligt och har problem med verkligenhetsuppfattningen. Dock motiveras domen med 

att det föreligger sådana samarbetssvårigheter mellan föräldrarna vilket får till följd att 

gemensam vårdnad ska uteslutas och någon utvidgning av umgänget inte bör ske. 
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I det fall där det finns ett dokumenterat sjukdomstillstånd tar tingsrättens med detta i sin 

bedömning. ’’Inget har framkommit som ger anledning att vara orolig kring förälderns 

omsorgsförmåga. Av läkarintyg och boendeutredning framgår dock att sjukdomen inte 

påverkar hennes omsorgsförmåga om barnet’’. Dock framgår det i utredningen att föräldern 

även har tvångstankarna och befinner sig i deprimerat tillstånd. Dessa omständigheter tas inte 

med i tingsrättens domskäl. Vad som således exemplifierar tingsrättens resonemang när en 

förälder har ett dokumenterat sjukdomstillstånd är att tingsrätten alltid väljer att följa 

läkarutlåtanden. Detta gäller oavsett om det rör sig om förståndshandikapp eller annan 

sjukdom. I ovanstående fall var sjukdomen MS.  

 

Vad gäller tingsrättens bedömning av psykisk ohälsa och dess inverkan på en förälders 

förmåga att ge barnet god omsorg ska den psykiska ohälsan inte vara av sådan art att den 

inverkar på föräldrarnas samarbetsförmåga. En förälders psykiska ohälsa ska heller inte vara 

av sådan art att den påverkar förmågan att hålla barnet utanför föräldrarnas konflikt. I 

samtliga fall där tingsrätten väljer att redovisa uppgifter om psykisk ohälsa i sina domskäl 

saknas således en individuellbedömning och en bedömning för vad den psykiska ohälsan kan 

få för konsekvenser för barnet, tingsrätten faller tillbaka på argument såsom att föräldrarna 

har en hög konflikt nivå eller har tydliga samarbetssvårigheter. 

 

10.3.2  Psykisk ohälsa som risk 
 
I de fall där föräldern lämnat samtycke till att utredaren inhämtat läkarutlåtande i kombination 

med att det finns omständigheter som kan bekräftas i socialtjänstens register, samt att 

uppgifterna stöds av utredaren väljer tingsrätten att ta med uppgifterna om psykisk ohälsa i 

domskälen och anger även att detta kan utgöra en risk för att barnet kan komma att fara illa. 

 

Där det framkommit uppgifter om föräldern har haft behov av stöd och hjälp angående hur 

föräldern ska förhålla sig till den andra föräldern och barnen, samt att föräldern behöver 

arbeta med hur föräldern ska hantera sina känslor är påståenden som bemöts i tingsrättens 

riskbedömning. De flesta uppgifterna har framkommit genom tidigare barnavårdsutredning 

och genom vittnesuppgifter från skola och förskola. ’’Ett flertal referenter, skolpersonal och 

familjebehandlare har uttryckt att föräldern har ett utåtagerande och gränslöst beteende samt 

en oförmåga att hejda sig när föräldern får utbrott’’.  
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I de fall där utredarens slutsats är att föräldern saknar spärrar och att detta har drabbat barnen 

och att barnen visat rädsla för förälderns ilska och att barnet inte vill träffa sin förälder utan 

att någon utomstående är närvarande är omständigheter som tingsrätten handlägger i sin 

riskbedömning. ’’Tingsrätten kan inte bortse från utredarnas bedömning att ett umgänge kan 

vara skadligt för barnens psykiska välbefinnande mot den bakgrunden anser tingsrätten att det 

för närvarande inte är förenligt med barnens bästa att besluta om umgänge med föräldern’’.  

 

När det gäller tingsrättens bedömning av psykisk ohälsa som risk för att ett barn kan komma 

att fara illa på grund av förälderns psykiska ohälsa ska förälders ohälsa vara av sådan art att 

förälderns beteende är oförutsebart.  En förälder ska även ha en oförmåga för att kunna 

kontrollera sin ohälsa därutöver ska även föräldern sakna insikt om sin ohälsa för att det ska 

anses utgöra en risk. Vad som såldes bör framhävas i kontexten av detta är att det i 

tingsrättens bedömning av psykisk ohälsa finns en avsaknad av resonemang och bedömning 

och att det endast i undantagsfall tas med en bedömning huruvida psykisk ohälsa anses utgöra 

en risk eller inte. Ribban ligger, enligt min mening, högt för att psykisk ohälsa kan anses 

utgöra en risk för att barnet kommer att fara illa.  

 

När det gäller påståenden om våld inom familjen eller missbruk redovisas dessa 

omständigheter i tingsrättens domskäl betydligt oftare.178 Tingsrätten gör då en tydligare 

bedömning huruvida det kan anses utgöra en risk för att barnet kan komma att fara illa eller 

inte. Även i dessa fall ska omständigheterna i viss mån styrkas av oberoende fakta för att de 

ska tas upp till bedömning, exempelvis genom brotts- och misstankeregister och 

socialtjänstens register. En tydlig skillnad vad gäller missbruk tillsammans med våldsbrott 

inom familjen eller annan brottslighet är att socialtjänsten har möjlighet att tillgå dessa 

uppgifter till skillnad för uppgifter om psykisk ohälsa, med undantag om den psykiska 

ohälsan är socialt betingad.  

 

När uppgifter om psykisk ohälsa framkommit med anledning våldsbrott inom familjen eller 

på grund av missbruk tas inte uppgifterna om psykisk ohälsa med i tingsrättens 

riskbedömning. Ofta förekommer följande resonemang i domskälen ’’Tingsrätten ifrågasätter 

alltså inte att föräldern, när föräldern är drogfri, är lämplig som vårdnadshavare för barnet 

                                                
178 47 % av påståendena om missbruk eller våld inom familjen redovisas i tingsrättens domskäl. 
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eller att det är en risk för barnet att umgås med föräldern när den är drogfri’’. Vad som är 

anmärkningsvärt i detta hänseende är att i utredningarna ofta framkommer uppgifter om 

ångest, depression samt fobi. Det är föräldern själv som uppger detta dock beaktas dessa 

omständigheter varken i utredarens förslag till beslut, riskbedömning och heller inte i 

tingsrättens riskbedömning. 

 

11 Sammanfattande resultat av tingsrättens hantering av psykisk ohälsa  

 
Då frekvensen av psykisk ohälsa i tingsrättens domskäl är låg och i de flesta fall saknas en 

riskbedömning är det svårt att få en entydig bild angående hur den psykiska ohälsan hanteras 

och bedöms i rätten och särskilt vilken inverkan psykisk ohälsa får i principen av barnets 

bästa. För att ett påstående om psykisk ohälsa ska tas upp till bedömning fordras det, som 

många gånger nämnts i studien, att det finns oberoende fakta som kan styrka ett påstående om 

psykisk ohälsa, något som är problematiskt då uppgifter om psykisk ohälsa i de flesta fall 

omfattas sekretessbestämmelserna i OSL och utredaren måste få förälderns samtycke för att få 

tillgång till dessa uppgifter.  

 

Tingsrättens bedömning huruvida vem av föräldrarna som ska ha vårdnad, boende eller 

umgänge med barnet läggs istället på föräldrarnas förmåga att samarbeta. Föreligger 

samarbetssvårigheter som inte är av övergående natur är det omständigheter som talar för 

enskild vårdnad, boende eller umgänge.  Detta trots att den sammantagna forskningen visar på 

att psykisk ohälsa hos en förälder utgör en risk för att barnet kan komma att fara illa. Resultat 

av den empiriska undersökningen visar således att psykisk ohälsa endast i undantagsfall tas 

upp till bedömning huruvida det påverkar en förälders förmåga att ge barnet god omsorg och 

hur ohälsan inverkar på risken för att ett barn kan komma att fara illa, d.v.s. psykisk ohälsa 

har en liten betydelse vid bedömningen av principen av barnets bästa i mål om vårdnad 

boende och umgänge.  
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12  Sammanfattande analys 

12.1  Var och hur regleras socialtjänstens utredningsförfarande om vårdnad, 

boende och umgänge? 

 

Med anledning av att socialtjänsten inte tar något beslut i fråga om vårdnad, boende och 

umgänge bedriver den heller inte myndighetsutövning mot enskild vilket får till följd att 

utredningsförfarandet saknar lagstöd. Istället blir allmänna regler i förvaltningslagen såsom 

dokumentationsplikt och rätt till insyn tillämpliga vid utredningsförfarandet. 

Förvaltningsrättsliga principer såsom objektivitet, saklighet och allas likhet inför lag är även 

detta normer som blir tillämpbara i utredningsförfarandet, likaså officialprincipen.   

 

Domstolen väljer ofta att låta socialtjänsten genomföra en vårdnadsutredning när det är en 

särskilt komplicerad tvist eller att det har framkommit uppgifter om att det finns en risk för att 

ett barn kan komma att fara illa, d.v.s. när det fordras ytterligare utredningen för att kunna 

fastställa vad som är bäst för barnet. Detta framgår uttryckligen av 6 kap. 19 § st. 3 FB. Den 

största nackdelen med att utredningsförfarandet saknar lagstöd är enligt min mening att det 

inverkar på principerna om allas lika inför lagen och objektivitetsprincipen samt att 

sekretessbrytande bestämmelser heller inte blir tillämpliga i utredningssammanhang. Något 

som därtill inverkar på utredarens möjlighet att utreda psykisk ohälsa.  

 

Att utredningsförfarandet saknar lagstöd är något som har visat sig tydligt vid studiens 

genomförande. Utredningarna har varierat i kvalité beroende på vilken socialtjänst som har 

genomfört utredningen. Det gäller exempelvis utredningarnas omfattning. Utredningarna har 

varierat mellan 3 och 55 sidor, vilket sedermera leder till att utredningarnas struktur och 

innehåll till stor del varierarat. Vid en jämförelse mellan den kortaste och längsta utredningen 

visar att den kortaste innehåller ofullständig information om barnet och föräldrarna medan de 

längsta innehåller så mycket information och långa resonemang att det kan bli svårt att 

urskilja vilka omständigheter som anses vara av betydelse för att bedöma barnets bästa.  

 

Det utmärkande är, oberoende av utredningens omfattning, att det saknas struktur och 

frågeställningar som begränsar utredningsförfarandet samt att utredningens fokus ligger på 

ligger på föräldrarnas konflikt. Därtill har även lika omständigheter som framkommit i 

utredningarna tagits tillvara på olika sätt, framförallt vid bedömningen av psykisk ohälsa. 

Därutöver har inte alla utredningar innehållit en analys, riskbedömning och ett förslag till 
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beslut. Utredningarna har med anledning av att lagstöd saknas blivit en uppdatering av 

föräldrarnas konflikt och temperaturmätning av föräldrarnas konflikt.      

 

Vårdnadsutredningarna har till syfte att utreda och bedöma det som anses bästa för barnet, 

med anledning av att domstolen ska kunna fastställa ett beslut som anses vara det bästa för 

barnet. Vid genomgång av reglerna som ska vara avgörande för vårdnadsmålens utgång är 

den gemensamma nämnaren att ett sådant beslut ska grunda sig på objektiva och subjektiva 

omständigheter. Att utredningsförfarandet saknar lagstöd är något som torde leda till att det är 

enbart utredarens subjektiva uppfattning som blir avgörande. Vilket i nästa led får till följd att 

utredningen som läggs till grund för domstolens avgörande, är en utredning som endast 

grundar sig på parternas och utredarens subjektiva uppfattningar. Något som bör ifrågasättas i 

belysning av principen om barnets bästa.  

 

Den genomförda granskningen av vårdnadsutredningarna som studien har avsett visar att de 

sakfrågorna, enligt 6 kap. FB som inte får ignoreras vid bedömningen av barnets bästa, inte 

redovisas på ett föreskrivet sätt i vårdnadsutredningarna. Exempelvis saknas en tydlig 

argumentation för barnets bästa utifrån begreppet psykiska ohälsa i flesta granskade 

vårdnadsutredningar. Trots att det i berörda de familjerna fanns problem som kan utgöra en 

risk för barn kan komma att fara illa, såsom psykisk ohälsa. 

 

12.2  Vilken möjlighet har utredaren att utreda huruvida någon av föräldrarna 

lider av psykisk ohälsa?  

 

Med anledning av att utredningsförfarandet saknar lagstöd får det till följd att utredaren i 

vårdnads mål saknar möjlighet att på egen hand utreda huruvida någon av föräldrarna lider av 

psykisk ohälsa. Möjligheten utredaren har att utreda psykisk ohälsa är således om utredaren 

får samtycke från föräldern att inhämta information från läkare eller att uppgifter om den 

psykiska ohälsan finns att tillgå i socialtjänstens register, exempelvis genom tidigare 

genomförd barnavårdsutredning.  

 

I de vårdnadsutredningar som studien har omfattat har det i en utredning medgivits samtycke 

till att utreda psykiska besvär hos föräldern, något som sedermera konstaterades. I fyra 

utredningar framgår det att utredaren frågat föräldern om samtycke för att kunna utreda om 
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det finns några psykiska besvär hos föräldern, samtliga fyra förfrågningar har besvarats 

nekande av den berörda föräldern.  

 

Av studien framgår följaktligen att vårdnadsutredarna varken har befogenhet eller behörighet 

att utreda om föräldrarna lider av psykisk ohälsa och hur dessa omständigheter påverkar 

föräldra- och samarbetsförmågan. Emellertid har utredare som genomför en utredningen 

enligt 11 kap. socialtjänstlagen denna behörighet och befogenhet. Enda sättet för 

vårdnadsutredare, utan samtycke från föräldern, att få information huruvida en förälder lider 

av psykisk ohälsa och hur det påverkar föräldra- och samarbetsförmågan är att, vid oro för 

barnet, göra en orosanmälan. Leder anmälan till att en barnavårdsutredning inleds kan 

vårdnadsutredarna låta utredningen vila i avvaktan på resultatet för att därefter göra en 

riskbedömning utifrån barnavårdsutredningens resultat. Detta är något som tar tid och heller 

inte processekonomiskt hållbart. Med anledning av att utredaren saknar möjlighet att utreda 

psykisk ohälsa kan detta få negativa konsekvenser mot i ljuset av principen om barnets bästa. 

Utredaren saknar därmed möjlighet att utreda om barnets grundläggande rättighet såsom 

rätten till god omsorg. Något som sedermera avspeglar sig i domstolens handläggning. 

 

 

12.3  Vilken betydelse får uppgifter om psykisk ohälsa i mål om vårdnad, boende 

och umgänge i bedömningen av principen om barnets bästa?  

 

Av förarbetena till föräldrabalken uttalas det att barnperspektivet alltid ska ha företräde 

framför föräldraperspektivet, och att detta har sin grund i barnkonventionen. Det medför att 

målsättningen med domstolshandläggning av en vårdnadstvist är att avgöra målet utifrån det 

individuella barnets bästa. I bedömningen ska hänsyn tas till barnets fysiska och psykiska 

välbefinnande och utveckling på såväl kort som lång sikt.179  

Av 6 kap. 2a § FB kan utläsas att domstolen i bedömningen av barnets bästa ska fästa särskilt 

avseende vid risken för att barnet kan komma att fara illa. Under begreppet annars far illa 

faller omständigheter såsom psykisk ohälsa in.  Domstolen ska även fästa särskilt avseende 

vid barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 180  

 

                                                
179 Prop. 2005/06:99, s. 40 f. 
180 Se SFS 1949:38,1 föräldrabalken 6:2a. 
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I förarbetena till vårdnadsreformen uttals även att ingen omständighet ska tillmätas större 

betydelse, utgångspunkten ska således vara att utreda alla omständigheter som kan medföra 

en risk för att barnet kan komma att fara illa. En riskbedömning ska grundas på vad som är 

utrett om tidigare inträffade händelser och andra faktiska omständigheter som ligger till grund 

för en förutsägelse av framtida risker.181 I de granskade vårdnadsutredningarna och är det 

uppgifter om förekomst av våld och missbruk som har föranlett särskilda överväganden kring 

umgänget, boende och vårdnaden av barnet. Detta innebär att sådana uppgifter tillmäts större 

betydelse än uppgifter om psykisk ohälsa. 

 

Av förarbetena framgår dessutom att uppräkningen av barns grundläggande rättigheter i 6 

kap. 1 § FB kan användas som stöd för att bedöma vad som anses utgöra det bästa för 

barnet,182 det vill säga barns rätt till omsorg, trygghet och en god fostran.183  Domstolen ska 

därutöver fästa avseende vid att barnet kommer att behandlas med aktning för sin person samt 

att barnet inte kommer utsättas för någon form av kränkande behandling. Att vissa 

omständigheter räknas upp i rättskällorna är dock endast ett uttryck för att de aldrig får 

glömmas bort.184  Uppräkningen är således inte uttömmande.  

 

Anledningen till att påståenden om psykisk ohälsa inte tas med i utredarens eller tingsrättens 

handläggning av vårdnad boende och umgänge torde vara att uppgifterna många gånger står 

ord mot ord och det saknas oberoende fakta som kan styrka ett påstående om psykisk ohälsa. 

Ytterligare en anledning till att psykisk ohälsa inte tas med i socialtjänsten och tingsrättens 

bedömning av vårdnad, boende och umgänge torde vara att utredaren saknar möjlighet att 

utreda huruvida en förälder lider av psykisk ohälsa eller inte. Följaktligen saknar utredaren 

därav möjlighet att utreda en förälders förmåga att tillgodose barnets rätt till god omsorg.  

 

I praxis och förarbeten har samarbetsförmåga växt fram som en viktig omständighet för att 

principen om barnets bästa ska anses uppfylld. Detta stadgas även i 6 kap. 5 § FB, barns rätt 

till båda föräldrarna. Det är därför av synnerlig vikt att utredaren har möjlighet att utreda 

huruvida en förälder lider av psykisk ohälsa eller inte, med anledning av att psykisk ohälsa 

                                                
181 Socialstyrelsen (2012a). 
182 Prop. 2005/06:99. 
183 Prop.2005/06:99 s. 39f. 
184 Prop. 1997/98:7, 2005/06:99. 
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även kan leda till samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och även för att utredaren ska 

kunna ge familjen rätt stöd efter familjens enskilda behov.  

 

En konsekvens av att psykisk ohälsa har en liten betydelse i tingsrättens handläggning av 

vårdnadstvister medför det kan ifrågasättas huruvida principen av barnets bästa kan anses 

uppfylld i mål om vårdnad, boende och umgänge. Då den sammantagna forskningen 

enstämmigt visar att psykisk ohälsa kan leda till negativa konsekvenser för det barn som lever 

med en sjuk förälder.  Som redovisat i studien förlorar den sjuka föräldern ofta förmåga att ta 

hand om någon annan en sig själv och tillgodose barnets grundläggande behov. Detta kan 

sedermera leda till att ett barns grundlägganderättighet, såsom rätt god till omsorg, kränks. 

Som nämndes inledningsvis så har studien visat en tydlig dominoeffekt av vårdnadsmålens 

handläggning av uppgifter om psykisk ohälsa. Av 106 påståenden om psykisk ohälsa som 

framkommit i studien, tas endast 15 % av påståendena med i tingsrättens domskäl och 

bedömning, och 17 % av påståendens med i utredarens bedömning. I de 15 % och 17 % så 

förekommer det inte i alla bedömningar en konsekvensanalys och tydliga resonemang hur 

utredaren och tingsrätten har resonerat i det enskilda fallet. Med anledning av detta kan man 

konstatera att uppgifter om psykisk ohälsa har en liten betydelse i tingsrättens handläggning 

av principen av barnets bästa.  

 

Sammanfattningsvis kan fastställas att målsättningen med handläggningen av en vårdnadstvist 

är att den ska utmynna i den lösning som ger en framtidsprognos av vad som anses vara det 

bästa för barnet. Vissa omständigheter som alltid ska beaktas i vid utredarens bedömning 

anges i lagtexten, såsom risk, nära och god kontakt med båda föräldrarna samt barnets vilja 

och ett barns rätt till god omsorg. Den genomförda studien visar att dessa omständigheter inte 

redovisas på ett föreskrivet sätt i vårdnads, boende och umgängesutredningarna. Resultatet 

kan förklaras av att vårdnadsutredarnas befogenhet och behörighet inte tillåter att samtliga 

omständigheter och rekvisit utreds. Således saknas förutsättningar för att fastställa barnets 

bästa utifrån ett målrationellt beslutsfattande.  

Det därtill konstateras att utredaren saknar möjlighet att på ett fullgott sätt utreda risken för att 

barnet kan komma att fara illa, en förälderns omsorgsförmåga, samt saknar utredaren alla 

verktyg för att verka för att föräldrarna kan nå en lösning i i samförstånd. Detta leder 

sedermera till att tingsrättens fattar ett beslut som inte stämmer överens med principen av 

barnets bästa. Tingsrättens fattar således ett beslut med ett material där barnets bästa aldrig 
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blir utrett på ett fullgott sätt.  En anledning till detta torde enligt min mening vara att 

utredningsförfarande saknar fasta riktlinjer, frågeställningar och framförallt lagstöd. 

13  De lege ferenda    
 
Även om det i de flesta fall inte rör sig om allvarlig psykisk ohälsa, eller en sådan ohälsa att 

det kan få negativa konsekvenser för barnet så saknar utredaren möjlighet att utreda alla fall 

av psykisk ohälsa, även fall av allvarlig psykisk ohälsa. Detta innebär att utredaren även 

saknar möjlighet att utreda vad den psykiska ohälsan kan få för konsekvenser för den enskilda 

familjen. Därtill saknar utredaren och sedermera tingsrätten att utifrån samtliga 

omständigheter bedöma vad som är anses det bästa för det enskilda barnet. Utredaren och 

tingsrätten saknar även då möjligheten att utifrån samtliga omständigheter verka för att 

föräldrarna ska nå en överenskommelse. De saknar även möjlighet att utifrån samtliga 

omständigheter ge familjen rätt stöd och hjälp mot bakgrund av omständigheterna i det 

enskilda fallet.     

 

Då det idag saknas möjligheter att utreda psykisk ohälsa och det i sin tur påverkar utredarens 

och därefter tingsrättens möjligheter att bedöma i enlighet med principen av barnets bästa bör 

utredningarna utredas i enlighet med 11 kap. socialtjänstlagen, med en så kallad 

barnavårdsutredning. Detta med anledning av att utredningarna enligt 6 kap. 19§ FB inleds 

när det finns omständigheter som tyder på att ytterligare utredning bör genomföras innan 

rätten kan fatta ett beslut som stämmer överens barnets bästa. När det gäller 

barnavårdsutredningen så har utredaren både behörighet och befogenhet att utreda samtliga 

omständigheter som fordras för att fastställa barnets bästa. 

 

Syftet med barnavårdsutredningen är således att utreda barnets skyddsbehov och barnets rätt 

till goda förhållanden, trygghet och fostran. 185 Vilket liknar vårdnadsutredningens syften. 

Dock skiljer vårdnadsutredningarna en del från barnavårdsutredningar. Exempel på sådana 

skillnader är att en barnavårdsutredning genomförs enligt 11 kap. socialtjänstlagen och detta 

medför att utredaren har större möjlighet att inhämta information från andra myndigheter och 

landsting. Samt så utgår barnavårdutredning på grundad forskning och kunskap inom 

barnvården och har en framarbetad metod för att utreda barnets bästa. Denna metod kallas för 

BBIC. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet samt barns och föräldrars deltagande i 

barnavårdsutredningar med riktlinjen att förbättra och bevara kvaliteten i den sociala 
                                                
185 Prop. 2012/13:10. 
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barnvården.186  BBIC utgår från forskningsbaserade grundprinciper som överensstämmer väl 

med svensk lagstiftning och svensk barnavårdsforskning. 187 

 

Sammanfattningsvis, Med anledningen av att vårdnadsutredningen i dag saknar stöd i lag får 

det till följd att utredaren inte på ett fullgott sätt kan utreda vad som anses bästa för barnet och 

har heller aldrig har möjlighet att på eget initiativ utreda huruvida en förälder lider av psykisk 

ohälsa eller inte. Något som därefter resulterar i att principen av barnets bästa aldrig uppfylls 

och utreds i mål om vårdnad, boende och umgänge. För att lösa dessa problem och ge 

utredaren möjlighet att utreda vad som anses bäst för det enskilda barnet torde en lösning vara 

att utredningen om vårdnad, boende och umgänge utreds på samma sätt som en 

barnavårdsutredning, alltså enligt 11 kap. socialtjänstlagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
186 Socialstyrelsen Barns behov i centrum. Grundbok BBIC 2013 
187 A.st.  
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Bilaga 1  
 
Förfrågningsunderlag vid genomgång av vårdnads, boende och umgänges utredningar. 
  
 

1. Vad för psykisk ohälsa framkommer i utredningarna?  

• Missbruk 

• Psykiska nedsättningar 

• Depression 

• Panik/ångestattacker  

• Tvångssyndrom 

• Bipolär 

• Schizofreni 

• Sjukdom 

• Eller annan omständighet som kan hänföras till studiens definition av psykisk 

ohälsa 

 

2. I vilken omfattning framkommer respektive psykisk ohälsa? 

 

3. Hur framkommer den psykiska ohälsan? 

• Mamma  

• Pappa 

• Utredaren 

• Barnet 

• Annan 

 

4. Vilken typ av psykisk ohälsa inverkar på; omsorgsförmågan och risken för att barnet 

kan komma att fara illa? 
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5. Påverkar den framförda ohälsan utredarens förslag till beslut eller utredarens 

konsekvensbeskrivning? Eller är det annat som inverkar på utredarens bedömning? 

 

• Om annat inverkar; 

– Vad? 

– Vad blir utgången? 

– Vad är grunderna för beslut i frågan? 

• Om psykiska ohälsan inverkar  

– Vilken typ av ohälsa? 

– Varför? 

– Vad blir utgången? 

 

 

6. Hur hanteras uppgifter om psykisk ohälsa i förhållande till principen om barnets bästa? 
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Bilaga 2  
 
Förfrågningsunderlag vid genomgång av tingsrättens domar om vårdnad, boende och 
umgänge. 
 
 

1. Vilken typ av ohälsa tas upp i tingsrättens domskäl? 

• Antal? 

 

2. Hur ofta framkommer uppgifter om psykisk ohälsa i tingsrättens domskäl? 

3. Påverkar uppgifter om psykisk ohälsa tingsrättens bedömning om en förälders 

omsorgsförmåga? 

4. Redovisar tingsrätten en riskbedömning? 

5. Vilken typ av ohälsa anses utgöra en risk för att barnet kan komma att fara illa? 

6. Har det någon betydelse vem som lämnat uppgifter om psykisk ohälsa för att tingsrätten ska 

bemöta ett sådant påstående? 

7.  Om ja på fråga 6, vem ska lämna ett påstående om psykisk ohälsa? 

8. Påverkar uppgifter om psykisk ohälsa utgången i målet? 

9. Vilken betydelse för uppgifter om psykisk ohälsa i förhållande till principen om barnets bästa?  

 
 
 



 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65  

 



 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


