
ENKÄTSVAR OCH SAMMANFATTNING

Enkätundersökning riktad till föräldrar med erfarenhet av en eller

flera vårdnadstvister i Sverige (Föreningen VBU i Sverige och Makalösa Föräldrar & Barn).



Inledning
• Enkäten ställer frågor kring hur händelser i domstolsprocessen om tvistemål om vårdnad, 

boende och umgänge, måltyp 1216, upplevs av föräldrar som varit med om en eller flera 

avslutade vårdnadsprocesser för sitt/sina barn i det svenska systemet.

Det ”enskilda fallet” är i denna undersökning inkluderat i 135 st engagerade föräldrar som 

har erfarenhet av en eller flera vårdnadstvister om sitt/sina barn. Ett stort antal bra föräldrar 

som avsatt tid att svara på enkäten är inget enskilt fall. 

• Det krävs att en människa sett helheten i hela kedjan för att förstå! Under den långa tid som 

vårdnadmål pågår är det ofta flera överlämningar mellan personal inom socialtjänst och 

domstol. Man  kan trots bästa välvilja inte se i enskilda fall hur systemet kring vårdnadsmål 

(1216) så lätt kan saboteras. Skadan är för främst barn men även för samhället - t.ex. 

miljarder i kostnader för handläggning och stor psykisk ohälsa då barn riskerar att skäras av 

från halva sitt nätverk m.m. Däremot följer ombud (de som leder föräldern) ofta hela 

processen.

• En enkät kan visa om man ser gemensamt mönster i upplevelse kring hur vårdnadsmål 

upplevs i just handläggningsordningen. Det är resultaten eller utfall från verkligheten om hur 

man upplever viktiga händelser i vårdnadsprocessen som frågorna handlar om. Ser man ett 

mönster så går det INTE att gömma sig i ”enskilda fallet” eller så lätt luras med 

”konflikt”/”samarbetsproblem” mellan två föräldrar. Är det något annat?



Inledning forts.
• Utgångspunkt för beslut är att BÅDA föräldrar skall ta ett gemensamt ansvar för barnet vilket 

normalt är bäst. Det är lagstiftarens syfte i FB 6:5 2st.

• Enkätundersökningen berör mål innan ändring av FB 6:5 2 st. 

• Frågor i enkäten berör vissa fokusområden. T.ex. är det sabotage eller uppvigling av 

systemet där föräldern ges instruktioner av ombud som är specialiserade på vårdnadsmål?”

• Föräldrar som driver eller föräldrar som blir indragna via stämning – alltså alla med 

erfarenhet – innehar mycket värdefull information som är intressant för instanser och 

beslutande politiker. Tjänstepersoner i enskilt fall, de som skall utreda och besluta om 

barnet, kan inte se helhetsbilden i den långa tidshorisonten och har ingen aning. 

Tidsperspektivet försvinner, nya personer kommer hela tiden in i socialtjänst och 

domstolsväsende. 

• Chef på domstolsverket har vid kontakt en önskan att handläggning av just vårdnadsmålen 

granskas och att verkligheten kommer upp på bordet. Speciellt då det är en miljardindustri.

• Chef på stor svensk tingsrätt (alltså inifrån rättssystemet) anser att systemet är dåligt och 

bör förändras med en annan första ”familje” instans.



Syfte

• Enkätundersökningen skall inte fokusera på ”min berättelse i detalj” utan skall försöka 

undersöka om det finns gemensamma mönster i handläggningen kring vårdnadsmål. Det är 

baserat på upplevelsen man har från erfarenhet av en eller flera vårdnadstvister. Det innebär 

att samla in och sammanställa svar om vad som upplevs av föräldrar. 

• Hur man väljer att ange svarsalternativ inom de olika områdena bör återspegla den bild som 

varje person har inom sig från sin egen erfarenhet. 

• Frågor berör ej olika upplevelser om kunskapsområden eller upplevd kompetens hos 

myndighetspersoner m.m.

• En enkätundersökning riktad till ett stort antal föräldrar / respondenter oberoende av kön. Ett 

stort antal engagerade föräldrar är inte ett enskilt fall, utan visar gemensamt resultat i 

sammanställning av enkät svaren. Det är syftet med enkätundersökningen. 



D. Socialtjänst,
Soc sekr, Fam. behandlare

C. BUP Personal, 
barnläkare, 
barnpsykolog

F. Rätten vid domstol 
(tingsrätt).

E. Socialtjänst, 
familjerättsekr. 

B. Ombud förälder 2
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FÖRÄLDER BLEV STÄMD. 
VAD HÄNDE SEN?

VÅRDNADSTVISTEN!
SÅ GÅR DET TILL I SVERIGE!

Är det till för barnen?



SAMMANFATTNING AV ENKÄTSVAR
I sammanfattning har 7 utvalda fokusområden från enkäten presenterats.

1. Barnets kontakt med dess båda föräldrar under tiden målet handläggs i domstol. 

2. Lögner och anmälningar (falska)

3. Ombuden

4. Tidsfaktorn

5. Familjerätten - ”utredning” FB 6:19

6. Påverkan på barnet från förälder – t.ex. alienering av barnet för att vända det mot andra föräldern

7. Uppföljning



1. Barnets kontakt med dess båda föräldrar försämras generellt under domstolsprocessen. 

(under tiden målet handläggs i domstol). 

• Av 126 svarande anger över hälften (56%) att samarbetet i frågor kring barnet försämrats 

sedan stämningsansökan lämnats in. Man har även en känsla av att andra föräldern avhåller 

samarbete med uppsåt.

• Av 107 svarande föräldrar anger hälften (49,5%) att barnets boende ökar hos den förälder 

som yrkar på ökad makt och kontroll över barnet (vårdnad/boende) under processens gång.



2. Lögner och anmälningar (falska) (1/2)

• 87 % har svarat att orosanmälningar förekommer till socialtjänst och att 60% av dessa inleds

barnavårdsutredning enligt SoL 11.1. 

• 41 % av orosanmälningar kommer från nätverk till den som stämmer.

• 58 % av 101 st enkätsvar anger att orosanmälningar används som anklagelse mot en förälder 

i inlagor och framställan i rätten.

• Om anmälningar svarar 7 av 10 föräldrar (70%) att det förekommer falska sådana. 10 % anger 

att det förekommer över 7 st i målet och 10 % anger över 10 st. Hälften av de svarande (50%) 

anger även specifikt 1-3 falska polisanmälningar och ca 10% 4-6 st i målet. Vidare anger 

endast 20% att de inte används i rätten eller ej är relevant eller att det inte råder starka 

överdrifter.



2. Lögner och anmälningar (falska) (2/2)

• Om polisanmälningar förkommer har av 125 svar angett ”Ja från mamma” 46% och ”Ja från 

pappa” 9%. 39% har svarat nej på denna fråga.

• Hur nära en domstolsförhandling det görs orosanmälning till socialtjänsten eller 

polisanmälning anger 10 % dagarna innan en förhandling och 27 % veckorna innan 

förhandling. Alltså drygt i 1 av 3 fall kommer anmälningar innan domstolsförhandlingar. 

Samtidigt svarar 1 av 3 att de inte ser en koppling mellan anmälningar och 

domstolsförhandling.

• Lögner och falska uppgifter förekommer

i stor omfattning anger 77% av de svarande 

(126 svar).



3. Ombuden (1/2)

• Ombuds agerande är intressant i perspektivet att svaren i enkäten utgörs mest av pappor 

(84%). Det är en klar majoritet - kring 80 % - som väljer att kryssa i att motpartsombud 

utmålar svartmålning tillsammans med barnets vilja och obefintlig samarbetsförmåga mellan 

föräldrar (av ej övergående natur…) 

• Ungefär samma majoritet (75%) anger att eget ombuds agerande vill hålla en låg profil och 

hålla sig till fakta.



3. Ombuden – framställan i domstol (2/2)

• Frågor kring att barnets vilja skall avgöra - även i unga år - har en svarstrend att det 

åberopas av ombud då barnet har mer tid hos klientens förälder. 

• Trend visar framställan från ombud att barnet skall lyssnas på i detta fall och situationen

skall inte förändras genom att t.ex. ange ”nyckelorden” trygghet, stabilitet och 

förutsägbarhet för barnet i talan och inlagor.  

Stämmer inte alls Stämmer absolut

Stämmer inte alls Stämmer absolut



4. Tidsfaktorn: 

• Tiden i snitt är 14,7 månader från stämningsansökan till dom för vårdnadsmål i domstol 

Sverige (baserat på data från 64 mål=svar i denna enkätundersökning).

• Endast 1 svar av 5 st (20%) anger att det upprättades en tidplan för hela målet i TR (124 svar) 

trots att det skall göras enligt regelverket.

• Om vårdnadsutredningen svarade 23% att den tog 4 mån eller mindre att slutföra. Lika 

många angav att den tog 5-7 månader och ca 25 % angav att den tog över 7 månader att 

slutföra.

• Tiden det tog efter att vårdnadsutredning var klar tills huvudförhandling blev av svarar 38 % 

4 månader eller mindre på, och varannan (drygt 50%) att det tog 5 månader eller mer. 

Däremot svarade nästan 1 av 4 (23%) att det tog mer än 8 månader...



5. Familjerätten - ”utredning” FB 6:19

• Över 50% av alla svarande anger att detta dokument (vårdnadsutredningen) är mycket 

missvisande om den faktiska situationen. Det är samma svarsbild om förslag till beslut – att 

det blir en följd av den falska faktiska situationen.

• Även ca 50% svarar att de anser att vårdnadsutredningen INTE är saklig, opartisk och 

rättssäker.

Är mycket  missvisande Belyser mycket bra Är mycket  missvisande Belyser mycket bra



6. Påverkan på barnet från förälder – alienering av barnet för att vända det mot andra 

föräldern (1/2)

• Under domstolsprocessens gång är det tydligt ATT majoriteten av alla barn påverkas av en 

förälder. 94 föräldrar av totalt 150 föräldrars svar anger att det sker en mycket stark 

påverkan.

Nej inte alls Ja till mycket stor del
Nej inte alls Ja till mycket stor del



6. Påverkan på barnet från förälder – alienering av barnet (2/2)

• Lika att det är vanligt att det finns annan person i nätverk till den som stämmer (enligt denna 

enkätundersökning) som gör orosanmälningar (falska) till socialtjänsten så svarar 62% att 

samma person sympatiserar med samma förälder. 

• Under en tvists pågående (notera en snittid på 14,7 månader i enkäten) argumenteras det för 

att ca 54 % av föräldrarna skall stå tillbaka för barnets rätt till umgänge. Och i 44 % av fallen

kommer uppmaningen från samhället (soc, BUP etc).  



7. Uppföljning:

• Av 120 svarande angav ett fåtal (7-8 st) föräldrar att

de blivit kallade till uppföljning efter dom av socialtjänsten (domstolarna inom 

tvistemålsprocessen har ingen uppföljningsmekanism efter avslutat mål. (Istället inleds ett 

nytt mål).

• 8 av 10 föräldrar svarade att de önskat en uppföljning av hur det blev efter dom.

.



Enkätsvar

Google formulär (summering i verktyget)

Enkätsvar med erfarenhet av vårdnadstvist 

som handlagts i drygt 30 av Sveriges 

tingsrätter – alltså en stor spridning över 

landet.

Rubriker – alltså områden i enkätfrågor:

- Inledning/Allmänna frågor

- Förebyggande kring stöd och hjälp

- Domstolsprocessen

- Föräldrapåverkan

- Avslutande frågor



Enkätsvar 

Inledning:



Allmänna frågor om VBU:



Allmänna frågor om VBU:



Förebyggande stöd och hjälp:



Förebyggande stöd och hjälp:



Domstolsprocessen:



Domstolsprocessen – Tidsfaktorn för målet - Snitt i tid för målet i tingsrätten är 

14,7 månader på 64 st svar (inmatning i textruta)!



Domstolsprocessen – Vårdnadsutredningen FB 6.19:

Är mycket  missvisande
Är mycket  missvisande

Belyser mycket bra
Belyser mycket bra

Opartisk, tar ej parti för en förälder Partisk, tar parti för en förälder Opartisk, tar ej parti för en förälder Partisk, tar parti för en förälder



Domstolsprocessen – Yrkande:



Domstolsprocessen – Yrkande:



Domstolsprocessen – Grunder:

Stämmer ej Stämmer absolut Stämmer ej Stämmer absolut



Domstolsprocessen – ”Samarbetsproblem” / ”Anklagelser”

Nej inte alls Ja absolut

Nej inte alls Ja absolut

Nej inte alls Ja absolut

Ja absolutNej inte alls



Domstolsprocessen – Ombud:



Domstolsprocessen – Orosanmälningar socialtjänst:



Domstolsprocessen – Polisanmälningar:



Domstolsprocessen – Falska Oro/Polis-anmälningar:



Domstolsprocessen – Om anmälningar:

Det är falsk anmälan Det är sanning i anmälan 

Neutralt och sanningsenligt Starkt överdrivet



Domstolsprocessen – Uppgifter om våld:



Domstolsprocessen – Kontaktförbud/Skyddat boende:



Domstolsprocessen – Kontaktförbud/Skyddat boende:



Domstolsprocessen – Ombudets framställan:

Stämmer absolut

Stämmer inte alls

Stämmer inte alls

Stämmer absolut



Domstolsprocessen – Lögner:



Domstolsprocessen – Lögner:



Domstolsprocessen – Andra förälderns samarbetsvilja:



Domstolsprocessen – Avslutande två frågor:

Instämmer inte alls Ja instämmer helt



Föräldrapåverkan:

Nej inte alls Ja absolut

Nej inte alls Ja till mycket stor del Nej inte alls
Ja till mycket stor del



Föräldrapåverkan:

Nej inte alls Ja till stor del

Nej inte alls Ja absolut



Föräldrapåverkan:

Nej inte alls
Ja absolut



Föräldrapåverkan:



Föräldrapåverkan:



Föräldrapåverkan - Femfaktorsmodellen:



Föräldrapåverkan:



Avslutande frågor - Barnets kontakt med båda föräldrar: Före  

under och efter domstolsprocessen.

Dålig Bra Dålig
Bra

Dålig
Bra



Avslutande frågor - Uppföljning:



Tack !

Tack till chef på domstolsverket som vid samtal uttalat en önskan om att 
verklighet i vårdnadsmål belyses. Det har varit en drivkraft i undersökningen. 

Tack även till alla
som bidragit på olika sätt till enkäten och till alla föräldrar som svarat.   

Varma hälsningar 
Per H Olofsson

Kontakt: perh.olofsson@telia.com


