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Abstract 

Opportunities and difficulties in using the child perspective 

- Family law investigators experiences and perceptions 

Through the years the child perspective is a word that has developed in its meaning and 

significance. The aim of this study was to investigate how family law investigators 

experience that the child perspective is being used in family law work. Four family law 

investigators in a middle-sized municipality in Sweden were interviewed in semi-

structured interviews. The most significant results was that the child perspective, 

according to the family law investigators, has grown stronger but that there is’ still a 

need for development, for example listening to the voice of children and letting them 

participate more. The family law investigators experienced a challenge in the 

reinforcement of the child perspective in their work because of the parents’ power and a 

fear of making the child’s situation worse and that it also was time pressuring. They saw 

possibilities in the development of collaboration and in the legislation. The question if 

the social construction of children’s position in society needs to change in order for the 

child perspective to continue to be further strengthened and developed is discussed.   
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Sammanfattning 

Barnperspektiv är ett begrepp vilkets innebörd och mening har utvecklats genom åren. 

Vår studie syftade till att undersöka några familjerättssekreterares upplevelser och 

erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas inom det familjerättsliga arbetet. Detta 

genom halvstrukturerade intervjuer med fyra familjerättssekreterare från en mellanstor 

kommun i Sverige. Familjerättssekreterarna menade att barnperspektivet har stärkts 

genom åren, men att det fortfarande finns delar att utveckla, exempelvis vad gäller barns 

röst och delaktighet. Familjerättssekreterarna beskrev svårigheter med tillvaratagandet 

av barnperspektivet i deras arbete så som föräldrarnas makt, en rädsla för att förvärra 

barnets situation och tidspress. De upplevde även möjligheter i form av samverkan och 

lagstiftning. Frågan om den sociala konstruktionen av barns position i samhället 

behöver förändras för att barnperspektivet ska kunna fortsätta stärkas och utvecklas 

diskuteras.  

 

Nyckelord: Barnperspektiv, barns delaktighet, familjerättssekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Idén för denna uppsats väcktes i och med att vi författare gjorde vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom socialtjänsten och fick möjlighet att se hur de 

professionella tillvaratar barnperspektivet i sitt arbete. Vi vill först och främst tacka våra 

informanter som ställde upp på att bli intervjuade. Utan er hade inte denna studie varit 

möjlig! Vi vill även tacka vår handledare Yvonne Sjöblom, för det stöd och den 

vägledning vi har fått under uppsatsskrivandets gång. Vi författare har gemensamt 

ansvarat för lika stor del genomgående i uppsatsen.  

 

Gävle, 2017 

Evelina Eriksson 

Jenny Vallinder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehåll 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................ 1 
1.2 Problemformulering ............................................................................................... 2 
1.3 Relevans för socialt arbete ...................................................................................... 3 
1.4 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 4 
1.5 Uppsatsens disposition ........................................................................................... 4 

1.6 Begreppsdefinition ................................................................................................. 5 
1.6.1 Familjerättsligt arbete ...................................................................................... 5 
1.6.2 Barns röst och delaktighet ............................................................................... 5 
1.6.3 Barns ålder och mognad .................................................................................. 5 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................ 6 

2.1 Möjligheter respektive svårigheter med barnperspektivet...................................... 6 

2.2 Barns deltagande..................................................................................................... 7 
2.3 Barns röst i det familjerättsliga arbetet ................................................................... 9 

2.4 Sammanfattning kunskapsområde ........................................................................ 10 

3. Teoretiska perspektiv .................................................................................................. 12 
3.1 Socialkonstruktionism .......................................................................................... 12 
3.2 Shiers delaktighetsmodell ..................................................................................... 14 

3.3 Barnperspektiv ...................................................................................................... 14 
3.4 Teoriernas relevans för detta examensarbete........................................................ 15 

4. Metod .......................................................................................................................... 16 
4.1 Forskningsdesign .................................................................................................. 16 
4.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 17 

4.3 Urval av litteratur.................................................................................................. 18 

4.4 Urval för intervju .................................................................................................. 19 
4.5 Analytiskt tillvägagångssätt .................................................................................. 20 
4.6 Studiens trovärdighet ............................................................................................ 20 

4.7 Etiska ställningstaganden ..................................................................................... 21 

5. Resultat ....................................................................................................................... 22 

5.1 Presentation av våra informanter .......................................................................... 22 
5.2 Hur framträder barns röst och delaktighet? .......................................................... 23 

5.2.1 Upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet framträder i det 

familjerättsliga arbetet ............................................................................................ 23 
5.3 Svårigheter med att tillvarata barnperspektivet .................................................... 24 

5.3.1 Föräldrar ........................................................................................................ 24 
5.3.2 Rädsla hos de professionella ......................................................................... 25 

5.3.3 Tidsbrist ......................................................................................................... 25 
5.4 Möjligheter med att tillvarata barnperspektivet.................................................... 27 

5.4.1 Samverkan och lagstiftning ........................................................................... 27 
5.5 Betydelsen av ålder ............................................................................................... 28 

5.5.1 Åldersgräns .................................................................................................... 28 
5.5.2 Andra grupper av barn som inte hörs ............................................................ 29 

6. Analys ......................................................................................................................... 31 

6.1 Barnperspektivets framträdande ........................................................................... 31 
6.2 Delaktighetsperspektiv respektive omsorgsperspektiv ......................................... 32 
6.3 Ålder - En konstruktion av barn som inkompetenta ............................................. 33 

6.4 Delaktighet i det familjerättsliga arbetet .............................................................. 34 



 

 

6.5 Samverkan - En möjlighet för både barnet och den professionella ...................... 35 

6.6 “Child-focused” och “Child-inclusive” ................................................................ 36 

7. Diskussion .................................................................................................................. 37 
7.1 Sammanfattning av studiens resultat .................................................................... 37 

7.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 38 
7.3 Likheter och skillnader mellan vår studies resultat och tidigare forskning .......... 40 
7.4 Metoddiskussion ................................................................................................... 41 
7.5 Förslag på fortsatt forskning ................................................................................. 43 

Referenslista ................................................................................................................... 44 

Bilagor ............................................................................................................................ 48 
Bilaga 1 ....................................................................................................................... 48 
Bilaga 2 ....................................................................................................................... 51 

 
 

 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi författare komma i kontakt med barn 

och unga, samt möjlighet att se våra handledare och arbetskollegor arbeta utifrån 

begreppet barnperspektiv. Vad vi båda märkte var att tillvaratagandet av 

barnperspektivet i det sociala arbetet kan vara komplext, exempelvis i de fall då 

föräldrar påverkar barn med sina egna åsikter och det uppstår svårigheter för de 

professionella att urskilja vad barnet verkligen vill, respektive vad föräldrarna vill att de 

ska tycka. Även så var fallet där barn inte fick möjlighet att vara delaktiga utifrån att de 

sågs som sårbara, och tillmättes därav inte delaktighet förrän de hade uppnått en viss 

ålder och mognad. Hur arbetar professionella för att möjliggöra tillvaratagandet av 

barnperspektivet i dessa situationer? Utifrån detta blev vi intresserade av att ta reda på 

vad de professionella, i detta fall familjerättssekreterare, har för möjligheter och 

svårigheter med att tillvarata barnperspektivet.  

 

I detta kapitel beskrivs först bakgrundsfakta angående barns rättigheter utifrån 

barnkonventionen, därefter beskrivs barnperspektivet och familjerättens arbetsuppgifter. 

Detta följs av en problemformulering angående hur barnperspektivet inte alltid 

tillvaratas av olika anledningar, och en beskrivning av hur problemformuleringen har 

relevans för socialt arbete. Problemformuleringen mynnar sedan ut i studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter redogör vi för uppsatsens disposition. Kapitlet avslutas med 

en begreppsbeskrivning av ord som kommer att användas i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Barn är en målgrupp i samhället vilkas rättigheter har stärkts genom åren, och regleras i 

huvudsak i Förenta Nationernas barnkonvention. Barnkonventionen innehåller en 

mängd artiklar som beskriver vilka rättigheter barn erhåller, samt vilka skyldigheter 

vuxna har gentemot dem. Att barnets bästa ska vara av högsta prioritet vid alla former 

av samhälleliga åtgärder som rör barn, att barns åsikter ska bli hörda, beroende av dess 

ålder och mognad, är en del av innehållet i konventionen (Unicef, 2014). 

Barnkonventionen är inte svensk lag, men vissa delar av konventionen har omarbetats 

för att den ska passa det svenska rättssystemet. Exempel på lagstiftningar som 

behandlas utifrån barnkonventionen är Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 1 kap. 2 

§, som redogör för att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas med hänsyn 
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till vad det kräver. Även Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381), 6 kap. 2a §, beskriver att 

vid alla beslut rörande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande, 

samt att barnets vilja i detta skall beaktas utifrån dess mognad och ålder. 

 

Barnets bästa innebär att man utgår ifrån ett barnperspektiv. Ett sådant perspektiv är 

brett och bidrar med en ökad förståelse från vuxna gällande barns handlingar, 

uppfattningar och erfarenheter. Det handlar även om att agera efter exempelvis 

barnkonventionen, att se barnet som en aktör och därmed som en delaktig part som har 

rätt att bli sedd, lyssnad och respekterad (Sommer, Samuelsson & Hundeide, 2011). Det 

finns inte ett enhetligt barnperspektiv då alla barn är olika och själva begreppet 

barnperspektiv är tids-, kontext- och kulturellt bundet. Dock finns några grundläggande 

aspekter som sammanfattar detta begrepp, vilka bl.a. är respekten för barnets integritet 

och människovärde och att se barnet som den kunniga om sitt liv (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

Familjerätten är en instans inom socialtjänsten som är ett exempel på professionella som 

ska arbeta utifrån ett barnperspektiv. En av familjerättens huvudsakliga arbetsuppgifter 

är att på uppdrag av domstol genomföra en utredning gällande vårdnad, boende och 

umgänge när den ena föräldern som part är i tvist med den andra på någon av dessa 

punkter, och i detta försöka klargöra barnets åsikt gällande tvisten i sig FB (SFS 

1949:381), 6 kap. 19 §. I dessa utredningar har familjerättssekreterarna en skyldighet att 

analysera vilka konsekvenser deras förslag till beslut kan få för barnet, och att se till 

barnets bästa utifrån praktisk och teoretisk kunskap samt redogöra för barnets egen 

inställning och vilja. Familjerättssekreterarna ska under utredningens gång se till att 

både barnets delaktighet, skydd och omsorg tillvaratas. Detta kan genomföras på olika 

sätt, exempelvis genom att barnet får information om vårdnadstvistens innebörd och 

process, samt får rätt att uttrycka sin åsikt utan att bli kränkt. Barnets rätt ska komma 

före de vuxnas rätt, vilket i dessa fall är föräldrarnas (Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.2 Problemformulering 

I barnkonventionen och tidigare nämnd svensk lagstiftning finns det ingen specifik 

angiven ålder kring när barnets åsikter eller delaktighet ska framställas, utan det ska 

avgöras i det enskilda fallet utifrån barnets ålder och mognad. Dock framgår det att 

familjerättssekreterare i flertal utredningar inte träffar yngre barn i den utsträckning som 
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de gör med äldre barn, och om de träffar yngre barn har de sällan enskilda samtal med 

dem. Detta leder till den negativa effekten att yngre barn inte får chansen att bli lyssnad 

på av en professionell, och om de får möjligheten blir de istället påverkade av den 

förälder som sitter med under samtalet (Socialstyrelsen, 2014). Att kategorisera 

individer efter ålder innebär att dessa tillskrivs egenskaper, exempelvis att 

åldersgruppen barn beskrivs som omogna, spontana och icke-reflekterande medan 

kategorin vuxna beskrivs som dess motsats. Detta skapar konstruktionen av att vuxna är 

mogna och ansvarsfulla, därmed ämnade för att skydda och uppfostra barnen. Med 

fokus enbart riktat mot barnets ålder kan det leda till att de diskrimineras från sina 

rättigheter, det vill säga kunskap, makt inklusive språk. Barn blir utifrån detta synsätt 

objektifierade i en vuxen skyddad värld än sedda som en delaktig part i en vårdnadstvist 

(Sundhall, 2014). 

 

Trots att barns rätt tydligt formuleras i både konventioner och lagtext, får de inte alltid 

komma till tals i det familjerättsliga arbetet. De professionellas värnande om 

skyddsaspekten gentemot barnet gör att barnets rätt att delta kommer i skymundan 

(Röbäck, 2012). Perspektiven ska av de professionella vägas mot varandra, även fast det 

många gånger upplevs som svårt då barn i exempelvis vårdnadsutredningar befinner sig 

i en pressad situation. Barn vill ha information samt vara delaktiga i det familjerättsliga 

arbetet som kan göra en skillnad i barnets vardag, samtidigt som vissa barn kan finna 

det svårt att berätta och fråga kring utredningen i sig (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2015). Barn som blir delaktiga i det familjerättsliga arbetet som rör dem själva har bl.a. 

visat sig utveckla bättre hanteringsförmåga av motgångar och att de har ökat sin egen 

självkänsla. Samtidigt kan kunskaper om barn och deras utveckling i vissa fall skapa 

generaliseringar hos de professionella kring denna målgrupp, vilket kan leda till 

konsekvensen att det enskilda barnet inte blir sett eller hört. I det familjerättsliga arbetet 

är barnets upplevelser en del av vad fokus ska riktas mot, men trots detta riktar en del 

familjerättssekreterare i huvudsak fokus mot barnets biologiska ålder (Holt, 2016). 

 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Vi ser denna uppsats som relevant för socialt arbete då vi genom att undersöka några 

familjerättssekreterares upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas i 

deras arbete, har möjlighet att skapa en medvetenhet hos dessa familjerättssekreterare. 

Detta även hos andra familjerättssekreterare angående hur barnperspektivet och barns 
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röst och delaktighet framförs i det sociala arbetet. Vi tänker att en ökad medvetenhet om 

barnperspektivet och barns röst och delaktighet i det familjerättsliga arbetet är viktigt 

för familjerättssekreterare, men även för andra verksamma inom det sociala arbetet för 

att stärka barns rättigheter och ställning i samhället. Identifierande av 

familjerättssekreterares upplevelser av hur barns rättigheter beaktas och tillvaratas kan 

öppna för förslag på nya tanke- och arbetssätt i det sociala arbetets fält där barn är 

huvudaktörer, vilket i längden kan bidra med ett bättre involverande av barn i själva 

arbetsprocessen. Detta är utgångspunkten för vår formulering av syfte och 

frågeställningar.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några familjerättssekreterares upplevelser 

och erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas inom det familjerättsliga arbetet.  

 

– Hur upplever familjerättssekreterarna att barns röst och delaktighet framträder i deras    

      arbete? 

– Vilka möjligheter respektive svårigheter beskriver familjerättssekreterarna i sitt arbete 

med att tillvarata barns perspektiv och göra dem delaktiga? 

 

1.5 Uppsatsens disposition  

Denna uppsats är uppdelad i sju kapitel. Varje kapitel har underrubriker, och varje 

rubrik är numrerad. Det första kapitlet, Inledning, består av bakgrund, 

problemformulering, relevans för socialt arbete, syfte och frågeställningar samt 

begreppsförklaringar. Det andra kapitlet, Tidigare forskning, innehåller tre teman: 

Möjligheter respektive svårigheter med barnperspektivet, barns deltagande och barns 

röst i det familjerättsliga arbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över 

kunskapsläget inom det valda området. Det tredje kapitlet, Teoretiska perspektiv, 

innehåller en beskrivning av de teoretiska perspektiv vi valt till detta arbete och avslutas 

med en beskrivning av teoriernas relevans för detta examensarbete. I det fjärde kapitlet, 

Metod, redogör vi för studiens design, tillvägagångssätt, urval, analytiskt 

tillvägagångssätt, trovärdighet och etiska ställningstaganden. Det femte kapitlet, 

Resultat, innehåller studiens resultat över det insamlade materialet vilket är uppdelat i 

fyra teman, barnperspektivet, svårigheter med tillvaratagandet av barnperspektivet, 

möjligheter med tillvaratagandet av barnperspektivet, och betydelsen av ålder. I det 
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sjätte kapitlet, Analys, redogör vi för analysen av studiens resultat i förhållande till 

tidigare forskning, teori och övrig litteratur. I det sjunde kapitlet, Diskussion, diskuterar 

och reflekterar vi kritiskt över studiens resultat, analys och metod. Detta kapitel avslutas 

med förslag på fortsatt forskning.  

 

1.6 Begreppsdefinition 

1.6.1 Familjerättsligt arbete 

Kommunernas ansvar inom familjerättens område regleras i FB (SFS 1949:381) och 

SoL (SFS 2001:453). Till detta ansvar tillhör att utreda och fastställa faderskap och 

föräldraskap, verkställa utredningar om vårdnad, boende och umgänge, lämna yttrande i 

ärenden om nationella adoptioner, genomföra utredningar om medgivande i samband 

med adoptioner, erbjuda samarbetssamtal, bistå föräldrar som vill träffa avtal om barns 

vårdnad, boende och umgänge, samt lämna upplysningar (upplysningar syftar till att 

domstol kan meddela ett tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende eller umgänge). 

Innan ett sådant beslut fattas kan rätten inhämta upplysningar från socialnämnden. 

Avsikten är att få aktuella och adekvata upplysningar innan det interimistiska beslutet 

fattas. En grundläggande princip för det familjerättsliga arbetet är att barnets bästa ska 

vara avgörande vid bedömningen av frågor om vårdnad, boende och umgänge 

(Socialstyrelsen, 2014).  

1.6.2 Barns röst och delaktighet 

Detta begrepp syftar till att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess mognad och ålder, 

samt att varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter 

(Unicef, 2014). 

1.6.3 Barns ålder och mognad 

Bedömningen av barns mognad är av betydelse för vilken grad av delaktighet de kan 

erhålla. I flera centrala lagtexter finns bestämmelser som handlar om att barns åsikter 

och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Dessa 

bestämmelser bottnar i artikel 12 i FN:s barnkonvention. Samtidigt framgår det varken i 

barnkonventionen, i svensk lag eller av förarbeten hur mognad ska definieras 

(Socialstyrelsen, 2015).  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning inom det valda området. Först beskrivs 

kunskapsläget genom tre olika teman: möjligheter respektive svårigheter med 

barnperspektivet, barns deltagande, och barns röst i det familjerättsliga arbetet. 

Därefter avslutar vi kapitlet med en sammanfattning i tematisk ordning över 

kunskapsläget inom det valda området, samt diskuterar vad de olika resultaten har för 

koppling till vår studie.  

 

2.1 Möjligheter respektive svårigheter med barnperspektivet 

Eriksson och Näsman (2008) har i sin studie undersökt familjerättssekreterares 

bemötande av utsatta barn, i detta fall barn som bevittnat eller varit utsatta för fäders 

våld, och även dessa barns strategier i mötet med familjerättssekreterarna. Studien 

genomfördes genom intervjuer med barn mellan åtta till 17 år gamla, innehållande både 

flickor och pojkar med blandad klasstillhörighet och etnicitet. Barnen hade bevittnat 

olika former av våld, och alla barnen hade varit i utredningsprocess och samtal med 

familjerättssekreterare. Ett sammanfattande resultat av studien visade på att 

familjerättssekreterare fortfarande har svårigheter i bemötandet av utsatta barn, att 

genom ett barnperspektiv se dem som både offer och aktörer. Informanternas (barnens) 

berättelser exemplifierade detta genom att familjerättssekreterarna i bemötandet under 

utredningsprocessen inte hade erbjudit barnet inflytande inklusive inblick i själva 

utredningen, samtidigt som de professionella hade svårt att upptäcka samt bekräfta 

barnets känslor och tankar kopplade till faderns våldsutövande. Eriksson och Näsman 

har som utgångspunkt i denna studie klargjort för att ett barnperspektiv innehållande ett 

behovsorienterat synsätt även bör innehålla barnets rätt att betraktas som aktör, och att 

både omsorgsperspektivet och rättighetsperspektivet kan samverka. Det ena behöver 

inte utesluta det andra (Eriksson & Näsman, 2008).  

 

En annan artikel (Eriksson, Bruno & Näsman, 2011) behandlar ämnet samverkan, i 

detta fall samverkan mellan skola och familjerätt som en möjlighet att fånga upp de barn 

och unga som far illa i hemmet eller befinner sig i utredningar. Skolan är en arena som 

vissa barn och unga har som frizon från exempelvis våld i hemmet, samtidigt som det 

för vissa andra av dessa barn och unga är en plats för utlopp av våldets eller konfliktens 

konsekvenser såsom koncentrationssvårigheter, mobbning och sämre skolresultat. 

Skolan blir trots det sistnämnda en oerhört viktig arena för barn och unga som befinner 
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sig i svåra livssituationer, detta när lärarna har en skyldighet att anmäla vid misstanke 

om att barn far illa. Socialtjänst och skola är två sektorer som har samverkat sedan lång 

tid för att skydda barn, däremot är mer specifikt familjerätt och konsekvenser av dess 

insatser kopplat till skolväsendet något som i artikeln benämns som något outforskat. 

Några av denna studies resultat beskriver hur samverkan mellan skola och familjerätt 

behöver förbättras för att kunna garantera att barnets bästa alltid kommer i främsta 

rummet. Att barnsamtal i utredningar relativt ofta hålls på skolan är inte något som 

passar alla barn är ett exempel på åtgärd som behöver diskuteras, och även att skola och 

dess personal väldigt ofta används som referenser i utredningarna. Exempelvis lärarna, 

är några av de personer som har bäst kunskap när det kommer till ett specifikt barns 

utveckling inklusive skolprestation, samtidigt beskriver de intervjuade lärarna i artikeln 

att de familjerättsliga processerna tär på så sätt att de ofta kan få positionen mitt emellan 

föräldrarnas konflikt istället för att kunna verka i positionen som barnens skyddsombud 

(Eriksson et al., 2011).  

 

2.2 Barns deltagande 

I en narrativ studie från Skottland (Kay & Tisdall, 2016) menar författarna att många 

jurisdiktioner idag, tack vare FN:s barnkonvention, erkänner barns rättigheter att delta i 

beslut som påverkar dem. Trots att dessa juridiska rättigheter har ökat visar forskning 

inom familjerättsliga processer att barns åsikter fortfarande undermineras eller till och 

med ignoreras. Slutsatsen av studien visar att barns deltagande skyddas genom att de 

institutionaliseras, men att barns deltagande dämpas på grund av att den inte är erkänd, 

varken relationellt eller kontextuellt. Ett “child-focused”- synsätt syftar till att sätta 

barnet i centrum där fokus, mål och beslut skyddar barnets välfärd. Detta verkar för att 

matcha den skotska lagstiftningen inom familjerättsliga processer, barnet är i fokus och 

dess välfärd beaktas. Dock står “child-focused”-synsättet i kontrast till ett “child-

inclusive”- synsätt, vilket syftar till att underlätta barnets aktiva deltagande i 

familjerättsprocessen tillsammans med uppmärksamhet på barnets välfärd.  

 

Skillnaden mellan dessa begrepp är att ett “child-focused”-synsätt syftar till att barnet 

ska vara i centrum och att beslut som fattas gällande barnet ska vara för dess välfärd, 

medan ett “child-inclusive”-synsätt syftar till att barnet själv ska kunna ha möjlighet att 

vara delaktig i dessa processer, samtidigt som barnet ska vara i centrum och att beslut 

som fattas ska vara för barnets välfärd (Kay & Tisdall, 2016). Enligt Kay & Tisdall 
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(2016) behövs mer radikala förändringar inom vuxnas processer och rutiner. Att ha ett 

“child-inclusive”-synsätt kräver att ta in verkligheten utifrån barns deltagande. Barn kan 

konstrueras produktivt som sociala aktörer och som rättighetsinnehavare, men för att 

respektera detta krävs förståelse för att byråkratin är relationell och kontextuell. Vidare 

menar författarna att uttryck för detta kräver förtroende och information och kan vara 

känslomässigt, såväl som rationellt och förändras över tid. Vuxna måste ändra sina 

berättelser för deltagande, samt förbättra hur domstolar och familjerätt i allmänhet kan 

involvera barn i beslut som påverkar dem. Om barn ses som individer som saknar 

förmåga och beroende av de vuxna, kommer de inte att inkluderas i familjerättsliga 

beslut. Om de istället ses som individer med företrädare, kommer deras deltagande både 

erkännas och underlättas (Kay & Tisdall, 2016).  

 

I en annan studie (Cashmore, 2010) har författaren genomfört intervjuer med flera barn 

och familjer som har varit i kontakt med familjerätt eller domstol, detta för att bl.a. 

undersöka om barnen fick sin röst hörd, hur mycket de ville säga, om de tilläts vara 

delaktiga och till vilken grad dessa barn ville vara delaktiga. Några av de resultat som 

framgick i intervjuerna var att 91 % av barnen ville bli involverade i familjerättens eller 

domstolens arbete som rör dem själva, men inte att de nödvändigtvis behövde vara de 

som fattar besluten. Många av barnen förväntar sig att vuxna inte skulle lyssna till deras 

åsikter, och barnen betonade vikten av begrepp som respekt, integritet och goda 

relationer med båda föräldrarna (Cashmore, 2010). 

 

En norsk kunskapssammanställning (Ask & Kjeldsen, 2015) tar upp ämnet att samtala 

med barn och menar att det finns en mängd olika faktorer som påverkar ett barns 

förmåga att kunna förstå och uttrycka sig i professionella sammanhang. I dagens 

samhälle är synen på barnet som en kompetent och social aktör central. Barn är 

individer som ska ha rätt och möjlighet att bidra i frågor som berör dem och anses 

behöriga att delta i professionella samtal. Det enskilda barnets sårbarhet eller kompetens 

i en samtalssituation kommer dock fortfarande att bestämmas till stor del av den vuxna 

samtalspartens kompetens. Barn har olika relationserfarenheter, olika kunskaper och 

kommer från olika familjesituationer. För att ett barn ska uppfattas som kompetent, eller 

göras kompetenta i ett samtal, är det viktigt att de vuxna som möter barn tar hänsyn till 

det enskilda barnets förmågor och därmed anpassar språket, frågor och beteenden i 
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förhållande till detta. Det är också viktigt att barn ges tydlig information i början av 

samtalet, såväl om samtalets ändamål, barnets roll och samtalets regler.  

 

Tidigare var frågan om barn ska inkluderas och vara delaktiga på olika arenor, idag är 

de flesta överens om att det finns flera fall där barn ska inkluderas och vara delaktiga 

om de önskar, och frågan idag är mer om när och hur de ska ingå, enligt Ask och 

Kjeldsen (2015). Det som är rätt för ett barn är inte nödvändigtvis rätt för ett annat. En 

utmaning är att säkerställa barnets rätt till deltagande utan att bekosta barnets bästa och 

barnets behov av skydd. Det är viktigt att barn får tillräckligt med information, känner 

sig respekterade och säkra. Det är även viktigt att ha samtalstekniker som är anpassade 

efter barns utveckling. Förutom att vara medveten om målet med det enskilda samtalet, 

är det också viktigt att klargöra målet med att inkludera barn. Mer forskning inom detta 

område är nödvändigt för att kunna utveckla utvecklingsanpassade strategier för 

inkludering. Dessa strategier kan avgöra om barn endast ska inkluderas om de ska 

informeras om processen och möjliga utfall, eller om de endast ska inkluderas för att ge 

deras perspektiv till processen (Ask & Kjeldsen, 2015).  

 

2.3 Barns röst i det familjerättsliga arbetet 

Holt (2016) tar upp diskussionen om barns delaktighet och involverande i 

familjerättsliga processer, detta genom barndomssociologi som analysverktyg och 

textanalys som metod. Författaren menar att samhället historiskt har sett konstruktionen 

av barn som formade av deras sociala omgivning, de utvecklar färdigheter ju äldre de 

blir och når sin fulla potential vid vuxen ålder. Vidare att dagens forskare kritiserar detta 

tankesätt och menar att fokus inte enbart kan riktas mot ett barns ålder utan snarare 

deras upplevelser då de är sociala varelser. Stärkt självkänsla inklusive 

hanteringsförmåga av motgångar är två positiva resultat av barns deltagande. Samtidigt 

måste varje enskild barn höras för sig, för att inte generaliseringar tar överhand och 

osynliggör vissa barn. Holt avslutar sin artikel med att redogöra för att vuxna och 

professionella måste vara kritiska mot sig själva i separeringen mellan “[...] having a 

voice is not the same as making a choice [...]”(Holt, 2016). 

 

En annan artikel (Taylor, Fitzgerald, Morang, Bajpai & Graham, 2012) redovisar 

resultaten av en surveyundersökning och fallstudie av hur barns deltaganderätt som 

anges i artikel 12 och 13 i FN:s barnkonvention respekteras av privata familjerättsliga 
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processer internationellt. Resultaten från de 13 deltagande länderna visar på ett ökat 

internationellt åtagande för att öka barns deltagande i det familjerättsliga 

beslutsfattandet, men att metoderna för att uppnå detta skiljer sig mellan länderna. Trots 

ett politiskt och lagstiftat erkännande av barns rättigheter och deltagande är detta bara 

ett första steg mot att säkerställa barns röst och deltagande. Detta då bland annat vuxnas 

attityder till barn behöver utmanas och dessa attityder formas av kontextbundna sociala 

och kulturella normer som i sin tur måste utmanas på politisk nivå (Taylor et al., 2012). 

 

2.4 Sammanfattning kunskapsområde 

Den svenska forskningen av Eriksson och Näsman (2008) intervjuar barn som varit 

under familjerättslig utredning och som bevittnat eller varit utsatta för våld, och redogör 

för ett resultat där familjerättssekreterarna brister i sitt bemötande gentemot dessa barn 

på så sätt att dem hade svårigheter i att se barnen både som offer och aktörer. 

Omsorgsperspektivet att skydda barnen kolliderade med rättighetsperspektivet att barnet 

ska få chans att vara en delaktig part i utredningen. Detta blir en svårighet i att tillvarata 

barnperspektivet (Eriksson & Näsman, 2008). Samverkan mellan skola och familjerätt 

är ett annat ämne som behandlas i den svenska forskningen, och ses som en möjlighet i 

form av att fånga upp de barn och unga som far illa i hemmet eller befinner sig i 

utredningar. En förbättrad samverkan mellan skola och familjerätt behövs för att kunna 

garantera att barnets bästa alltid kommer i främsta rummet (Eriksson et al., 2011).  

 

Ask och Kjeldsen (2015) tillhör den del av den nordiska forskning som har gjorts inom 

detta område, och tar upp ämnet att samtala med barn och att det är flera olika faktorer 

som påverkar barns förmåga till att kunna förstå och uttrycka sig i professionella 

sammanhang. Barn ses både som kompetenta, med rätt och möjlighet att kunna bidra i 

frågor som rör dem själva, men även som sårbara. Denna kompetens och sårbarhet 

bestäms sedan i sin tur av den professionellas kompetens. Alla barn är olika, och för att 

barn ska kunna uppfattas som eller göras kompetenta är det viktigt att de vuxna 

anpassar sig efter det enskilda barnet. Förut var frågan om barn ska inkluderas och göras 

delaktiga, idag är frågan när och hur de ska vara delaktiga. Det är utmanande för de 

professionella att säkerställa barnets rätt till deltagande utan att bekosta barnets bästa 

och barnets behov av skydd. Det är även viktigt att klargöra syftet med att inkludera 

barn. Det behövs mer forskning inom detta område för att kunna utveckla strategier som 
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kan avgöra när barnet ska vara delaktigt utan att barnets deltagande, barnets bästa, eller 

barnets behov av skydd åsidosätts (Ask & Kjeldsen, 2015).  

 

Den internationella forskningen, Kay och Tisdall (2016) redogör i sin studie för att 

barns rätt till deltagande i beslut som rör dem själva skyddas av reglerande lagstiftning, 

samtidigt som samhällets sätt att se på barn som individer beroende av vuxna 

oförmögna till egna självständiga beslutsfattanden gör att barns chans till delaktighet 

kraftigt minskar eller elimineras (Kay & Tisdall, 2016). Även Cashmore (2010) har i sin 

studie intervjuat barn och familjer som varit i kontakt med domstol och familjerätt för 

att undersöka dessa barns grad av delaktighet, både hur mycket det fick säga samt hur 

mycket de ville berätta, fått fram ett resultat där barnen redogjorde för att de inte hade 

några förväntningar på att vuxna skulle lyssna till vad de berättade. Trots dessa 

förväntningar ville barnen ha information och vara delaktiga i det familjerättsliga 

arbetet (Cashmore, 2010). I Holts (2016) studie förs en diskussion angående sättet att se 

på barn som sociala varelser, där professionella borde rikta fokus mot deras upplevelser 

istället för deras biologiska ålder. Varje enskilt barn borde höras för sig, detta för att alla 

barn ska få chansen att få sin röst hörd (Holt, 2016). Samtidigt har flertalet länder ökat 

chansen till barns deltaganderätt samt betonat det som en viktig del i familjerättsligt 

arbete, något som Taylor et al. (2012) redovisar i sin studie, men att vuxnas inställning 

samt samhällets förväntningar på barn behöver förändras innan barns röst ordentligt kan 

framträda (Taylor et al., 2012).  

 

När vi utgår från de ovan nämnda forskningsresultaten från tidigare forskning, både den 

svenska, nordiska och internationella, visar de på att barn inte blir lyssnade till eller är 

delaktiga i familjerättsliga processer i den mån lagstiftningen och barnkonventionen 

avser. Den tidigare forskningen inom detta område beskriver hur läget ser ut idag och 

vilka goda effekter vi kan få genom att låta barnen bli både hörda och sedda. 

Sammantaget konstaterar forskningen att barnen måste bli mer involverade. Framförallt 

forskningen från Norge visar på hur alla barn är olika och att det är upp till oss vuxna 

och professionella att göra barnen delaktiga. Forskningen inom detta område går framåt 

på så sätt att barn får och kan vara mer delaktiga än vad de kunde och fick vara förut, 

men forskningen visar även på att barnen kan vara ännu mer delaktiga än vad de får 

möjlighet att vara idag. Vi har inte funnit särskilt mycket forskning angående 

familjerättssekreterares upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas 
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och hur de kan arbeta för att stärka barnperspektivet. Vi har funnit en studie från 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2015), som beskriver hur de familjerätter som deltog i 

projektet beaktar barnperspektivet mer efter att de deltagit (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2015). Detta perspektiv visar på en stor kunskapslucka inom det 

familjerättsliga området, något vi författare finner att vår studie kan bidra med kunskap 

till.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel beskriver vi och reflekterar över teoretiska perspektiv och teoretiska 

modeller vi tänker använda oss av i denna uppsats, socialkonstruktionism och Shiers 

delaktighetsmodell. Vi redogör även teoretiskt för begreppet barnperspektiv.  

 

3.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är ett teoretiskt perspektiv som inte har en enhetlig definition. 

Vivien Burr (2003) delar in socialkonstruktionismen i fyra generella antaganden:  

 

1. Att ha ett kritiskt förhållningssätt mot den förgivettagna kunskapen. 

Socialkonstruktionism insisterar på att vi människor har ett kritiskt förhållande 

mot det förgivettagna för att kunna förstå världen, inklusive oss själva. Det 

uppmanar oss att vara kritiska mot tanken att våra observationer samt kunskap 

av världen är objektiv. Socialkonstruktionism syftar till att vi ska vara 

misstänksamma över våra antaganden av hur världen ser ut, vilket betyder att de 

kategorier som vi människor uppfattar världen inte nödvändigtvis refererar till 

verkliga indelningar.  

 

2. De sätt på vilka vi vanligtvis förstår världen, kategorierna och koncepten vi 

använder är historiskt och kulturellt specifika, allt beror på var och när man 

lever. Till exempel, begreppet barndom har genomgått en stor förändring genom 

åren. Vad som har varit naturligt för barn att göra har ändrats likväl vad föräldrar 

förväntades att göra har ändrats. Detta innebär att alla sätt att förstå vår livsvärld 

är historiskt och kulturellt relaterade, och även beroende av de sociala och 

ekonomiska förhållanden som råder under den tiden.  
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3. Socialkonstruktionister menar att vår kunskap om världen och våra vanliga sätt 

att förstå den, kommer från att vi konstruerar den människor emellan. Det är 

genom de dagliga interaktionerna mellan människor i det sociala livet som våra 

variationer av kunskap skapas. Därför är alla typer av sociala interaktioner, 

inklusive språket, av stort intresse för socialkonstruktionister. Det som händer 

mellan människor i vardagslivet ses som praktiken där våra gemensamma 

variationer av kunskap konstrueras. Därmed konstrueras det som vi uppfattar 

vara sanningen, vilken är beroende av både historia och kultur. Detta kan ses 

som både vårt nuvarande sätt att förstå världen och även som produkter, inte av 

objektiva observationer av världen utan av de sociala processer och interaktioner 

som människor konstant har med varandra.  

 

4. Dessa förståelser kan anta en mängd olika former och vi kan då diskutera om 

många möjliga sociala konstruktioner i världen. Men varje konstruktion medför 

också, eller inbjuder för den delen, en annorlunda slags handling från 

människor. Konstruktioner av världen bär därför några mönster av sociala 

handlingar men utesluter andra. Våra konstruktioner av världen är därmed 

bundna av maktförhållanden eftersom de har konsekvenser för vad som är 

tillåtet av olika människor att göra, och för hur de kan behandla andra (Burr, 

2003).  

 

Berger och Luckmann (1966) framhåller språkets betydelse inom 

socialkonstruktionismen, bl.a. att språket överbryggar olika delar i vardagsverkligheten 

och sammansätter dessa till en meningsfull helhet. Språket skapar även symboler och 

olika scheman, som också är en del av vår vardag och som gör att vi kategoriserar vår 

omgivning, exempel på detta är ålder och kön (Berger & Luckmann, 1966). Samtidigt 

kan individer utifrån olika maktrelationer använda språket med innehållande symboler 

påverka andra människor med sin konstruerade bild av världen, detta i de fall som 

konstruktionen är socialt accepterad. Socialarbetare är ett exempel på professionella 

som använder språket på detta sätt i arbetet att påverka klienterna, vilket resulterar i ett 

maktövertag hos socialarbetare i förhållande till klienterna (Payne, 2008).  
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3.2 Shiers delaktighetsmodell 

Harry Shier (2001) har utifrån artikel 12 i barnkonventionen utvecklat en modell för att 

betona barn och ungas delaktighet. Denna modell visar på att barn och unga kan befinna 

sig på olika delaktighetsnivåer och att ju mer de förflyttar sig uppåt på dessa nivåer, 

desto mer delaktiga blir dem. Denna modell är användbar inom organisationer som 

arbetar med barn och unga som försöker utveckla att i sitt arbete få denna målgrupp mer 

delaktiga i frågor samt processer som rör dem själva, och det är även ett bra 

mätinstrument för att se vilken nivå av delaktighet organisationen faktiskt erhåller barn 

och unga (Shier, 2001). 

 

Shier skriver om fem nivåer av delaktighet, vilka i kronologisk ordning från lägsta till 

högsta nivån är: 

1.      Barn blir lyssnade till 

2.      Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter inklusive synpunkter 

3.      Dessa åsikter och synpunkter hos barnet beaktas 

4.      Barn involveras i beslutsfattande processer   

5.      Barn delar makt samt ansvar över beslutsfattande 

 

Varje delaktighetsnivå har sedan tre nivåer av engagemang som organisationerna och 

dess innehållande professionella kan befinna sig på. Dessa är öppningar, möjligheter 

inklusive skyldigheter. På alla de fem nivåerna i modellen finns det frågor kopplade till 

de tre olika engagemangsnivåerna, och i praktiken kan en organisation befinna sig på 

olika steg samt nivåer. Den minimigräns som är satt för organisationer samt dess 

professionella att följa om landet undertecknat barnkonventionen är att de befinner sig 

på möjligheter inom fjärde nivån, vilken är att barn involveras i beslutsfattande 

processer (Shier, 2001). 

 

3.3 Barnperspektiv 

Begreppet barnperspektiv är tvetydigt och har varit väldigt skiftande genom åren. 

Begreppet används ofta synonymt med barns perspektiv, vilket inte är samma sak. 

Barnperspektiv tar avstamp i FN:s barnkonvention, och syftar till ett “utifrån-in”-

tänkande och riktar de vuxnas uppmärksamhet mot en förståelse av barns uppfattningar, 

erfarenheter och handlingar i världen. Barnperspektiv skapas således av vuxna som 

eftersträvar att medvetet och så realistiskt som möjligt, rekonstruera barns perspektiv, 
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genom exempelvis vetenskapliga koncept avseende barns förståelse av sin egen värld 

och sina handlingar i den. Trots att detta perspektiv fokuserar på barnet kommer det 

alltid att representera vuxnas objektifiering av barn (Sommer et al., 2011). Sammantaget 

utgår detta begrepp från alla nivåer att förstå barnet, detta när den vuxne försöker se det 

enskilda barnets upplevelser, generella kunskaper och förståelser finns kring hur 

barndomen existerar samt kring samhällets barnpolitik (Cederborg, 2014). Gunilla 

Halldén (2003) redogör däremot för begreppet som något som innehåller många olika 

delar och detta innebär mer än utöver barns sätt att se på olika fenomen, att det även 

handlar om den plats barn får eller tillåts få i vårt omgivande samhälle, vilka 

resulterande erfarenheter detta ger barnen samt hur barnen uppvisar erfarenheterna för 

deras omgivning. Barnperspektivet innebär även att vuxna är lyhörda för barns röster, 

och uppfattar dem som en manifestation för det diskursiva sammanhanget (Halldén, 

2003).  

 

3.4 Teoriernas relevans för detta examensarbete 

Socialkonstruktionism uppfattar vi författare som ett övergripande och relevant 

teoretiskt perspektiv i vår uppsats då studiens frågeställningar är hur 

familjerättssekreterarna upplever att barns röst och delaktighet framträder i deras arbete, 

samt hur de beskriver möjligheter respektive svårigheter i sitt arbete med att tillvarata 

barns perspektiv och göra dem delaktiga. Socialkonstruktionism beskriver hur vi 

människor skapat det samhälle vi lever i, och att det inte råder objektivitet. I denna 

socialt konstruerade värld har vi skapat en ordning där barn är underpositionerade 

vuxna, något som lett till att vuxna ser sig ha rätt att företräda, representera samt fatta 

beslut åt barn. Detta kan som konsekvens medföra att barn inte blir lyssnade till eller 

blir delaktiga i beslutsfattande processer som rör dem själva (Burr, 2003). 

Socialkonstruktionism kan som teoretiskt perspektiv i detta arbete hjälpa oss skapa 

förståelse för de inre upplevelser professionella erhåller i förhållandet till att arbeta 

utifrån barnperspektivet. Shiers delaktighetsmodell lämpar sig som verktyg vid analys 

av det empiriska materialet. Med hjälp av denna delaktighetsmodell kan vi upptäcka var 

de professionella befinner sig i de olika stegen mot delaktighet.  

 

Därmed kommer socialkonstruktionism att användas som teoretisk referensram i 

analysdelen, vilket kommer hjälpa oss författare att analysera hur den sociala 

konstruktionen av barnperspektivet ser ut i samhället och hur det i sin tur påverkar de 
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professionellas tillvaratagande av barnperspektivet, samt hjälpa oss att förstå hur 

barnperspektivet framträder i familjerättssekreterarnas intervjusvar. Shiers 

delaktighetsstege kommer att användas för att visa på hur de intervjuade 

familjerättssekreterarna arbetar för att göra barnen delaktiga i det familjerättsliga arbetet 

och i vilken mån delaktighet tillvaratas av de intervjuade familjerättssekreterarna. 

Begreppet barnperspektiv kommer att analyseras i förhållande till hur den sociala 

konstruktionen påverkar och förhåller sig till begreppet. Vi uppfattar med ovan nämnd 

beskrivning, att det valda teoretiska perspektivet, den teoretiska modellen och det 

teoretiska begreppet, är relevanta till detta examensarbete då de svarar mot studiens 

syfte, vilket är att undersöka några familjerättssekreterares upplevelser och erfarenheter 

av hur barnperspektivet tillvaratas inom det familjerättsliga arbetet. 

 

4. Metod 

I detta metodkapitel redogör vi för studiens design, hur vi har gått tillväga för att 

genomföra studien, urval vi har gjort, och beskriver det analytiska tillvägagångssätt vi 

har använt oss av. Vi diskuterar även studiens trovärdighet samt redogör för hur etiska 

ställningstaganden tillämpats.   

 

4.1 Forskningsdesign 

Denna studies syfte och frågeställningar har besvarats med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer. Denna typ av intervju utgår från att intervjuaren försöker förstå 

världen från undersökningspersonens perspektiv och utveckla mening utifrån deras 

erfarenheter och upplevelser. Utifrån detta har vi valt att göra halvstrukturerade 

intervjuer som syftar till att den som intervjuar försöker klargöra intervjupersonens 

upplevelse av ett visst ämne. Denna intervjuform låter intervjupersonen att ge en så fri 

beskrivning som möjligt av det upplevda ämnet och strukturen påminner om ett 

vardagligt samtal, men då detta är en professionell intervju medför den ett angreppssätt 

och en viss frågeteknik (Kvale och Brinkmann, 2014). Efter att vi har genomfört 

intervjuerna har det insamlade materialet transkriberats för att kunna användas i 

studiens analys. Genom att vi själva skriver ut intervjuerna lär vi känna vårt material 

och kan därmed redan under själva lyssnandet och skrivandet inleda tolkningsarbetet. 

På så sätt kan studiens analys och tolkningar fördjupas på andra sätt än om 

transkriberingen hade överlåtits till en tredje part (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
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Vi författare uppfattar att halvstrukturerade intervjuer lämpar sig väl för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Detta då vi vill undersöka familjerättssekreterares 

upplevelser och erfarenheter kring ett specifikt ämne, tillvaratagandet av 

barnperspektivet i deras arbete. Vi uppfattar även att ett abduktivt angreppssätt lämpar 

sig bäst för genomförandet av vår studie. Detta innebär att studien blir styrd av 

frågeområden som riktar sig mot olika teoretiska perspektiv, i vårt fall 

socialkonstruktionism och Shiers delaktighetsstege, samtidigt som intervjumaterialet 

öppnar upp för bland annat nya tolkningar. Vi författare har en form av förförståelse i 

och med att en av oss författare har genomfört sin praktik på familjerättsenheten där 

dessa informanter arbetar. Vi har därmed varit noga med att reflektera över vad som kan 

betraktas som förförståelse och vad som är ny information som är inhämtad från det 

empiriska materialet vi har samlat in. Detta genom att kritiskt diskutera med varandra 

genomgående i studiens genomförande (Larsson, 2005).  

 

4.2 Tillvägagångssätt 

I denna studie genomfördes fyra intervjuer med familjerättssekreterare. Innan dessa 

intervjuer genomfördes gjorde vi en pilotintervju med en student som går 

socionomprogrammet med oss. Denna pilotintervju utfördes med syfte att bekräfta om 

vår intervjuguide var bra och tydligt formulerad, vilket den var enligt studenten. 

Tidsåtgången för intervjuerna med familjerättssekreterarna varierade från runt 30-60 

minuter. Innan intervjuerna genomfördes förberedde vi en intervjuguide (se bilaga 1) 

som var utformad med inledande frågor, exempelvis “Vad har du för utbildning?”. 

Därefter ställdes mer direkta frågor kopplade till studiens syfte och frågeställningar, 

exempelvis “Är det i något fall du upplever att barns röst och delaktighet inte tillvaratas 

och vad beror detta på i så fall enligt dig?”. Vi hade även med följdfrågor för att kunna 

utveckla frågorna, exempelvis “Kan du utveckla detta?”. 

 

Intervjuerna genomfördes på det kontor där informanterna arbetar. Intervjuerna spelades 

in, en av oss antecknade under alla intervjuer. Genom att anteckna under intervjuerna 

kan sådant som ska frågas längre fram i intervjun skrivas ner, till exempel sådant som 

inte hörs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Efter att intervjuerna utförts har vi 

transkriberat dem för att kunna använda materialet i studiens analys. Vi delade upp det 

insamlade materialet, varje författare fick två intervjuer att transkribera. Vi har tagit 
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med varje ord och ljud som framkommit i intervjuerna. Efter transkriberingen har vi 

tillsammans bearbetat samtliga transkriberingar. 

 

4.3 Urval av litteratur  

I sökprocessen har vi använt Högskolan i Gävles databaser i form av Discovery, 

SwePub och SocIndex. Vi har använt oss av trunkeringstecken samt citationstecken för 

att inte missa träffar där de sökord vi valt ingår i böjd form, samt för att begränsa vår 

sökning. Vi har även begränsat vår sökning då de artiklar vi söker efter ska vara “Peer-

reviewed”. De sökord vi använt är child perspective, barnperspektiv, family law, 

familjerätt, family law investigators, familjerättssekreterare, children's participation, 

barns delaktighet och voice of the child. Vi har sökt på dessa ord enskilt, men även 

tillsammans för att kunna få en bredare sökning.  

 

Utifrån att vi sökte på ovanstående ord fick vi fram många olika träffar, många 

relevanta för denna studie, men även många som inte är relevanta (till exempel frågor 

om adoption, som en del av det familjerättsliga arbetet). Vi valde därmed den forskning 

som korresponderar med studiens syfte och frågeställningar. De teman vi har fått fram i 

våra sökningar är möjligheter och svårigheter med att tillämpa barnperspektivet, barns 

delaktighet och barns röst i det familjerättsliga arbetet. Det vi har hittat om möjligheter 

och svårigheter med att tillämpa barnperspektivet handlar om hur omsorgsperspektivet 

och rättighetsperspektivet kan kollidera utifrån att familjerättssekreterarna brister i sitt 

bemötande gentemot barnen, men även om hur en förbättrad samverkan mellan skola 

och familjerätt behövs för att kunna garantera att barnets bästa alltid kommer i främsta 

rummet. Barns delaktighet handlar om just hur mycket barn får vara delaktiga i det 

familjerättsliga arbetet som rör dem själva, att detta inte alltid är självklart, många 

gånger på grund av skyddsaspekter gentemot barnet. Barns röst i det familjerättsliga 

arbetet handlar om barns röst och mognad och vilken vikt som fästs vid det, samt hur 

man ser på barns röst och delaktighet kontextuellt. Detta redovisas mer noggrant i 

kapitel 2, tidigare forskning.  

 

Det vi inte fann i våra sökningar var de professionellas upplevelser och erfarenheter av 

att tillvarata barnperspektivet. Att hitta forskning om barnperspektivet mer än tio år 

tillbaka var svårt i vår sökning, då den mesta av denna forskning är nyare. Detta visar 

på, enligt oss författare, barnperspektivets utveckling genom åren. Den litteratur vi 



 

19 

 

funnit som behandlar barnperspektivet mer ingående är Gunilla Halldéns (2003) 

forskning, men även litteraturen från Cederborg (2014) och Sommer et al. (2011). Vi 

har även funnit litteratur från Eriksson, Källström Cater och Näsman (2015) som 

belyser barns delaktighet, detta redovisas i analyskapitlet. Utifrån våra sökningar till 

denna studie, uppfattar vi att vi har ett bra underlag av tidigare forskning då vi har 

funnit tillräckligt med forskning som behandlar barnperspektivet och de professionellas 

roll i detta för att kunna analysera studiens resultat.  

 

4.4 Urval för intervju  

Vi valde att rikta in oss på familjerättssekreterare inom socialtjänsten i en viss kommun 

utifrån att en av författarna till detta arbete har utfört sin verksamhetsförlagda utbildning 

på denna familjerättsliga enhet. Vi har därmed gjort ett bekvämlighetsurval, som syftar 

till att vi redan hade kontakt med dessa familjerättssekreterare och därför valde att ha 

dem som våra informanter istället för att söka nya, för oss helt okända informanter 

(Trost & Hultåker, 2016). Vi fick kontakt med våra informanter genom att den av oss 

som gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning inom familjerätten kontaktade sin 

tidigare handledare från praktiken och berättade om studiens syfte och att vi var 

intresserade av att intervjua mellan fyra till sex familjerättssekreterare.  

 

Vi hade för avsikt att intervjua mellan fyra till sex personer, med minimum fyra 

personer utifrån att vi uppfattar det som om ett rimligt antal inom den tid vi har till 

förfogande för vår uppsats. Därefter fick vi inbjudan om att besöka arbetsplatsen och 

informera övriga familjerättssekreterare. Efter detta möte frågade den tidigare 

handledaren runt på sin arbetsplats om vilka som var intresserade av att delta i studien. 

Fem personer tackade ja till att delta, men en av dessa informanter blev sjuk i samband 

med intervjun. Vi utförde därav fyra intervjuer. Varje informant intervjuades enskilt i ett 

bokat rum som inte var informanternas egna, båda författarna medverkade vid samtliga 

intervjuer. Vi genomförde intervjuerna tillsammans på så sätt att vi tog hälften av varje 

intervju och hjälpte varandra med att ställa följdfrågor. Informanterna var mycket 

eftertänksamma i sina svar, och tyckte att det var viktigt att ta upp frågorna som vi 

samtalade om under intervjuerna. De svar informanterna gav var utförliga och 

detaljerade.  
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4.5 Analytiskt tillvägagångssätt  

Vi har låtit oss inspireras av hermeneutisk analysmetod i analysen av det empiriska 

materialet som framkommit i intervjuerna. Denna analysmetod syftar till en slags 

textanalys där texten tolkas förutsättningslöst (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta 

synsätt menar att tolkning och förståelse av människor och dess handlingar är centrala 

när man genomför en studie (Thomassen, 2007). Vi har spelat in intervjuerna, 

transkriberat dem och sedan har vi tolkat vad som har framkommit i transkriberingarna 

objektivt och försökt förstå vad som har sagts, vad det har för mening och vad det 

innebär och även jämfört alla informanternas tolkningar med varandra för att se om det 

finns likheter och olikheter svaren emellan, men även för att se om det har uppkommit 

underteman, vilket det har gjort.  

 

Detta kan kallas för den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att vi har pendlat mellan 

delarna och helheten i vår läsning av transkriberingarna. När vi har läst dessa delar har 

vi försökt förstå dessa i förhållande till helheten av det empiriska materialet. 

Transkriberingarna har tolkats i sin helhet, delarna från denna helhet har tolkats enskilt, 

det vill säga resultatets underteman, och utifrån dessa tolkningar har delarna kunna 

relateras till sin helhet och så vidare. Detta för att få en djupare förståelse av meningen 

av det empiriska materialet som vi har samlat in. Ett exempel på detta är att vi 

undersökte varje enskild intervju och varje enskilt tema utifrån vår intervjuguide. Vi 

jämförde därefter varje enskilt svar i relation till helheten av alla transkriberingar och 

kunde utifrån detta identifiera likheter i informanternas svar. Utifrån detta 

sammanfattade vi svaren mot vad som korresponderar med studiens syfte och 

frågeställningar och kunde därmed urskilja fyra huvudteman och sju underteman (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

 

4.6 Studiens trovärdighet 

För att stärka vår studies trovärdighet har vi beaktat begreppen transparens, validitet 

och analytisk generaliserbarhet. Transparens syftar till studiens genomskinlighet och 

inverkar på en studies trovärdighet. Kvalitativ forskning bör eftersträva egenskapen att 

den är möjlig att både diskutera och kritisera. Detta kräver att forskaren tydligt redogör 

för forskningsprocessen på så sätt att läsaren av studien kan ta del av hur författaren har 

tänkt och resonerat kring sina metodval, en sådan transparens bidrar till textens 

trovärdighet och kvalitet (Svensson & Ahrne, 2015). För att stärka vår studies 
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trovärdighet har vi haft för avsikt att vara så transparenta som möjligt, detta genom att 

motivera, reflektera och tydligt redogöra för våra val i studien. Validitet syftar till att 

man undersöker det man avser att undersöka. I utformandet av frågorna i vår 

intervjuguide har vi varit mycket noga med att reflektera och diskutera om våra frågor 

överensstämmer med det vi avser att undersöka. Frågorna ska inte kunna misstolkas och 

kunna mäta något annat än det som avses. Vi har även efter intervjuerna ifrågasatt det 

empiriska material vi samlat in och frågat oss själva om vi verkligen har fått svar som 

svarar på studiens frågeställningar (Larsson, 2005). För att stärka studiens validitet har 

vi även, som tidigare nämnt, genomfört en pilotintervju med en student som går 

socionomprogrammet med oss författare. Syftet med denna pilotintervju var att bekräfta 

om studiens intervjuguide var relevant och tydligt formulerad, och om vi verkligen 

frågar efter det som kan ge oss svar på studiens frågeställningar.  

 

Med generaliserbarhet menas att man kan säga något om en större population än den 

som just studerats (Svensson & Ahrne, 2015). För att möjligen kunna generalisera vår 

studie har vi låtit oss inspireras av analytisk generalisering vilket innebär att vi som 

författare har argumenterat om det är möjligt att överföra resultaten från intervjuerna till 

andra personer och miljöer. Kan resultaten från vår studie ge vägledning för vad som 

kan hända i en annan situation? (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har vi diskuterat på 

så sätt att vi uppfattar att vår studie, med de resultat vi erhåller, kan ses som en 

vägledning för familjerättssekreterare, men även för andra professionella inom det 

sociala arbetet som arbetar med barn. På så sätt kan denna studies resultat leda till en 

diskussion som kan vara till nytta för familjerättssekreterare vid andra 

familjerättsenheter i landet.   

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Vi har valt att intervjua familjerättssekreterare om deras upplevelser och erfarenheter av 

tillvaratagandet av barnperspektivet i deras arbete, dels av intresse men även av etiska 

ställningstaganden. Att intervjua professionella vuxna skiljer sig från att intervjua barn. 

Till exempel behöver en intervjuare vid barnsamtal inhämta både barnets och 

föräldrarnas samtycke. Att intervjua barn kräver en teoretisk förståelse om barn och 

deras livsvillkor och forskaren behöver ha erfarenhet av att intervjua, samt att barn som 

intervjuas för studentarbeten är inte skyddade på samma sätt som om de intervjuas av 

forskare då studenters lagar under intervjuer är jämförelsevis oreglerade (Källström 
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Cater, 2015). Utifrån dessa etiska ställningstaganden valde vi att rikta vår studie mot 

familjerättssekreterare. Vi har använt oss av Vetenskapsrådets etiska 

forskningsprinciper och följt dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014). Vi har informerat 

informanterna om vad vi förväntar oss av dem och att deras deltagande är frivilligt, samt 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vi har inhämtat intervjupersonernas 

samtycke. Vi har även klargjort för de deltagande att det inspelade materialet kommer 

att raderas efter studien är genomförd, och att det endast kommer att användas i vår 

uppsats. Vi informerade våra informanter om dessa etiska forskningsprinciper i och med 

det informantbrev (se bilaga 2) som vi skickade ut innan intervjuerna.  

 

5. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer vi har genomfört. De fyra 

huvudteman vi har använt oss av i vår intervjuguide är familjerättsligt arbete, barns röst 

och delaktighet, barns ålder och mognad, och möjligheter och svårigheter. Utifrån 

dessa fyra huvudteman har vi kunnat identifiera nya huvudteman i vår analys av 

intervjuerna. Dessa huvudteman är hur framträder barns röst och delaktighet? 

Svårigheter med att tillvarata barnperspektivet, möjligheter med att tillvarata 

barnperspektivet och betydelsen av ålder. Huvudtemat hur framträder barns röst och 

delaktighet? har fått undertemat upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet 

framträder i det familjerättsliga arbetet. Temat svårigheter med att tillvarata 

barnperspektivet har fått följande underteman, föräldrar, rädsla hos de professionella, 

och tidsbrist. Temat möjligheter med att tillvarata barnperspektivet har fått samverkan 

och lagstiftning som undertema. Det sista temat, betydelsen av ålder har fått 

åldersgräns, och andra grupper av barn som inte hörs som underteman.  

 

5.1 Presentation av våra informanter 

I detta kapitel har de fyra informanterna fått figurerade namn, Anna, Britta, Carin och 

Denise. Informanterna arbetar i en mellanstor kommun och alla har olika lång 

arbetslivserfarenhet inom socialt arbete och det familjerättsliga arbetet. En av 

informanterna har arbetat sju år inom socialt arbete, och ett år inom familjerättsligt 

arbete. Tre av informanterna har arbetat runt 35 år inom socialt arbete, där den ena av 

dem har varit verksam inom det familjerättsliga arbetet i mer än tio år, de andra två runt 
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20 år eller mer. De arbetar främst inom vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. 

Alla informanter har socionomutbildning.  

 

5.2 Hur framträder barns röst och delaktighet? 

5.2.1 Upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet framträder i det 

familjerättsliga arbetet 

Under intervjuerna berättar informanterna om deras upplevelser och erfarenheter av hur 

barnperspektivet framträder i deras arbete, och detta beskriver informanterna på många 

olika sätt. På frågan vad familjerättssekreterarna definierar att ett barnperspektiv först 

och främst innebär, beskriver de att det innebär att arbeta utifrån FN:s barnkonvention, 

att man sätter sig in i barnets situation, att man lyssnar in barnet utifrån dess perspektiv 

och att barnen har rätt att få komma till tals. Det innebär även att man sätter på sig 

barnglasögonen och försöker se omgivningen utifrån det barn man sitter med, samt att 

man ser barnet som kompetent med en egen vilja och som har rätt att få uttrycka den. 

Informanterna upplever att det har skett en positiv utveckling av barns delaktighet i det 

familjerättsliga arbetet, att det går framåt och att barn syns och hörs mer idag, men att 

det fortfarande finns mycket kvar att arbeta med. En av informanterna beskriver 

utvecklingen av barns delaktighet på följande sätt: 

 

“Jag tycker att barnet har blivit mer synligt med åren. Jag tycker att vi, när vi gör en 

utredning så får barnets situation mer plats än tidigare. Och föräldrarnas konflikt och 

föräldrarnas berättelser om hur deras relation till varandra har varit, får mindre plats. 

Så jag tycker att det har blivit att barnet ses mer som en individ. Om jag går tillbaka till 

90- talet så var det bara observationer. Jag tycker att barn har rätt att komma till tals, 

framförallt rätt till information, och det går ju i taket mot vad vi gör idag mot vad jag 

gjorde i utredningar 01, det går liksom inte att jämföra” (Carin).  

 

Informanterna beskriver vidare hur de själva arbetar för att barnperspektivet ska 

framträda i deras arbete. Detta genom att barnen får mer plats i utredningarna på så sätt 

att det är barnen som ska vara huvudperson, att man försöker träffa barnen så mycket 

som möjligt, att man försöker ge barnen information som dem förstår, att man anpassar 

efter barnen, samt att man har fler barnsamtal och hembesök och så långt som möjligt 

höra barnet om det vill. En av informanterna nämner detta angående barnperspektivets 

framträdande:  
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”Att beskrivningarna av barnet blir mer… mer fylliga. Att de får en annan, en större 

plats i utredningen. Att föräldrarnas konflikter i 100 år… Dem kortar vi ner allt vad vi 

bara kan. Och sen så, barn… Alltså barnkapitlet, kapitel barn, blir liksom mer… 

Dubbelt så stort, så ännu mer. Och ju mer barnglasögon, ju mer går det att beskriva. 

Och berätta. Och tillsammans använda deras ord, OM barnet vill, förstås” (Carin). 

 

5.3 Svårigheter med att tillvarata barnperspektivet 

5.3.1 Föräldrar 

Samtidigt som implementeringen av barnperspektivet gått framåt, som ovan nämnt då 

barnen blir allt mer synliga i arbetet, belyser dessa familjerättssekreterare olika exempel 

på erfarenheter där barnperspektivet inte framträder och därmed blir en svårighet i deras 

arbete. Föräldrarna beskrivs som ett hinder, detta när dem i vissa fall påverkar barnen 

med sina egna åsikter om vad som blir bästa lösningen i konflikten, samt att konflikten 

mellan föräldrarna tar bort fokus från barnet. En informant beskriver ett exempel om hur 

djupa traditioner om föräldrarnas rätt mot barnens sitter kvar, och även hur normen om 

prestige hos föräldrarna kan ses som en svårighet:  

 

“Djup tradition, eller djup rätt, historisk, att föräldrarnas rätt mot barnens rätt, ja det 

har ju pratats om det länge men att det har, det sitter kvar eller vad man ska säga, i 

traditioner och domstolar och kanske hos oss också” (Denise). 

 

Samma informant beskriver följande:  

 

“Föräldrar som kommer hit vill ju vara delaktiga i sina barn och liksom vara föräldrar, 

och då är normen att det ska vara växelvis boende och femtio femtio och lika rättvist, 

och det kanske inte är barnets behov utan det är många andra saker som spelar in, 

skola, kompisar, aktiviteter och då är det kanske inte viktigast för dom att ha exakt lika 

mycket tid hos sina föräldrar, så det är en intressekonflikt, att föräldrarna har liksom, 

att dom inte känner sig tillräckligt bra som föräldrar om dom inte får femtio femtio, lika 

mycket eller hälften, det är lite prestige så kan jag tycka, sen det här med ekonomi är ju 

också att det spelar in, att den förälder som inte har barnen lika mycket ska betala 

underhåll och det blir ju det också, inte barnets behov utan den vuxnes, rättvisan” 

(Denise).  
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En annan informant beskriver svårigheten med intressekonflikter som kan uppstå 

mellan de vuxna och barnen:  

 

“Ofta är ju också föräldrarna oeniga, föräldrarna har en intressekonflikt och barnet 

har en, så det blir ju liksom som en treuddad intressekonflikt. Olika tankar om vad som 

är bäst för barnet, vad som är bäst för mig, vad sätter man i första rummet? Det är ju 

en hög grad av konflikt tänker jag också spelar in. Ofta har vi ju ärenden med hög 

konfliktgrad och det är svårt att liksom sätta andra saker före konflikten, att se att annat 

kanske är viktigare egentligen” (Anna).  

5.3.2 Rädsla hos de professionella 

Något som återkom under intervjuerna var ämnet och upplevelsen rädsla. Informanterna 

tar upp rädslan för att barnen ska fara illa av att de pratar med det, oro för att man ställer 

till det för barnet, de beskriver att man som professionell kan “utsätta” barnen genom att 

ha barnsamtal.  

 

“Jag tror att det är mycket rädsla att göra det värre, eller vad drar jag upp om jag 

frågar det här? Eller hur blir det här? Att barnet på något sätt ska fara illa för att vi 

pratar med det, det tror jag är den största rädslan. Det är ju ett väldigt motstånd i allt 

som är nytt, speciellt när det gäller barn tror jag att man är lite rädd att göra fel och vi 

analyserar kanske lite för mycket hur skadligt eller hur oskadligt det är innan vi vågar 

prova, jag tror det, men det kanske har med oss som profession att göra, att vi vrider 

och vänder så mycket och är rädda för att göra fel” (Anna). 

 

“Att tänka mindre på det här att man utsätter barn. Så som jag tror att vi har tänkt 

mycket. Och tänka mer liksom lita på barnet, att det kan vara bra för dem, att det är 

någonting som de behöver. Att de behöver få information om vad är det som pågår, för 

det är ju klart det här tänker dem ju på jättemycket. Så att försöka reda ut, förklara och 

informera och göra det begripligt. Och sen avlastande att få bara få sätta ord på 

känslor” (Britta). 

5.3.3 Tidsbrist 

Familjerättssekreterarna tar upp svårigheten med tidsbrist. De upplever att tidsbrist 

påverkar informanternas möjligheter till att utvecklas. Till exempel blir möjligheten att 

utveckla en god relation till barnet svårt vid tidsbrist, vilket kan resultera i att relationen 
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mellan den professionella och barnet blir forcerad. Fler barnsamtal och möten med 

barnet bildar en grund för barnet att få ett sammanhang av de familjerättsliga processer 

det befinner sig i, och även kunna förstå vad som sker här och nu. Umgängesstöd är ett 

arbetsområde där det råder stor tidsbrist, detta då tingsrätten beslutar om ett datum då 

umgänge ska verkställas och familjerättsenheten har skyldighet att se till att umgänget 

sker till avsatt datum. En informant beskriver även att tiden från tingsrättens dom till 

umgängets verkställighetsdatum ofta är väldigt kort:  

 

“Jag ser mycket möjligheter och en önskan att kunna göra det mycket mer, men 

tidspress gör att det inte hinns med, för jag tänker också att det, att barn behöver få ett 

sammanhang, en vuxen kanske förstår den här processen mer men ett barn behöver mer 

tid att, hamna i sammanhanget, det krävs mer tid för att, få dom med på det, men jag 

skulle önska att vi hade mer tid till det, för barnet, och ja få ett sammanhang i vad vi 

gör, för vi blir ibland bara nån tant som kommer in liksom, som gubben i lådan, ja men, 

fixar ett umgänge, så här ska det vara liksom, men jag vet inte riktigt om dom ser den 

röda tråden i vad som har hänt innan, och det tycker jag är jättesorgligt” (Anna).  

 

En annan informant beskriver svårigheten med tingsrättens tider: 

 

“Alltså tingsrätten har, det är nästan lite fult sagt, men de har liksom en egen kalender 

som inte överensstämmer med någon annans kalender. […]. Det värsta jag varit med 

om, det var att det hade gått sex månader från det att jag hade lämnat ifrån mig 

utredningen till det blev huvudförhandling. Och så hade jag blivit kallad som vittne, 

alltså jag hade ju noll… Det går ju inte att gå in och gräva någonstans under tiden jag 

väntar, för jag har ju lämnat ifrån mig mitt material och stängt utredningen. Och så får 

man sådana här frågor, ja men ”Hur går det i skolan idag?”, jag vet inte. Och det blir 

inge bra. Och då kanske det blir så med en tidsgräns för tingsrätten att vi får en tid 1 

maj, och så är det huvudförhandling 1 juni. Att det kunde rulla så. För det här är ju 

barn som befinner sig i vakuum under tiden. Ingenting händer, eller allt bråk fortsätter. 

Kanske. Tingsrättens almanacka är inte barnvänlig. Den är seg… Tycker jag.” (Carin) 
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5.4 Möjligheter med att tillvarata barnperspektivet 

5.4.1 Samverkan och lagstiftning 

Familjerättssekreterarna redogör inte endast för svårigheter i deras arbete, utan de 

upplever även möjligheter med att tillvarata barnperspektivet, innehållande barns röst 

och delaktighet. Den främsta möjligheten som framkom under de fyra intervjuerna var 

samverkan, detta för familjerättssekreterarna på så sätt att de slipper “arbeta dubbelt” då 

de exempelvis har tillgång till andra enheters utredningar i de fall det är utredningar som 

berör samma barn. Samtidigt är samverkan en möjlighet för barnet när det i och med 

detta inte behöver träffa för många professionella och ha samtal mer än vad som behövs 

för utredningen. Dessutom gynnar samverkan för en god relation mellan den enskilde 

professionella och barnet, som i sin tur bidrar till barnets förståelse av det sammanhang 

denne befinner sig i. En av informanterna beskriver att kunskapsdelning är ett exempel 

på samverkan som familjerätten skulle kunna bli bättre på:  

 

“[...] Jag tänker bara på att vi kanske skulle vara mer ute i landet och delge varandra 

erfarenhet så man inte sitter och försöker utveckla saker ensamma utan hjälpas åt på 

olika familjerätter, så att inte alla försöker uppfinna hjulet, så att man får inspiration. 

Det är väl någonting som man skulle kunna bli bättre på, att samarbeta mellan 

familjerätter” (Denise). 

 

En annan informant beskriver fördelarna med samverkan mellan familjerätten och andra 

enheter inom förvaltningen:  

 

“De barn vi träffar har ju träffat barngruppen tidigare. Då kan vi ju gå in och läsa 

BBIC- utredningarna, men tycker jag att jag inte får någon bild när jag sitter och läser 

dem, då kan jag ju intervjua handläggaren på barngruppen, och då får man en större 

bild. Då är det ju också viktigt att jag talar om för barnet sen att ”Nu har jag pratat 

med den, och den, och så här berättade hon om dig då”. En annan möjlighet är ju att vi 

också försöker samutreda med barngruppen, om dem är i startfasen och vi också är det, 

så försöker vi vara en från barngruppen och en från oss på hembesöken och på 

barnsamtalen, så att de inte behöver träffa 100 personer, det kanske räcker med två” 

(Carin).  
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En annan möjlighet som framkom var ämnet lagstiftning. Familjerättssekreterarna har 

beskrivit tidigare hur barnkonventionens innehåll definierade för dem ett 

barnperspektiv, och att Föräldrabalken är inspirerad av den. Dock upplever de att 

lagstiftningen skulle kunna förbättras genom att utveckla regleringarna kring lagarna 

och skapa en Barnbalk, detta för att verkligen befästa att det är barnets rätt det handlar 

om i deras arbete. Ett nytt steg i rättsväsendets arbete med att stärka barnperspektivet, 

var att regeringen år 2014 beslutade att tillsätta en särskild utredare, vars uppdrag var att 

granska vårdnadsreformen från år 2006 och se över hur vårdnad-, boende- och 

umgängesärenden hanteras och ifall eventuella förändringar behöver göras för att stärka 

just barnperspektivet. Ett förslag på lagförändring som benämns i denna statliga 

utredning är att familjerättssekreterarna ska kunna gå vidare med kontakter som är 

viktiga för barnet och för utredningens kvalité trots att en av föräldrarna säger nej 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 2017:6). Sammantaget kan en förändrad 

lagstiftning med ytterligare fokus riktat mot barnet bidra till att barnets del i utredningen 

blir den största delen. En av informanterna berättar om sina förhoppningar av att det kan 

främja tillvaratagandet av barnperspektivet:  

 

“Jag hoppas att allt går igenom från SOU:n. Sätt barnet MER i centrum, [...] ännu mer 

i centrum än vad vi gör idag” (Britta).  

 

5.5 Betydelsen av ålder 

5.5.1 Åldersgräns 

Något som tydligt framkom under intervjuerna var den åldersgräns som 

familjerättsenheten har satt. Familjerättssekreterarna har inte samtal med barn under sex 

år, de barnen observeras istället. Varför det är från just sex år fann vi inte något riktigt 

tydligt svar på, men att denna åldersgräns är något som just denna familjerättsenhet har 

valt att använda sig av. Flera av familjerättssekreterarna, men inte alla, var 

ifrågasättande av denna åldersgräns och menade på att alla barn är olika och att det 

borde vara individuellt. Endast en av de fyra familjerättssekreterarna uttryckte tydligt att 

denna sex-års gräns var bra. Detta på grund av att vid sex år är barnen vana att vara 

hemifrån då de vistas i skolverksamhet, dock var informanten tvetydig och menade även 

att alla barn är ju olika mogna. Informanterna upplevde generellt att de arbetar på olika 

sätt med barns delaktighet beroende på deras ålder och mognad. De berättar att det blir 

mer lek och observation med små barn (barn under sex år), och mer samtal med äldre 
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barn. Beroende på ålder hos barnet används också olika hjälpmedel för att barnen ska 

kunna vara delaktiga.  

 

“Det där är ju jättesvårt, det är ju individuellt tänker jag. Familjerätten har sagt sex år 

och uppåt. Det kan man ju diskutera för jag tänka att en fyra, femåring kan ha 

jättekloka åsikter och veta precis hur det borde vara, så jag vet inte riktigt. Yngre barn 

kan det ju vara svårt att sätta i ett sammanhang, men sen beror det ju på om man ska ha 

ett utredningssamtal eller om man till exempel ska peka på en glad eller ledsen gubbe 

efter ett umgänge, det beror ju på vilken nivå man tänker att man ska ha barnet 

delaktigt. Jag tycker att det är väldigt individuellt och beroende på vad man vill ha, vad 

syftet är med barnets delaktighet” (Anna).  

 

“[...]Jag gillar den här gränsen att vi har sagt observationer på de minsta, hemma eller 

här med en eller båda föräldrarna i rummet beroende på om det går, och sen så är det 

sex år och uppåt, från förskolan upp på 6- års. För då är dem så vana vid att gå 

hemifrån, och vistas i en skolliknande verksamhet. Och då tycker jag att… De flesta 

sex- åringar är helt okej att… Och ha samtal med. Sen är dem ju förstås olika mogna 

[...]” (Britta).  

 

Definitionen av barnets ålder och mognad kan ibland skilja sig från andra instansers syn 

på dessa begrepp, vilket skapar en oenighet mellan instanserna gällande vad som blir det 

bästa för barnet. En informant beskriver denna erfarenhet på följande sätt:  

 

“Tingsrätten har bland annat sagt att ja men vi tillmäter inte barnet så mycket för att 

det är sex år, så att ålder är ju ett av bedömningskriterierna när de tar beslut gällande 

barnet. Jag framför ju vad barnet har sagt, men det kanske inte tillmäts speciellt mycket 

på grund av ålder, sen förstår jag att barnet inte kan bestämma om det ska bo hos 

mamma eller pappa, utan att det är vuxna som måste titta på vad som är bäst för 

barnet, men ibland så kanske det krockar med andra instanser, speciellt tingsrätten kan 

jag tycka är svårt” (Anna) 

5.5.2 Andra grupper av barn som inte hörs 

Det framkom under intervjuerna med familjerättssekreterarna att det i vissa 

sammanhang, utöver sex-års gränsen, finns anledningar till att inte prata med barn i det 
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familjerättsliga arbetet. Informanterna hade olika åsikter och erfarenheter om dessa 

sammanhang. Den främsta anledningen att inte prata med barn var ifall de befann sig i 

en särskilt sårbar position som gjorde dem mer utsatta än andra barn. Exempel på 

sådana grupper av barn var de med olika diagnoser och barn som blivit utsatta och/ eller 

bevittnat våld inklusive sexuella övergrepp. Att inte prata med barn som befinner sig i 

sådan utsatthet var något informanterna inte ansågs borde förändras.  

En av informanterna beskriver det såhär:  

 

“De flesta barn pratar vi med och när vi gör en bedömning att inte göra det så har det 

ju varit något traumatiskt som barnet har varit med om då tror jag att det kan vara bra 

att, det kan ju vara att det har haft kontakter med socialtjänsten nyligen och då kan vi 

läsa oss till information istället, och då tänker jag att det räcker, men vid en upplysning 

kanske vi väljer att inte prata med barnet för att vi vet att det kommer att bli en 

utredning och då kommer vi ju att prata med barnet och då göra en bedömning att 

barnet har varit så pass utsatt nyligen, så då väljer vi att inte prata med barnet första 

delen av processen så att säga, tingsrättsprocessen, för vi vet att vi kommer i ett senare 

skede att prata med barnet” (Anna). 

 

En annan anledning till att inte prata med barnen är om barnet själv inte vill prata så kan 

de professionella inte tvinga barnen att prata, om föräldrarna säger att 

familjerättssekreterarna inte får träffa barnet, samt om barnet redan befinner sig under 

utredning inom exempelvis psykiatrin och en ytterligare utredning inom familjerätten då 

endast skulle förvirra barnet. Även om familjerättssekreterarna ovan redogör för att 

under vissa omständigheter inte ha samtal med vissa grupper av barn, beskriver alla 

intervjuade att dem aldrig kommer att sluta prata med barn. Barnsamtal är inte ett hinder 

enligt dem, utan endast en möjlighet i det familjerättsliga arbetet. 

 

“Hinder? Att vi plötsligt skulle sluta prata med dem, men det kommer vi ju inte att göra. 

Men att vi i våra vårdnad-, boende- och umgängesutredningar så är det ju att det bara 

under en längre period skulle handla om små barn, så skulle dem ju inte riktigt komma 

fram. Varför skulle vi sluta prata med dem liksom? De är ju det viktigaste vi har och 

dem är ju dem mest sårbara. Det är klart de ska med mer, ännu mer” (Carin).  
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6. Analys 

I detta kapitel redogör vi för analysen av studiens resultat. Dessa resultat kommer att 

analyseras genomgående utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv, Shiers 

delaktighetsmodell och begreppet barnperspektiv, samt med hjälp av tidigare forskning.  

 

6.1 Barnperspektivets framträdande  

Informanterna beskriver inledande i intervjuerna deras definition av begreppet 

barnperspektiv och upplever att de ser en positiv utveckling av barnperspektivets 

framträdande i det familjerättsliga arbetet på så sätt att barn får mer plats, och syns och 

hörs mer idag än vad dem gjorde förut, men att det fortfarande finns mycket kvar att 

arbeta på. Kay och Tisdall (2016), menar att många jurisdiktioner erkänner barns 

rättigheter i och med FN:s barnkonvention, men att barns åsikter och deltagande 

fortfarande inte erkänns i den mån som den borde (Kay & Tisdall, 2016). Även Taylor 

et al. (2012) bekräftar detta i sin studie när privata internationella familjerätter visar på 

att de utifrån barnkonventionen arbetat för att stärka barnperspektivet i deras arbete, 

men att samhälleliga normer och förväntningar på barn behöver utmanas och 

ifrågasättas (Taylor et al., 2012). Holt (2016) beskriver i sin studie hur fokus till viss del 

börjar förflyttas från barns åldersutveckling och dess formande av barndom, till att 

istället betona barns upplevelser som sociala individer (Holt, 2016). Detta var något vi 

författare upplevde att familjerättssekreterarna till viss del beskrev, hur de idag mer 

försöker se det individuella barnet, samtidigt som de riktar ett stort fokus mot den 

åldersgräns de valt att sätta när det kommer till barnsamtal, detta att de inte pratar med 

barn under sex år. 

 

Barndom och vuxenliv är något som ställs i motsats i vår kultur, detta syftar till att vara 

barn inte är samma sak som att vara vuxen. Barn och barndom är två begrepp som ses 

som relationella och bestäms i sin tur i relation till andra ålderskategorier och livsfaser, 

likväl som de bidrar till att bestämma dessa. Normerna och regleringen av detta betyder 

även att andra ålderskategorier och dess sätt att förhålla sig respektive handla gentemot 

barn, regleras. Detta handlar till en stor del om normen i samhället av relation mellan 

barn och kategorin vuxna, där normen i förhållande till barn anger att de ses som sårbara 

och därmed ställer krav på de vuxna (Eriksson et al., 2015). Socialkonstruktionismen 

beskriver mer generellt hur de sociala konstruktioner vi människor skapar i interaktioner 

med varandra är kulturellt, ekonomiskt, socialt inklusive historiskt bundna, att 
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exempelvis de kategorier vi skapar visar sig olika beroende på när och var människor 

lever (Burr, 2003). Detta kan kopplas till begreppet barnperspektiv på så sätt att 

begreppet innehåller många olika delar, och att begreppet i sig definieras olika beroende 

på just tid, kontext och kultur. Samtidigt finns det några gemensamma grunddrag i dessa 

olika definitioner av begreppet, vilka exempelvis är respekt och integritet mot barnet 

(Socialstyrelsen, 2012).  

 

6.2 Delaktighetsperspektiv respektive omsorgsperspektiv 

Samtidigt som tidigare forskning och de intervjuade familjerättssekreterarna beskriver 

hur barnperspektivet har stärkts genom åren, och att barn därmed blir mer delaktiga och 

lyssnade till i det familjerättsliga arbetet, skapas en kluvenhet i detta. Barnen ska 

betraktas som aktörer över sina egna liv, samtidigt som de av vuxna uppfattas som 

sårbara och i behov av vuxnas stöd och skydd. Detta beskrivs som att vuxna har ett 

delaktighetsperspektiv, där barnen konstrueras som subjekt med kompetens att påverka 

sitt egna liv, men även ett omsorgsperspektiv där barnen ses som objekt helt beroende 

av de vuxnas omsorg och kontroll (Dahlkild-Öhman, 2015).  

 

Något som vi författare upplevde framgick under intervjuerna med 

familjerättssekreterarna var rädsla, en rädsla för att göra barnet illa eller förvärra dess 

situation under familjerättsprocessen. Vi tolkar denna rädsla innehållande oro som en 

bekräftelse av omsorgsperspektivets inverkan över deras arbete, detta att 

familjerättssekreterarna ser barnen som sårbara och att de professionella är rädda att 

göra barnen illa i och med att ha samtal med dem. Eriksson och Näsman (2008) 

diskuterar detta i sin studie där de intervjuade barn och unga som varit under 

familjerättslig utredning, och där studiens resultat bekräftade att många 

familjerättssekreterare hade svårt att kombinera dessa två perspektiv i sitt möte med 

barnen. Eriksson och Näsman ifrågasätter detta “antingen eller”- tänk, och menar att 

omsorgsperspektivet och delaktighetsperspektivet kan samverka med varandra 

(Eriksson & Näsman, 2008). Våra informanter beskrev denna kluvenhet i deras möte 

med barn, hur de både kan betraktas som offer och aktörer. Britta beskrev svårigheter i 

samtal med barn och att ha ett kompetensorienterat perspektiv, att vissa gånger veta 

vilken vikt hon ska lägga vid det ett barn berättar: 
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“[...] ja sen får man väl, det är ju vad dem säger, det är ju svårt att veta innan att hur… 

Hur man ska tolka det, eller hur man ska… Värdera eller hur… Det tror jag är, det tror 

jag inte man kan veta liksom. Det får man väl se när man har pratat med barnet, men 

att prata med barnet absolut [...].” (Britta)  

 

Vidare utvecklar Britta detta och menar att vad ett barn berättar under samtal inte alltid 

är det som spelar roll, utan det viktigaste är att barnet får ett sammanhang av de 

familjerättsliga processer det befinner sig i, samt får information och får chans att 

berätta det dem själva anser vara viktigt. Dahlkild-Öhman (2015) redogör för att 

problemet med tolkning och tilltro till vad ett barn berättar även gäller vuxna. Därmed 

borde det faktum att, i detta fall familjerättssekreterare, inte alltid kan “lita på” vad en 

klient berättar ska inte vara en giltig orsak till att inte prata med barn (Dahlkild-Öhman, 

2015). 

 

6.3 Ålder - En konstruktion av barn som inkompetenta 

Ålder som tema var en av dem mest framträdande områdena inom det familjerättsliga 

arbetet, både sett till den tidigare forskningen och till våra intervjuer. 

Familjerättsenheten har en sex-årsgräns, på så sätt att de inte har samtal med barn under 

sex år. Detta var något som alla utom en av informanterna som ifrågasatte, som menade 

att denna gräns var bra då barn från sex års ålder börjat i en skolliknande verksamhet 

och därmed är vana att vistas i sådana miljöer. Barnkonventionen beskrivs som 

stommen till begreppet barnperspektiv då den tar upp barns rättigheter till bland annat 

delaktighet i processer som rör dem själva, samtidigt som Sveriges Rikes Lag, med 

implementering av barnkonventionen, begränsar barns möjligheter till att påverka då 

deras uppfattning ska “tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”, 

vilket innebär att barnets kompetens ifrågasätts (Eriksson & Näsman, 2015).  

 

Detta skapar konstruktionen av barn som allt för inkompetenta att samtala med i det 

familjerättsliga arbetet och därmed utesluts de med den låga åldern som grund. Detta 

kan hänvisas till det tidigare nämnda omsorgsperspektivets betoning på barn som objekt 

beroende av vuxna, istället för att ha ett delaktighetsperspektiv där 

familjerättssekreterarna kanske hade använt andra slags metoder för att även kunna 

inkludera små barn i deras arbetsprocess och få deras röst hörda (Dahlkild-Öhman, 

2015). Ask och Kjeldsen (2015) betonar i sin kunskapssammanställning, vikten av att 
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anpassa just samtalsmetoder efter det enskilda barnet, eftersom alla barn bär på olika 

historier samt erfarenheter om sitt liv. Detta är nödvändigt i görandet av ett barn som 

kompetent, och även att familjerättssekreterarna i detta ger tydlig information gällande 

samtalets syfte, regler, barnets roll i det hela och kring själva samtalet i sig. Strategierna 

kring att inkludera barn i familjerättsliga processer borde därmed vara 

utvecklingsanpassade efter just det barn processerna berör (Ask & Kjeldsen, 2015).  

 

6.4 Delaktighet i det familjerättsliga arbetet 

Shiers (2001) delaktighetsstege är en modell för att visa på öppningar, möjligheter och 

skyldigheter för att öka barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med FN:s 

barnkonvention. Denna modell grundar sig på fem olika nivåer för delaktighet: 1. Barn 

blir lyssnade till. 2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter. 3. Barns 

åsikter och synpunkter beaktas. 4. Barn involveras i beslutsfattande processer. 5. Barn 

delar inflytande och ansvar över beslutsfattandets process. Dessutom har tre steg av 

åtagande identifierats på varje nivå, vilka är: Öppningar, möjligheter och skyldigheter. 

Utifrån familjerättssekreterarnas upplevelser och erfarenheter följer de till viss del 

denna modell i sitt arbete, exempelvis när de i vissa fall anpassar olika metoder i samtal 

med barn och gör hembesök vilket placerar dem till den fjärde delaktighetsnivån i det 

sammanhanget. 

 

Samtidigt gör den tidigare nämnda åldersgränsen och även “regeln” att inte samtala med 

barn som befinner sig i särskilt sårbara positioner att familjerättssekreterarna inte gör 

alla barn delaktiga i sitt arbete. Det uppstår en tvetydighet då barn får vara delaktiga i 

och med den fjärde nivån på delaktighetsmodellen, men att ålder och mognad 

bestämmer vilka barn som faktiskt får vara delaktiga. Under den fjärde nivån i 

delaktighetsmodellen finns engagemangsnivån möjligheter. Denna engagemangsnivå 

innebär att de praktiska förutsättningarna för att arbeta på denna nivå är uppfyllda, 

såsom kunskap, tid och resurser, något som familjerättssekreterarna uttryckte som 

bristvaror och en önskan som skulle förändras. Familjerättssekreterarnas önskan om 

förändring kan därmed ses som engagemangsnivån öppningar inom 

delaktighetsmodellen på så sätt att de är villiga till att förändras, men att de praktiska 

möjligheterna hindrar detta.  
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Vi författare menar att även om förutsättningarna skulle förändras och resultera i 

möjligheter till fler barnsamtal har denna familjerättsenhet själva satt en åldersgräns 

som blir ett hinder för att göra vissa barn delaktiga. Skyldigheter som tredje 

engagemangsnivå inom denna delaktighetsmodell syftar till när man kommit överens 

om en policy som innebär att organisationen och personalen ska arbeta på denna nivå. 

Personalen blir skyldig att arbeta på denna nivå. Det byggs alltså in i systemet att arbeta 

på ett särskilt sätt, som möjliggör en särskild grad av barns delaktighet. För att denna 

nivå på delaktighetsmodellen ska uppfyllas behöver familjerätten övervinna de hinder 

som dem har nämnt (Shier, 2001). Exempelvis behöver hindret och svårigheten med 

föräldrars makt övervinnas, detta genom lagförändringar. Vilket i sig kan bli en 

svårighet för de enskilda familjerättssekreterarna då det inte är de som ansvarar för 

lagförändringar, sammantaget behöver hela den sociala konstruktionen enligt oss 

författare, förändras, för att familjerätten ska kunna uppnå engagemangsnivån 

skyldigheter.  

 

6.5 Samverkan - En möjlighet för både barnet och den professionella 

Samverkan, som familjerättssekreterarna beskrivit som en möjlighet för att tillvarata 

barnperspektivet innehållande delarna barns röst och delaktighet, uppfattar vi, enligt 

Shiers modell, kunna öka barns delaktighet i de familjerättsliga processerna på så sätt 

att ansvarsfördelningen aktörerna emellan gör att belastningen för organisationerna 

minskar. Exempelvis kan enheter inom samma förvaltning som utreder ett och samma 

barn gå in och läsa varandras utredningar så att “dubbelarbete” undviks, något som en 

av våra informanter beskrev följande: 

 

“[...] Vi samarbetar mer med andra enheter nu. [...] Det är väl viktigt tänker jag, att 

barnet får träffa, inte får träffa för många personer. Så att man har nån… Försöker ha 

nån kontinuitet. Vi har ju börjat lite mer så nu att vi samarbetar med andra enheter 

inom socialtjänsten, och då är det ofta utredningen, utredningsenhet barn, så när vi tar 

ju socialregister, så när vi ser att dem är aktuella på utredningsenhet barn och dom är 

precis på väg att påbörja en utredning, då kan vi… Då kan vi liksom ta kontakt, och sen 

så kan vi sätta oss tillsammans, och så kan vi prata om vilka kontakter kan vi göra 

gemensamt. Till exempel att prata med barnet” (Britta).  
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Detta placerar familjerättssekreterarna på första nivån i detta sammanhang, att barn blir 

lyssnade till. Detta skapar effekten av att de professionella verkligen kan ägna sig åt att 

lyssna på det enskilda barnet och därmed tillvarata barnets intressen, försöka skapa ett 

sammanhang för barnet, samt markera att barnet är den viktigaste aktören i de 

familjerättsliga processerna.  

 

6.6 “Child-focused” och “Child-inclusive” 

Samtidigt kan vi författare, utifrån det familjerättssekreterarna beskriver när det 

kommer till kontakten med tingsrätten, se att samverkan även är en svårighet i deras 

arbete med att tillvarata barnperspektivet. Familjerättssekreterarna berättar hur 

tingsrätten sätter en tidspress på utredningarna, och att de även inte alla gånger tillmäter 

deras utredningar innehållande barnets deltagande någon större betydelse. Detta särskilt 

ifall utredningen handlar om ett yngre barn. Kay och Tisdall (2016) redogör för att det 

finns en distinktion mellan begreppen “child-focused” och “child-inclusive”, detta när 

det förstnämnda betonar barnets välfärd och att barnet är i centrum, medan “child-

inclusive”-synsättet riktar sig till barnet som deltagande aktör. Även om svensk 

lagstiftning erkänner barnets rättigheter, kan dessa komma att undermineras beroende 

på vilket av dessa synsätt olika jurisdiktioner har angående barn (Kay & Tisdall, 2016). 

Vi författare uppfattar det som att medan familjerättsenheten upprätthåller ett perspektiv 

där barn är aktörer med dem som företrädare, har tingsrätten ett synsätt där barn är 

beroende av vuxna och oförmögna att handla. De konstruktioner vi skapar oss om 

världen inbjuder oss till att handla olika beroende på vems konstruktion som ges 

företräde. Detta innebär att maktförhållanden binder dessa konstruktioner när de 

redovisar vilka människor som tillåts att handla på ett visst sätt, och även behandla 

andra (Burr, 2003).  

 

Detta tolkas enligt oss författare, att tingsrätten som instans, ges företräde i tolkningen 

av barnets rättigheter då dem är det beslutsfattande organet i vårdnad- boende- och 

umgängesutredningar. När tingsrätten förminskar barnets åsikter på grund av 

exempelvis ålder eller sätter en tidspress att en utredning ska vara färdig inom ett visst 

tidsspann, anpassar sig familjerättsenheten efter detta. När familjerättssekreterarna 

anpassar sig efter tingsrätten kan denna fråga ställas: Hur barnanpassat blir besluten som 

rör barnen? Även om tingsrätten har ett “child-focused”-synsätt, tillmäter de åldern stor 

betydelse vilket resulterar i att alla barn inte blir delaktiga. Tingsrätten skulle enligt oss 
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författare, behöva samverka med familjerättsenheten på så sätt att de kan delge varandra 

information, detta då de professionella inom tingsrätten har en juridisk bakgrund och 

familjerättssekreterarna har en kunskap om barn, dess utveckling och deras sociala 

omgivning och hur detta påverkar själva barnet. På så sätt skulle tingsrätten och 

familjerättssekreterarna tillsammans ha ett “child-inclusive”-synsätt, och därmed skapa 

förutsättningar för att kunna göra alla barn delaktiga.  

 

7. Diskussion 

I detta kapitel reflekterar vi över studiens resultat och analys. Vi kommer presentera 

studiens huvudresultat och därefter diskutera och jämföra detta med tidigare forskning. 

Därefter förs en kritisk metoddiskussion och avsnittet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning.  

 

7.1 Sammanfattning av studiens resultat 

Denna studies syfte var att undersöka några familjerättssekreterares upplevelser och 

erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas inom det familjerättsliga arbetet. Utifrån 

denna studies första frågeställning, som handlar om hur familjerättssekreterarna 

upplever att barns röst och delaktighet framträder i deras arbete, har det framkommit att 

de intervjuade familjerättssekreterarna upplever att barns röst och delaktighet framträder 

mer idag än vad det gjorde förut och att utvecklingen av barnperspektivet går framåt. 

Alla informanter var tydliga med att ett barnperspektiv ska innehålla delar såsom 

barnets rätt till information, inflytande och den vuxnes förmåga att sätta sig in i barnets 

situation. Familjerättssekreterarna upplever att barns röst och delaktighet är beroende av 

både ålder och mognad då de har infört en informell sex-årsgräns för att samtala med 

barn, samtidigt som de är ifrågasättande av denna åldersgräns och menar på att alla barn 

är individuella vilket innebär att kriterier som ålder och mognad också borde betraktas 

utifrån ett mer diversifierat perspektiv än en etablerad åldersgräns som gäller för alla 

barn.   

 

Studiens andra frågeställning handlar om hur familjerättssekreterarna beskriver 

möjligheter respektive svårigheter i sitt arbete med att tillvarata barnperspektivet och 

göra dem delaktiga. Samverkan, som Eriksson et al. (2011) diskuterar som en möjlighet 

att stärka barnperspektivet inom familjerättsligt arbete, var något som alla informanter 
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tog upp under de intervjuer vi genomförde. Även genom lagstiftning beskrev 

familjerättssekreterarna som en möjlighet att tillvarata barnperspektivet, detta att om det 

är reglerat att professionella som arbetar med barn erhåller en skyldighet att arbeta för 

att tillvarata barnperspektivet så kommer de att göra det. Samtidigt beskrev de en 

svårighet i sitt arbete, vilket är en rädsla för att göra barnen illa ifall de blir mer 

involverade än vad som är nödvändigt för utredningen. Barn som bevittnat eller varit 

utsatta för våld var en specifik grupp av barn som några av informanterna nämnde som 

särskilt sårbar och svår när det kommer till att tillvarata barnperspektivet genom att 

förena dess innehållande delar omsorg och rättighet. En annan svårighet i hur barns röst 

och delaktighet framträder enligt familjerättssekreterarna var gällande tidsbristen och 

gällande föräldraperspektivet som ger föräldrar en stor makt över sina barn.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Våra fyra informanter beskrev, som tidigare forskning, att det har skett, och fortsätter att 

ske en positiv utveckling av tillvaratagandet av barnperspektivet. Dock finns det mycket 

kvar att utveckla inom detta område innan barn kan erhålla en erkänd position i 

samhället. Något vi författare undrar över angående studiens resultat är begreppet 

tidsbrist i förhållande till socialkonstruktionism. Om begreppet tid ska kunna 

omkonstrueras behöver samtidigt normer och samhällsvärderingar förändras. Om barn 

ska få mer tid för samtal och för att kunna vara delaktiga, behöver uppfattningen och 

prioriteringen av tid förändras hos de professionella, på så sätt att man utvecklar nya 

normer som befäster att barn är erkända den tiden och det deltagande de behöver. Så 

som normerna ser ut idag, prioriteras inte barns deltagande i samma utsträckning som 

vuxnas, och barnen får mindre tid till deltagande än vad vuxna får utifrån den sociala 

konstruktionen av vem som definierar hur tid används. Om de intervjuade 

familjerättssekreterarna ska få mer tid till att kunna samtala med barnen, behöver den 

sociala konstruktionen av tid och synen på hur tid ska fördelas förändras.  

 

Något annat vi funderar över är om familjerättssekreterarna anpassar sig efter 

tingsrätten. Familjerättssekreterarna upplever att tingsrätten inte tillmäter yngre barn 

någon åsikt. Vi författare upplever att de intervjuade familjerättssekreterarna möjligen 

visar tecken på att de anpassar sig efter detta och därmed inte samtalar med barn under 

sex år, med anledning av att de vet att tingsrätten som beslutande instans, inte kommer 

att tillmäta yngre barn en åsikt. Är det möjligt att familjerättssekreterarna därmed delvis 
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förlorar sin roll i förhållande till de lagar och regler som finns om att tillvarata ett 

barnperspektiv, och att de därmed anpassar sig efter den rådande konstruktionen av 

maktförhållandet mellan de utredande och dömande instanserna i familjerättsliga 

tvister? Vad har familjerättssekreterarna för strategier i dessa situationer? En av 

informanterna hoppas på att ändringarna i SOU:n kan hjälpa dem för att på så sätt kunna 

ha mer att säga till om gentemot exempelvis föräldrarnas roll. 

 

Om inte familjerättssekreterarna står på sig som företrädare för barnen i dessa processer, 

vem ska då företräda dem? För att barnperspektivet ska tillmätas samma betydelse inom 

alla professioner krävs samverkan där alla kan delge varandra kunskap, framförallt att 

familjerättssekreterare delger sin kunskap om barn då det är de som är kunniga inom 

detta område. I andra länder, till exempel USA, har de så kallade “family courts” som 

endast är inriktade på familjerättsliga ärenden. Detta är något som Sverige skulle kunna 

införa för att se till att alla olika professioner inom dessa beslut är kunniga inom detta 

område och på så sätt kunna eliminera fördomar och föreställningar om vad barns bästa 

innebär, och kunna dela definition av vad ett barnperspektiv innebär inom detta område.  

 

Lagstiftningen behöver förändras, på så sätt att barn inte enbart ska tillmätas delaktighet 

efter ålder och mognad, likväl som att professionella ska kunna ha mer att säga till om 

och inte vara “låsta” av exempelvis föräldrars roll i förhållande till barnen. Det måste 

förändras på alla nivåer i samhällssystemet, normer och värderingar i samhället måste 

förändras och barnet behöver inte bara i det teoretiska, utan även i det praktiska arbetet 

tillmätas betydelse utifrån det enskilda fallet eftersom alla barn är unika. Om delar runt 

barnet, exempelvis förskola, skola, socialtjänst och tingsrätt stärks, att alla tillmäter 

barnperspektivet samma betydelse och tillsammans arbetar för att barn ska ha rätt till att 

delta, rätt till att höras och rätt till att tillmätas samma rättigheter som vuxna, skulle vi 

tillsammans stärka barnperspektivets ställning i samhället.  

 

En avslutande fråga vi ställer oss är om den sociala konstruktionen av barns position i 

samhället behöver förändras på många olika plan för att barnperspektivet ska kunna 

fortsätta stärkas och utvecklas, och för att barn ska kunna erhålla en erkänd position i 

samhället. 
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7.3 Likheter och skillnader mellan vår studies resultat och tidigare 

forskning 

Eriksson et al. (2011) riktar i sin studie, fokus på samverkan mellan familjerätt och 

skola. Generellt beskriver studiens resultat hur samverkan mellan dessa två 

samhällsarenor behöver förbättras för att kunna stärka barnets röst, företräda inklusive 

skydda denne på bästa sätt (Eriksson et al., 2011). Detta var inget som någon av våra 

informanter beskrev, de ansåg att alla kontakter runt barnet behöver vara starka, men de 

tog istället upp samverkan inom den egna organisationen som en viktig möjlighet. Våra 

informanter beskrev inte några konsekvenser av deras utförda utredningsinsatser på 

skola, och de beskrev även att samverkan ibland blir en svårighet i deras arbete, detta i 

huvudsak när det kommer till samverkan med tingsrätten. Detta var en annan likhet vi 

kunde se mellan tidigare forskning och denna studies resultat, att för att barns 

delaktighet i praktiken ska kunna vara en självklarhet, behöver alla instanser ha samma 

syn på barn och de professionellas roll i förhållande till dem. Kay och Tisdall (2016) 

beskriver i sin studie att så länge en part har ett “child-focused”- synsätt, som innebär att 

barnet är i centrum men inte att det är en deltagande aktör, kommer inte barnet att bli 

delaktig trots lagstiftning. Samhälleliga föreställningar, attityder och normer kring barn 

behöver utmanas (Kay & Tisdall, 2016). Våra informanter beskrev hur deras syn på 

barnet som aktör skiljde sig från tingsrätten när dem exempelvis inte tillmäter barnets 

åsikt någon större betydelse i de fall det gäller ett yngre barn.  

 

Våra informanter beskrev hur lagstiftningen såsom barnkonventionen skapat rum för 

barn att bli delaktiga i det familjerättsliga arbetet, men att föräldrarnas och tingsrättens 

syn på att barnen deltar i dessa olika processer gör att barns deltagande inte alltid blir 

taget på allvar, detta särskilt med beaktande av barnets ålder och mognad. 

Informanterna betonade vikten av att barn får ett sammanhang av de familjerättsliga 

insatserna de själva är en del av, och att precis som i Cashmores (2010) studie beskrev 

de att barn vill bli tagna på allvar och vara delaktiga, att det de säger inte är det 

viktigaste utan att deras känsla av att fått chansen att delta är det som har betydelse 

(Cashmore, 2010). Vår studies resultat har både likheter och skillnader med denna 

studie. Våra informanter tydliggjorde även dem att barns röst och delaktighet beaktas 

mer idag tack vare lagstiftning, men att normer kring föräldraskap och sättet att se på 

barn som sårbara och oskyddade i en farlig värld blir ett hinder i detta. Vår studie och 

Cashmores studie (2010) skiljer sig åt på så sätt att hon har intervjuat barn och unga 
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som varit föremål för det familjerättsliga arbetet, medan vi i vår studie intervjuat vuxna 

i form av familjerättssekreterare. 

 

Sammantaget kan vår studies resultat jämföras med tidigare forskning på så sätt att vi 

ser likheter i behovet av ett starkare barnperspektiv, att barn utifrån våra intervjuade 

familjerättssekreterare, vill bli tagna på allvar och vara delaktiga i familjerättsliga 

processer, men att det finns hinder för både de professionella och barnen att göra detta 

möjligt. Dessa likheter uppfattar vi författare kan bero på den sociala konstruktionen 

som råder, både inom Sverige och internationellt, och konstruktionen av hur barns 

position ser ut i samhället. De skillnader vi har funnit mellan den tidigare forskningen 

och vår studie uppfattar vi kan bero på att en del av den tidigare forskningen exempelvis 

har intervjuat barn och inte vuxna samt har undersökt privatiserade familjerätter, något 

som vår studie inte har gjort.  

 

7.4 Metoddiskussion 

Intervju är en användbar kvalitativ metod i studier på så sätt att individers uppfattningar 

kring exempelvis olika samhällsfenomen framträder. Deras subjektiva upplevelser 

framträder och blir analyserbart in på djupet. Olika synsätt och perspektiv som annars 

inte skulle ha upptäckts blir synliga. Samtidigt har svagheter lyfts med denna 

forskningsmetod. En av dessa är tolkningen kring vad en intervjupersons utsaga 

verkligen betyder. Betyder den givna utsagan verkligen det vi författare uppfattar, eller 

finns det andra möjliga tolkningar? Intervjun måste ses i sin sociala kontext då intervjun 

kan skapa ett annat syfte än den studien är ämnad att undersöka. Dessutom kan 

intervjuer skapa en begränsad bild av det fenomen som studeras då det är endast några 

intervjupersoner som bidrar till bilden, vilket kan kräva komplettering genom ytterligare 

en eller flera metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

 

Vi använde oss av kvalitativ metod i denna studie i form av halvstrukturerade 

intervjuer. En fråga vi författare kan ställa oss är: Betyder informanternas svar verkligen 

det vi uppfattar? Vi är medvetna om att det finns alternativa tolkningar, och att vår 

tolkning inte behöver vara den enda och rätta. Vår tolkning utifrån vald teori, 

socialkonstruktionism, är att för att barnperspektivet ska kunna tillvaratas på så sätt att 

barn har rätt att få vara delaktiga och få sin röst hörd i de processer som gäller barnet, 

behöver de sociala konstruktionerna i samhället förändras på alla olika nivåer, till 
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exempel behöver synen på barn som sårbara subjekt förändras. Något som denna teori 

inte förklarar är familjerättssekreterarnas tankar och känslor inom detta område, utan 

redogör endast för de sociala konstruktioner de lever i samt är medskapare till. Eftersom 

vi är intresserade av deras upplevelser och erfarenheter av tillvaratagande av 

barnperspektivet, hade möjligen en teori som hjälper oss analysera deras inre känslor 

givit oss ett annat perspektiv på resultatet vilket i sin tur möjligen hade gjort att vi 

författare hade kommit fram till en annan analys. Denna teori hjälper oss även endast att 

förklara på en mer övergripande nivå. Därav har vi valt att komplettera med Shiers 

delaktighetsstege som inte uttrycker någonting om de normer, attityder och värderingar 

som finns i samhället, vilket socialkonstruktionismen gör, men den förklarar istället hur 

den enskilda organisationen förhåller sig och arbetar. Dock förklarar den inte hur de 

enskilda familjerättssekreterarna eller andra professionella ska agera för att kunna göra 

förbättringar på sin arbetsplats eller inom arbetsmetoder.  

 

En alternativ tolkning av denna studies resultat skulle kunna vara om man istället valde 

att använda sig av systemteori som teoretiskt verktyg för att kunna analysera studiens 

resultat. Systemteorin har fokus på individer som är en del av och inbegriper andra 

system, och hur olika system samverkar med varandra på ett komplext sätt (Payne, 

2008). En alternativ tolkning av denna studies resultat skulle då kunna vara att de olika 

systemen i samhället påverkar varandra, den politiska nivån (lagstiftning) påverkar 

tingsrättens sätt att förhålla sig då de behöver anpassa sig efter lagstiftningen, detta 

påverkar i sin tur familjerättssekreterarna som behöver anpassa sig efter tingsrättens 

dom, detta påverkar i sin tur barnen som behöver anpassa sig efter den verkställda 

domen. Varför vi har valt vår tolkning är på grund av att vi är intresserade av att se just 

hur konstruktionen av barn ser ut i samhället och hur denna konstruktion ser ut och 

förändras över tid, vi är därmed inte intresserade av att undersöka hur de olika systemen 

i sig påverkar varandra.  

 

Vi gjorde i denna studie ett bekvämlighetsurval, det vill säga att vi kontaktade 

familjerättssekreterare som vi redan känner istället för att hitta “nya” personer att 

intervjua. Vi har funderat om detta urval har påverkat vår studies resultat på så sätt att 

det skulle kunna finnas en möjlighet att informanterna har delgivit en för positiv bild då 

de själva fick välja vilka som ville bli intervjuade, och att dessa skulle kunna vara de 

personer på familjerättsenheten som endast vill lyfta det positiva med den egna 
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arbetsplatsen? Dock har vi även funderat på att den relation som vi har med dessa 

informanter kan öppna upp, på så sätt att de verkligen vågar berätta det de vill säga. Hur 

hade resultatet sett ut om vi hade valt för oss “okända” informanter? Hade det påverkat 

resultatet på så sätt att en mer positiv bild framställts eller hade dem haft mer negativt 

att säga?  

 

Hur hade resultatet sett ut om vi hade använt oss av en annan metod? Exempelvis 

enkäter? Hur hade resultatet sett ut om vi hade gjort fler intervjuer? Hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut om vi hade haft andra åldrar på informanterna och om vi hade 

intervjuat informanter från en annan kommun? Hade det påverkat studiens resultat? Vi 

författare uppfattar att om vi hade kunnat göra alla de intervjuer vi avsåg att göra så 

hade det möjligen gett oss en bredare bild över familjerättssekreterarnas upplevelser och 

erfarenheter, men att det inte hade påverkat studiens resultat märkbart. Angående 

informanternas ålder och kommuntillhörighet vet vi författare inte hur det hade påverkat 

studiens resultat, möjligen att det hade visat på många likheter men även många 

olikheter i informanternas svar. Resultatet i denna studie hade även kunnat se 

annorlunda ut om vi istället hade valt att intervjua barn om deras upplevelser och 

erfarenheter av barnperspektivet. Så som studien nu har utformats, får inte barnen vara 

delaktiga i denna studie på så sätt att det är de vuxna vi intervjuar. Vi tog dock detta 

beslut utifrån att det är mer etiskt känsligt att intervjua barn, då det bland annat krävs 

informerat samtycke från både barn och föräldrar. Barn ses som sårbara, och vi de 

vuxna och professionella, är rädda för att göra dem illa. Det är mindre etiskt känsligt att 

intervjua vuxna, dem är “inte lika sårbara”. Genom att genomföra denna studie med det 

urval vi har, bidrar även vi till den sociala konstruktionen av barn som sårbara och 

underpositionerade vuxna.  

 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Något som vi författar ser som intressant för fortsatt forskning är till exempel att 

intervjua barn om deras erfarenheter och upplevelser av hur barnperspektivet har 

tillvaratagits när de har befunnit sig i familjerättsliga processer? Har de fått möjlighet att 

vara delaktiga? I vilken mån och i vilka specifika fall? Ett annat exempel är att intervjua 

tingsrätten om hur de ser på begreppet barnperspektiv och deras relation till 

familjerättsenheten samt hur barnperspektivet tillvaratas av tingsrätten i de fall det har 

förekommit våld i familjen. 
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Bilagor  
Bilaga 1 
 

Intervjuguide för familjerättssekreterare 

 

Inledande frågor 

Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du varit yrkesverksam inom socialt arbete? 

 Hur länge har du arbetat inom familjerättsligt arbete?  

 

Tema: Familjerättsliga arbetet 

● Beskriv ditt arbete och på vilket sätt du möter barn i ditt arbete. 

● Kan du beskriva hur utvecklingen har sett ut av hur man som 

familjerättssekreterare förhåller sig till barns delaktighet i det familjerättsliga 

arbetet? 

● Hur definierar du barnperspektivet? 

● På vilka sätt ser du att barnperspektivet framträder i ditt arbete? 

● Vad beror detta på enligt dig? 

● På vilka sätt ser du att det inte framträder? 

● Vad beror detta på enligt dig? 

● Hur arbetar du för att tillvarata barnperspektivet i ditt arbete? 

● Ser du några möjligheter respektive svårigheter med detta? 

● På vilka sätt ser du detta? 

 

Tema: Barns röst och delaktighet 

● Vad innebär barns röst och delaktighet enligt dig?  

● Hur upplever du att barns röst och delaktighet beaktas i ditt arbete? 

● Är det i något fall du upplever att detta inte tillvaratas?  

● Vad beror det på enligt dig? 

● Hur arbetar du för att barn ska få möjlighet att vara delaktiga i det 

familjerättsliga arbetet? 

● Ser du några möjligheter respektive svårigheter med detta? 

● På vilka sätt ser du detta? 
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Tema: Barns ålder och mognad 

● Hur definierar du att ett barn är moget för att kunna vara delaktig i det 

familjerättsliga arbetet? 

● Vad ser du för specifika tecken på att ett barn är moget för att vara delaktig? 

● Upplever du att någon/några åldersgrupper av barn hörs mer än andra i ditt 

arbete?  

● Om ja, vilka åldersgrupper?  

● Vad tror du att detta beror på? 

● Upplever du att du arbetar på olika sätt med barns delaktighet beroende på 

barnets ålder och mognad? 

● På vilket sätt ser du detta? 

● Finns det någon anledning att i vissa sammanhang inte prata med att barn i det 

familjerättsliga arbetet som rör dem själva? 

● Hur kommer det sig tror du? 

● Är det något som borde förändras? 

● Har du några förslag på hur detta skulle kunna förändras?  

 

Tema: Möjligheter och svårigheter 

● Finns det intressekonflikt mellan barn och vuxna i ditt arbete? 

● Hur ser du det? 

● Vad tror du det beror på? 

● I vilka fall kan du se att detta uppstår? 

● Vad möjliggör att barns röster hörs enligt dig? 

● Vad tror du detta beror på? 

● Vilka hinder finns för att barns röster inte hörs? 

● Vad tror du det beror på? 

● Hur tycker du att det familjerättsliga arbetet skulle kunna förbättras när det 

kommer till tillvaratagandet av barnperspektivet?  

 

Exempel på följdfrågor:  

- Kan du utveckla detta?  

- Kan du ge exempel?  

- Hur kommer det sig tror du?  

- På vilka sätt ser du detta? 
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- Vad beror det på enligt dig? 

- Kan du berätta mer om detta?  
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Bilaga 2 

 

 

 
 

Information till dig som informant    

Vi är två studenter som studerar vid socionomprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi går 

vår sjätte termin och ska nu skriva vårt examensarbete under handledning. Detta 

examensarbete bygger på intervjuer med familjerättssekreterare angående deras 

upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas i det familjerättsliga 

arbetet. Varje intervju beräknas ta ca 60 minuter och pågå måndagen 3/4 och onsdagen 

5/4 v.14. 

 

Du som medverkar i intervjun kommer att vara anonym i examensarbetet. Din 

medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Vi 

kommer att spela in intervjun, och det insamlade materialet kommer bara användas av 

oss i vårt arbete. När intervjun är transkriberad kommer det inspelade materialet därefter 

att raderas. Ni kommer att få ta del av det transkriberade materialet för att säkerställa att 

det material vi transkriberat överensstämmer med intervjun. När examensarbetet är 

färdigställt kommer det publiceras på Internet. Om du är intresserad av att läsa arbetet 

kan vi delge dig information om var du kan hitta det och ladda ner det. 

 

Vi är mycket tacksamma över att du tar dig tid, samt att du ställer upp på att intervjuas 

då vi är intresserade av era upplevelser och erfarenheter av barnperspektivets 

tillvaratagande i det praktiska familjerättsliga arbetet.  

 

Om du har några frågor eller funderingar, hör gärna av dig. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Evelina Eriksson xxx-xxx xx xx 

ofk14eeo@student.hig.se 

Jenny Vallinder xxx-xxx xx xx 

hfk13jvr@student.hig.se  
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mailto:hfk13@student.hig.se

