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Abstract 

Titel: “You can tell us and we will listen, but it is not certain that it is you who makes the 

final decision” 

A study about the best interest of the child and the child´s participation in high-conflict 

families in custody investigations from a family law socialworkers point of view. 

 

This study examined how four social workers at municipal social service section responsible 

for family law issues interpret the concepts of children's best interests, the child's participation 

and high conflict families concerning issues of child custody investigations, from a qualitative 

perspective. The study was performed using semi-structured interviews based on fictitious case 

studies on these themes. The main results regarding the child's best interest was the perceived 

lack of accepted knowledge base to assess the current interests of the child and the presence 

and severity of various risks children may face in the company of their parents. The main results 

regarding the child's involvement was, according to the interviewed social workers at the 

municipal social service section responsible for family law issues, that they generally follow 

the National Social Board of legislative interpretations and recommendations but that the 

protection aspect outweight the expense of the degree of participation of the child. The 

conclusion was in accordance with the indication from children's rights organizations the 

children will often be heard but do not always get their views listened to. The concept high- 

conflict families was not an established concept, even if the problem was well known. 
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Sammanfattning 

Denna studie undersökte hur fyra familjerättssekreterare tolkar begreppen barns bästa, barnets 

delaktighet och högkonfliktfamiljer gällande umgängesfrågor i vårdnadsutredningar utifrån ett 

kvalitativt perspektiv. Studien gjordes med hjälp semistrukturerade intervjuer som byggde på 

fiktiva fallstudier kring dessa teman. Ett huvudresultat utifrån intervjuerna gällande barnets 

bästa var att det saknas vedertagen kunskapsbas att utgå ifrån för att bedöma förekomsten och 

allvaret i de olika risker barnet kan utsättas för i umgänget med sina föräldrar. Ett tydligt resultat 

gällande barnets delaktighet var utifrån de intervjuade familjerättssekreterare att familjerätten 

generellt följer Socialstyrelsens lagtolkningar och rekommendationer men att skyddsaspekten 

ofta väger över på bekostnad av graden av delaktighet för barnet. Slutsatsen blev att precis som 

barnrättsorganisationer uppgett, får barnen ofta komma till tals men blir inte alltid lyssnade på 

och deras synpunkter underordnas ofta ett vuxet barnperspektiv. Begreppet högkonfliktfamilj 

var inte ett använt begrepp bland familjerättssekreterare, även om problematiken var välkänd. 
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Del I Inledning 

                                                                                                 

Inledning 

Idén till detta arbete kom ur att en av författarna till studien gjorde sin praktik på familjerätten. 

Under den perioden blev det tydligt hur komplicerade vårdnadsutredningar kan vara då de 

bygger på två föräldrars utsagor, som ofta till viss del är motsägelsefulla. Någon klarhet finns i 

många fall inte gällande vems utsaga som är den korrekta. Trots dessa oklarheter förväntas 

utredaren komma fram till ett förslag som kan antas vara till det individuella barnets bästa. Det 

som inte riktigt bringades klarhet i under praktikperioden var vad som egentligen menas med 

begreppet barnets bästa och vilken betydelse barnets egna ord och upplevelser har för 

utredningens utgång. Begreppet högkonfliktfamiljer nämndes av vissa familjerättssekreterare 

och kom upp i forskning inom det familjerättsliga området vilket väckte en nyfikenhet kring 

om begreppet är allmänt vedertaget och om det används i utredningsarbetet. Även studiens 

andra författare gjorde delar av sin praktik på en enhet inom socialtjänsten där hon ibland kom 

i kontakt med föräldrar i pågående separationsprocesser. Vi ville med detta arbete få djupare 

kunskap i frågan om hur familjerättssekreterare resonerar kring barnets bästa och barnets 

delaktighet i de ofta komplicerade vårdnadstvisterna som förefaller fylla kriterierna för 

högkonflikt. I denna studie benämner vi oss själva som författare, och de författare vi refererar 

till benämns som forskare.  

 

Bakgrund 

Varje år är cirka 50 000 barn med om att föräldrarna separerar (Socialstyrelsen, 2011). De allra 

flesta av föräldrarna kommer överens kring barnet efter separationen, men ungefär 14 procent 

av barnen har föräldrar som inte klarar av att komma överens utan hamnar i en vårdnadstvist. 

Antalet vårdnadstvister som blir avgjorda i tingsrätten, där familjerätten gjort en utredning, har 

ökat från 4586 år 2011 till 6266 fall är 2015 (Domstolsverket, 2015). Det innebär att ungefär 

7000 barn per år blir föremål för en vårdnadstvist (Rejmer, 2014). Socialstyrelsen uppger att 

allt fler vårdnadstvister är komplexa och långdragna, med inslag av sociala problem så som 

våld, missbruk och psykiska problem (Socialstyrelsen, 2012). Vissa forskare som Deutsch och 

Eddy (2009, 2011, refererade i Socialstyrelsen, 2012) hävdar att många familjer som 

familjerätten möter i vårdnadstvister är s.k. högkonfliktfamiljer. Dessa familjer har svårt att 
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skapa harmoniska relationer och att hantera separationer. Då barnen riskerar att fara illa under 

dessa ofta svåra konflikter, finns ett behov av att barns bästa på ett än tydligare sätt än idag 

framkommer i utredningarna (Socialstyrelsen, 2012). Enligt flera forskare finns det ett samband 

mellan att ha varit föremål för en vårdnadstvist som barn och ett senare utvecklande av psykisk 

ohälsa som vuxen, oavsett om det finns ärftlighet för psykisk ohälsa inom familjen eller inte 

(Rejmer, 2014, Socialstyrelsen 2012). Flera studier visar vidare att konfliktnivån mellan 

föräldrarna påverkar hur väl barnet hanterar skilsmässan (Lagerberg & Sundelin, 2008).  

Föräldrabalken reformerades 2006 med syftet att förstärka barnperspektivet i bland annat 

vårdnadsutredningar (Socialstyrelsen, 2011). Vad som är barnets bästa ska enligt lagstiftaren 

alltid vara i centrum i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. En del i förtydligandet av 

barnperspektivet är att barns rätt att komma till tals (barns delaktighet) förstärktes i 

lagstiftningen. En annan viktig förändring är att risken för att barnet kan ta skada ska vägas in 

i bedömningen (ibid.). I Socialstyrelsens uppföljning av lagreformen, framkommer att 

socialtjänsten generellt sett är bra på att lyfta barns bästa i utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge, men att det finns behov av förbättringar på vissa områden. Positiv utveckling har 

skett genom att socialtjänsten blivit allt bättre på att redovisa barnsamtal. Brister som 

framkommer i socialtjänstens utredningar är att fokus ligger på föräldrarnas förmågor och 

brister, snarare än att barnets synpunkter lyfts fram och giltiggörs (Socialstyrelsen, 2011). Vad 

som är barnets bästa är inte alltid helt lätt att avgöra, skriver Socialstyrelsen i sin utvärdering.  

Enligt Rejmer (2014) har vårdnadsreformen inneburit en ökning av vårdnadstvisterna med 40 

procent. Barnrättsorganisationer kritiserar socialtjänsten för att barnen tillåts få komma till tals, 

men att barnen sen upplever att de inte blir lyssnade på (Socialstyrelsen, 2011). Socialtjänsten 

anser å sin sida att barnens uttryckliga vilja inte alltid innebär just barnets bästa.  Det innebär 

en utmaning för familjerättssekreterare att bemöta utsatta barn både som offer och aktörer enligt 

Näsman och Eriksson (2009). 

 

Problemformulering och avgränsningar 

Enligt en granskning av vårdnadsutredningar (SOU: 2005:43) följde tingsrätten familjerättens 

förslag i över 80 procent av fallen. I granskningen framkommer det även att domare ansåg att 

familjerättens rekommendationer och förslag är av central vikt (ibid.). Samtidigt visar 

forskningen att antalet svåra konflikter mellan föräldrarna ökar vilket riskerar att skapa lidande 

för barnen (Socialstyrelsen, 2012). Av dessa skäl är frågan om barnets bästa och barnets 
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möjlighet att få sina synpunkter hörda i vårdnadsutredningar viktiga inom familjerätten och det 

sociala arbetet enligt författarna till denna studie.   

Denna studie undersöker tolkningar av begreppen barns bästa och barns delaktighet i svåra och 

komplexa vårdnadstvisterna utifrån ett familjerättssekreterarperspektiv. Eftersom många 

vårdnadsutredningar klassas som komplexa kommer begreppet högkonfliktfamiljer att 

inkluderas i studien för att bringa klarhet i begreppet och dess användbarhet. Respondenternas 

svar relateras till de centrala lagar som styr vårdnadsutredningar, till Socialstyrelsens 

lagtolkningar och rekommendationer samt till tidigare forskning och valda teorier; 

socialkonstruktionism och barndomssociologi. Då utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge är ett brett juridiskt område, avgränsas denna studie till att endast handla om umgänge. 

En central del i bedömningen om barnets bästa är att göra en bedömning av vilka risker barn 

kan tänkas utsättas för av sina föräldrar. Därav läggs en del fokus på riskbedömningar gällande 

frågor om barnets bästa i denna studie. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett antal familjerättssekreterare resonerar kring begreppen 

barns bästa, barns delaktighet och högkonflikt i sitt praktiska utredningsarbete gällande 

umgängesfrågor. 

 

Frågeställningar 

- Hur tolkar de intervjuade familjerättssekreterarna begreppet barnets bästa i sitt arbete 

med vårdnadsutredningar samt hur resonerar de om de risker barnet kan utsättas för? 

- Hur resonerar de intervjuade familjerättssekreterarna kring barnets delaktighet i 

vårdnadsutredningar gällande umgängesfrågor? 

- På vilket sätt använder de intervjuade familjerättssekreterarna begreppet 

högkonfliktfamiljer och finns det några eventuella svårigheter med att utröna barnets 

bästa i högkonfliktfamiljer? 
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Begreppsdefinitioner 

Barn: Med barn avses personer som ännu inte fyllt 18 år, i enlighet med Barnkonventionen 

(UNICEF, 1989) och Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381), kap 9 § 1. 

Familjerätten: är den del av socialtjänsten som är inriktad på familjerättsliga ärenden, så som 

frågor gällande vårdnad, boende och umgänge (Socialstyrelsen, 2011). 

Familjerättssekreterare: Socialsekreterare som arbetar på familjerätten kallas i vissa 

kommuner för familjerättssekreterare. 

 

Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra delar. Den första delen Inledning innefattar förutom bakgrund, 

problemformulering, syfte, frågeställning, begreppsdefinition även en översikt av relevant 

lagstiftning på området. Den andra delen Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

innehåller en genomgång av tidigare forskning gällande barns bästa, delaktighet och 

högkonfliktfamiljer. Därutöver ingår en beskrivning av de valda teoretiska perspektiven: 

socialkonstruktionism och barndomssociologi. Den tredje delen Metod innehåller bland annat 

studiens forskningsdesign, tillvägagångssätt och urvalsprocess. Den innefattar även de etiska 

överväganden som författarna gjort under studiens gång. Den fjärde delen Resultat, analys och 

diskussion innehåller även förslag till senare forskning.   

 

Juridisk översikt 

Utredning om vårdnad, boende och umgänge utifrån lagstiftningen 

Det finns olika sätt för föräldrar att lösa konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge efter 

en separation (SOFS, 2012:4). Föräldrarna rekommenderas att först och främst försöka komma 

till samförstånd eller till att sluta ett avtal med hjälp av samarbetssamtal. Om samarbetssamtal 

inte är möjligt eller inte leder till samförstånd kommer tvisten lösas via tingsrätten. Inför ett 

interimistiskt (tillfälligt) beslut begär tingsrätten upplysningar från familjerätten med stöd av 

FB 6 kap. § 20 (SFS 1949:381). I denna upplysning ingår tidigare kännedom via socialregister 

och vid behov även från belastnings- och misstankeregister (SOFS, 2012:4). Upplysningar 

hämtas också via ett samtal med båda föräldrarna och om det bedöms som lämpligt via ett 

samtal med barnet (ibid.). 
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Tingsrätten begär en utredning om vårdnad, boende och umgänge enligt FB 6 kap. § 19 (SOFS 

2012:4) från familjerätten om samförstånd inte uppnåtts efter upplysningen. Under hela 

vårdnadsutredningen ska barnets bästa vara avgörande för alla förslag gällande vårdnad, boende 

och umgänge (Socialstyrelsen, 2012). Vårdnadsutredningen ska innehålla både en bedömning 

och ett förslag till beslut (om möjligt) och dessa förslag ska innehålla en analys av vilka 

konsekvenserna de olika förslagen kan innebära för barnet på kort och på långt sikt (SOFS 

2012:4). 

 

Umgänge 

Barnet har rätt till umgänge med den förälder den inte bor hos utifrån FB 6 kap. § 15 första 

stycket (SFS 1949:381), och umgänget ska avgöras utifrån bedömningen av barnets behov och 

intressen. Umgänget kan ske både via fysiska träffar, via telefon eller brev om den andra 

föräldern bor långt borta eller barnet och förälderns relation har varit bristfällig (Socialstyrelsen, 

2012). Beslutet om umgänge hos domstolen bör bygga på alla olika omständigheter i det 

enskilda fallet och utmynna i en individuell bedömning. I prövningen ska barnets behov av 

kontakt med föräldrarna vägas mot barnets behov av trygghet i vardagen (ibid). 

Även om grundtanken är att det för barnets välmående är av vikt att upprätthålla en god relation 

till båda sina föräldrar, kan det finnas omständigheter som innebär att det inte är bra för barnet 

att umgås med en eller båda av föräldrarna (Socialstyrelsen, 2012). Barnet har alltid rätt att vara 

skyddat mot all form av kränkande behandling, både fysiskt och psykiskt (ibid.). 

 

Barns bästa enligt lagar och förordningar 

I FN:s konvention om barnets rättigheter kap. 3 (i fortsättningen benämnd Barnkonventionen) 

framgår att barnets bästa alltid ska komma i första rummet i frågor som rör barn, och i kap. 12 

att barn har rätt att yttra sig i frågor som rör dem själva (Cederborg, 2012). Barnkonventionen 

är ratificerad av Sverige och den svenska lagstiftningen ska därmed präglas av dess innehåll. 

Även i svensk lag är barns bästa centralt. I socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453), 1 kap. § 2 

framgår att “vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. I FB 6 kap. § 2 a 

framkommer att “barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge” (SFS 1949:381). 
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Sverige saknar, i motsats till flera andra länder, förtydligande om på vilket sätt barnets bästa 

ska bedömas i lagstiftningen (Isaksson, 2014). I svensk lag kan istället FB 6 kap. § 1 (SFS 1949: 

381) fungera vägledande,: “barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling” (Isaksson, 2014, s. 10). Enligt Rejmer (2014) 

innebär inte de ovan nämnda omständigheterna en fullständig beskrivning av hur barnets bästa 

ska bedömas, men just dessa omständigheter får aldrig åsidosättas. När domstolen ska 

bestämma barnets bästa gällande frågor som vårdnad, boende eller umgänge ska det enligt FB 

6 kap. § 2 a läggas särskild vikt vid frågor som: ”risken för att barnet eller någon närstående 

utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller på något annat sätt 

far illa och barnets behov av en nära och god relation med båda föräldrarna. Man bör även 

fästa vikt vid barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad” (SFS 1949: 381). 

 

Riskbedömning utifrån lagstiftningen 

I föräldrabalken betonas att det i bedömningen av vad som är barnets bästa är av särskild vikt 

att göra en riskbedömning för att säkerställa att barnet inte far illa (Socialstyrelsen, 2012). Enligt 

Socialstyrelsen finns det ett stort behov av välgjorda riskbedömningar för att kunna avgöra vad 

som är barnets bästa, i synnerhet i mer komplicerade och långdragna vårdnadstvister. Barnet 

kan anses fara illa om det utsätts för någon av följande faktorer; fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar eller fysisk eller psykisk försummelse av den som vårdar 

barnet (Singer, 2012). I lagtexten framkommer att “risken att barn far illa” är tillräcklig för att 

socialnämnden ska ta den i beaktande, och risken ska enligt dem väga tungt i bedömningen 

kring barnets bästa (Socialstyrelsen, 2012). 

I enighet med SoL 14 kap. § 1 andra stycket (SFS 2001:453) finns en anmälningsskyldighet för 

myndigheter och myndighetspersoner, som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och 

ungdomar, när det framkommer misstanke om att ett barn riskerar att fara illa och behöver 

skydd. 

 

Barns rätt till delaktighet utifrån lagstiftningen 

Enligt Barnkonventionen artikel 12 har barn som har förmåga att bilda sig egna åsikter också 

rätt att fritt uttrycka dessa i frågor som rör barnet själv (Unicef, 1989). Barnets synpunkter ska 

tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Barnet ska också särskilt beredas 
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möjlighet att höras i alla frågor som rör barnet, antingen de är av administrativ art eller 

förekommer i domstolssammanhang. Cederborg (2012) anser att denna barnets rätt att vara 

delaktigt är en de mest grundläggande av syftena med FN:s Barnkonvention. Barnkonventionen 

ser på barnet som en aktör och barn som aktiva subjekt (Socialstyrelsen, 2012). 

Även svensk lag ger barnet ställning som ett subjekt som utifrån sin ålder och mognad ska 

kunna agera gällande frågor som rör barnet själv (Socialstyrelsen, 2012). Barnet ska ses som en 

person med fullt människovärde med kunskap och erfarenheter. Denna syn ska vara vägledande 

i kontakter mellan barnet och vuxna såsom myndigheter och föräldrar (Socialstyrelsen, 2011). 

Dock finns en begränsning gällande barns rätt till delaktighet i både Barnkonventionen och i 

föräldrabalken, genom att barns synpunkter ska “tillmätas betydelse i förhållande till barnets 

ålder och mognad” (Eriksson & Näsman, 2009). 

Enligt Socialstyrelsen har barn med funktionsnedsättning i enlighet med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning: “rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla 

frågor som rör dem”(2012, s. 45-46). Deras åsikter ska i likhet med andra barn tillmätas 

betydelse utifrån ålder och mognad. För att barnets rättighet till delaktighet ska kunna 

säkerställas ska nödvändigt stöd och hjälpmedel erbjudas. Socialstyrelsens rekommendation är 

även att familjerättssekreterare rådfrågar kunniga på området om denne saknar tillräcklig 

kompetens.          

 

Information till barn och samtal med barn utifrån lagstiftningen 

Enligt SoL (SFS 2001:463) 3 kap. § 5 har barnet rätt till information som rör honom eller henne 

(Socialstyrelsen, 2012). Informationen ska ges så tidigt som möjligt för att barnet ska förstå 

informationen samt att barnet ska ha en möjlighet att så tidigt som möjligt i processen kunna ge 

uttryck för sina synpunkter. Av detta skäl är det också väsentligt att säkerställa att barnet förstår 

informationen. Syftet med att träffa barnet är att ”ta reda på hur barnet mår, barnets utveckling 

och mognad samt samspelet och anknytningen till föräldrar, syskon och föräldrarnas nya 

partner” (Socialstyrelsen, 2012, s. 43). Det finns ingen tydlig åldersgräns för när det är lämpligt 

att prata med ett barn. Utredaren ska alltid göra en individuell bedömning om barnets mognad, 

men generellt anses barn från fyra år kunna berätta om sin situation (Socialstyrelsen, 2012). 
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Del II Tidigare forskning och teori 

 

Sökprocessen 

Vi har använt övervägande databaser som Discovery, Swepub och Socindex för att söka 

litteratur. Begrepp som vi använt under sökprocessen är: “barns bästa”, “barnets delaktighet”, 

“high-conflict families”, “vårdnadsreform”, “riskanalys” och “föräldrarnas omsorgsbrist”. De 

centrala resultaten från den tidigare forskningen redovisas i kapitlet nedan. Sökningarna gav 

många träffar men ingen direkt koppling mellan barnets bästa, barnets delaktighet och 

högkonflikt hittades. Tidigare forskning begränsades huvudsakligen till åren 2005-2016 

eftersom vi i möjligaste mån ville hitta forskning som gjorts efter vårdnadsreformen 2006. 

Artiklar begränsades till “full text”. Vi valde att inrikta oss på svensk forskning eftersom 

lagstiftningen som reglerar familjerättsliga frågor skiljer sig åt mellan olika länder. Centrala 

forskare som återkom under sökprocessen och som vi valt att referera till var Annika Rejmer, 

jurist och fil. dr i rättssociologi, Ingrid Höjer, professor i socialt arbete, Karin Röbäck, fil. dr 

socialt arbete, Anna Singer, professor i civilrätt med fokus på familjerätt, Maria Eriksson, 

professor i socialt arbete, Elisabeth Näsman, professor i sociologi, Ann-Christin Cederborg, 

professor i barn- och ungdomsvetenskap och Gunilla Halldén, professor emeritus i pedagogik. 

 

Disposition tidigare forskning och teori 

Författarna till denna studie har valt att dela in tidigare forskning under tre teman: Barns bästa 

i vårdnadstvister, Barnets delaktighet i vårdnadstvister och Föräldrakonflikter och 

högkonfliktfamiljer. Under temat Barns bästa i vårdnadstvister finns forskning gällande vad 

som är barns bästa utifrån Eekelaars perspektiv, skillnaden mellan barns bästa och 

barnperspektiv och barns bästa i vårdnadstvister. Där ingår även forskning gällande 

riskfaktorerna missbruk, psykisk ohälsa och våld, riskbedömningar i vårdnadstvister och på 

vilket sätt familjepolitiken kan påverka familjerättens arbete. Under temat Barnets delaktighet 

i vårdnadstvister finns forskning gällande delaktighet i praktiken, barns delaktighet och 

betydelsen av barns vilja i vårdnadsutredningar. Där ingår även tidigare forskning gällande 

bedömningar av ålder och mognad. Under temat Föräldrakonflikter och högkonfliktfamiljer 

presenteras forskning gällande definitionen av högkonfliktfamiljer. Där förekommer även 

forskning rörande svåra föräldrakonflikter och hur dessa påverkar vårdnadsutredningarna, och 

hur föräldrakonflikten påverkar barnet. Under teoretiska perspektiv finns de valda perspektiven: 
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socialkonstruktionistiskt- och barndomsosciologiskt perspektiv. Där ingår även omvårdnads-

och delaktighetsperspektiv och Harts delaktighetsstege som tillhör det barndomssociologiska 

perspektivet. 

 

Tema I- Barns bästa i vårdnadstvister 

 

Barns bästa enligt Eekelaar 

Enligt John Eekelaar, brittisk familjerättsexpert, avgörs barns bästa genom att kombinera två 

olika perspektiv (refererad i Socialstyrelsen, 2012). Det ena sättet är utifrån ett objektivt 

perspektiv, som syftar till att beslutsfattaren avgör med hjälp av forskning och beprövad 

erfarenhet. Det andra sättet är utifrån ett subjektivt perspektiv. Det syftar till att barnet själv ska 

få komma till tals angående vad som är hens bästa (ibid.). Enligt Eekelaar är barnets bästa en 

dynamisk process utifrån barnet och dess livssituation (refererad i Isaksson, 2014; 

Socialstyrelsen, 2012). För att barnet ska få möjlighet att bilda sig en korrekt uppfattning bör 

barnet informeras om olika utfall, men det slutgiltiga beslutet fattas inte av barnet utan av 

vuxna, även om barnets åsikt vägs in i beslutet (ibid.). 

 

Tidigare forskning om riskbedömningar i socialtjänstens arbete 

I Socialstyrelsens uppföljning (2011) framkommer att även om vårdnadsreformen 2006 stärkte 

socialnämndens skyldighet att göra riskbedömningar vid vårdnadsutredningar, så saknar 

familjerättssekreterarna metoder och riktlinjer för dessa. Det saknas även riktlinjer för hur 

familjerättssekreterarna ska dokumentera sina riskbedömningar (ibid.). En forskare som 

kritiserar hur riskbedömningar utförs i vårdnadsutredningar är rättssociologen Annika Rejmer 

(2014). Hon fann att i alla utredningar som hon granskat i en studie saknades en tydlig 

riskbedömning trots att det förekom anklagelser om våld i flertalet utredningar och föräldrarna 

hade funktionsnedsättning eller annan ohälsa och missbruk. Ingen utredning tog heller upp risk 

för övergrepp som ett argument i bedömningen (Rejmer, 2014). 

Enligt en studie gjord av Barnombudsmannen är det ytterst sällan som domstolen beslutar om 

“inget umgänge”, även vid förekomst av våld inom familjen (Eriksson, 2014). Endast i 10 

procent av vårdnadstvisterna där det fanns uppgifter om våld mot mamman, beslutades om inget 

umgänge alls för pappan (ibid.). 
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Tidigare forskning om lagstiftningen och familjepolitiken 

Eriksson (2007) skriver att nordisk familjepolitik bygger på tanken om ett delat föräldraskap 

och ett fungerande samarbete föräldrarna mellan. Barnets bästa anses enligt politikerna i de 

nordiska länderna vara att ha kontakt med båda sina föräldrar och att träffa umgängesförälder 

“ansikte mot ansikte”. Lagstiftningen är präglad av ett jämställdhetsideal där fäderna delar 

omsorgsansvaret gemensamt med mödrarna (ibid.). Även Höjer och Röbäck (2007) beskriver 

hur en jämställdhetstanke har präglat familjelagstiftningen under senare år. De skriver att 

kärnfamiljen fungerar som en modell för hur barnets relationer ska se ut även efter att 

föräldrarna har separerat. Syftet med de lagförändringar som skett har dels varit att föräldrar 

ska ta ett mer jämställt ansvar för barnen, och dels att föräldrarna ska samarbeta mer kring 

frågor som rör barnet. Barnets rätt till kontakt med båda sina föräldrar har lyftas fram allt 

tydligare som en central del av vad som är barnets bästa. Resultatet av lagförändringarna har i 

realiteten blivit att domstolarna visat sig prioritera barnens kontakt med båda föräldrarna högre 

än barnets egen vilja (Höjer & Röbäck, 2007). 

 

Tema II- Delaktighet i vårdnadstvister 

 

Delaktighet i praktiken 

Om det inte är olämpligt ska barnets inställning till vårdnad, boende och umgänge kartläggas 

och redovisas till rätten (Socialstyrelsen, 2012). Barnet får aldrig pressas och det måste 

framkomma tydligt i samtalet med barnet att det kan välja att inte berätta. Det viktiga att väga 

in är dock att skydda barnet från att samtalen skadar barnet (ibid.). Barnet har således alltid rätt 

att få sina synpunkter klargjorda i frågor som rör det, men samtidigt ska barnet inte utsättas för 

svåra valsituationer (Singer, 2012). Det är många gånger en svår avvägning att bedöma hur 

mycket av barnets synpunkter som kan tas med i utredningen (Socialstyrelsen, 2012). Om 

konflikten är svår kan barnet riskera att bli pressad eller utfrågad av någon av föräldrarna. 

Barnets integritet måste alltid skyddas (ibid.). 

I samtal med barn är det viktigt att vara medveten om att barnet ofta försöker stödja båda sina 

föräldrar i deras konflikt vilket kan skapa en lojalitetskonflikt hos barnet (Socialstyrelsen, 

2012). Det kan även finnas hemligheter inom familjen vilket också kan försvåra för barnet att 

känna sig fri att berätta. Ju djupare konflikten är mellan föräldrarna desto svårare kan det vara 

att prata med barnet. Ibland kan barnet vara påverkat, medvetet eller omedvetet av någon av 
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sina föräldrar och kan även användas som en budbärare eller att barnet pressas till att välja sida 

i konflikten (ibid.). 

Svårigheter med att utröna barnets verkliga vilja är att barnet kan ha motstridiga känslor 

(Socialstyrelsen, 2012). Därför ska barnets vilja alltid vägas in i en helhetsbedömning av alla 

omständigheter. Ibland ändrar barnet sina synpunkter och skälet till det behöver också 

undersökas för att få en uppfattning om vad som är barnets verkliga vilja. Vilka effekter som 

barnets uttryckta vilja kan få exempelvis i barnets relation till sina föräldrar måste också vägas 

in (ibid.). 

I vårdnadsutredningar krävs vårdnadshavarens samtycke för att tala med barnet 

(Socialstyrelsen, 2012). I en utredning kring vårdnadsutredningar gjord av Statens Offentliga 

Utredningar (SOU 2007:052) framkommer att det är ovanligt att föräldrar motsätter sig att 

familjerättssekreteraren pratar med deras barn under vårdnadsutredningen I de fall det ändå sker 

att familjerättssekreterarna inte får prata med barnet utifrån hur lagen är formulerad, så brukar 

detta redovisas till rätten. Att barnets synpunkter inte alltid kan inhämtas går emot 

Barnkonventionen. Det innebär även att tingsrätten får ett ofullständigt underlag att besluta 

barnets bästa utifrån. Utredarens förslag i utredningen är därför att familjerätten ska få hålla 

barnsamtal utan föräldrarnas medverkan (ibid). 

 

Tidigare forskning om barns delaktighet och betydelsen av barnets vilja   

Trots att familjerättssekreterare är skyldiga enligt FB 6 kap, § 19 och FB 6 kap § 20 att om 

lämpligt, försöka få fram barnets inställning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge, 

samt redovisa det, så finns det brister i genomförandet (Eriksson & Näsman, 2009). Barnets rätt 

till delaktighet, och vikten av barnets synpunkter har inte fått genomslag i tillräckligt hög grad, 

enligt Eriksson och Näsman. De hävdar att värdet av barnets åsikter och kompetens inför dessa 

beslut ifrågasätts. Enligt Rejmers studie (2014) av vårdnadstvister som nämndes tidigare 

redovisas inte barnets inställning eller hur den har vägts in i bedömningen om barnets bästa i 

de utredningar hon granskade. En möjlig anledning till denna brist är enligt Rejmer att det inte 

finns metodstöd för hur barnets utsagor ska redovisas. 

Rejmer (2014) skriver att vårdnadsutredningar i hennes studie varierade och skiljde sig åt bland 

annat i fråga om innehåll. Hon nämner exempelvis att barnets egen vilja inte alltid nämndes. 

Vidare baserades endast 10-  11 procent av argumenten i bedömningarna på barnets vilja och 

barnets behov. Enligt Reimer kan orsaken vara att barnet inte uttryckt något önskemål eller att 
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barnet inte fått chansen att göra det, eller att utredaren valt att inte ta med det barnet uttryckt. 

Flera forskare uppger att när barnet uttryckte en önskan om utökat umgänge så respekterades 

det, men det respekterades inte om barnet ville minska eller helt avstå från umgänget med en 

förälder (Eriksson, 2007; Höjer & Röbäck, 2007; Rejmer, 2014). Rejmer (2014) 

problematiserar det faktum att innebörden av en “god relation” till föräldern inte finns 

definierad i lagtexterna och att en familjerättssekreterare därför inte kan ta ställning till om 

relationen är god eller inte. Enligt Rejmer (2014) går det att tolka detta som att barnet inte blir 

lyssnat på när barnets önskemål går emot vad lagstiftaren anser är barnets bästa, d. v. s. att barn 

behöver en god kontakt med båda föräldrarna. Att inte lägga vikt vid barnets önskemål i dessa 

fall motiverades ofta med att barnet blivit påverkat till att uttrycka det hen säger. Barnet ansågs 

vara “manipulerat” och därmed togs dess vilja inte med i bedömningen trots att det i samtliga 

familjer i hennes studie förekom funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk och våld. 

Rejmer anser utifrån sin granskning att resultatet indikerar att föräldraperspektivet 

överordnades barnperspektivet i utredningarna.  

Av Socialstyrelsens uppföljning (2011) av vårdnadsreformen från år 2006 framkommer 

liknande slutsatser gällande barnets delaktighet. Fokusgruppen i studien bestod bland annat av 

familjerättssekreterare och representanter får olika barnrättsorganisationer så som BRIS och 

Rädda Barnen. En av de positiva förändringar som framkom är att barn ofta får möjlighet att 

uttrycka sig och att socialtjänsten har etablerat barnsamtalen i sin verksamhet. Däremot 

upplevde många av barnen sig inte lyssnade på eller att deras synpunkter inte hade tagits på 

allvar. Under studien framkom att utan att ha undersökt varför ett visst barn står den ena förälder 

nära och uttrycker motvilja mot att träffa den andra föräldern, har uttalandet tolkats som att 

barnet varit påverkat av den förälder barnet står nära. Detta kan få allvarliga följder, särskilt för 

utsatta barn. Höjer och Röbäck (2007) kommer i sin studie fram till att en anledning till att ett 

barns vilja inte blir taget hänsyn till är att man vill skona barnet från att genom sina uttalanden 

ta ansvar för föräldrarnas konflikt. Barn kan uppfattas vara utsatta för påverkan och press från 

föräldrar (SOU: 2005:43). Det är då av central vikt att utreda vad som ligger till grund för att 

barnet ter sig t.ex. rädd eller hyser ovilja mot att träffa en förälder. Samtidigt är upplevelserna 

lika verkliga för barnet oavsett om barnet är påverkat eller inte. Därför är det nödvändigt att ta 

hänsyn till barnets inställning oavsett om den utifrån kan uppfattas som irrelevant (ibid.).                                                                                                                                                       
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Bedömning av ålder och mognad 

Röbäck (2012) skriver att barns bästa i lagstiftningen innebär en kluvenhet i synen på hur 

barnets vilja ska bedömas, och därmed även på barnets delaktighet. Bedömningen av ålder och 

mognad kan ha en direkt inverkan på vilken betydelse barnets vilja får. Höjer och Röbäck 

(2007) skriver att bedömningen av barnets ålder och mognad innebär en påtaglig risk för att 

vuxna inte behöver lyssna på barnets vilja, om viljan inte överensstämmer med den vuxnes 

vilja. Enligt Höjer och Röbäck visar forskning att även om små barn ska ha möjlighet att komma 

till tals enligt lagstiftningen, så sker det inte alltid. I dessa fall förklaras det t.ex. med att barn 

inte ska behöva ta ansvar, att de inte ska behöva välja sida och att de behöver skyddas, vilket 

går att härleda till en omsorgsdiskurs (ibid.).  

Enligt ett antal forskare är mognadsbegreppet den centrala indikatorn, medan den kronologiska 

åldern egentligen saknar betydelse mer än som ett hjälpmedel för att underlätta en 

mognadsbedömning. Ändå tyder forskningen på att bland annat familjerättssekreterare 

använder sig av ålder snarare än mognad i sina bedömningar. Barn kan behöva skyddas från 

skada, skriver Höjer och Röbäck, men samtidigt måste hänsyn tas till att barnet även kan skadas 

av att inte få uttrycka sin vilja. Annan kritik som framkommit i forskningen handlar om att det 

inte enbart är barn som kan befinna sig under press och påverkan från andra till att tycka vissa 

saker, även vuxna kan vara lika pressade och påverkade. Däremot är det endast barnet som av 

detta skäl inte alltid blir lyssnade på. Socialstyrelsen (2015) skriver att det finns en utbredd 

problematik med subjektiva bedömningar kring mognad, där olika personer bedömer samma 

barn olika. Orsaken är att det är komplicerat att göra mognadsbedömningar av barn (ibid.). 

 

Tema III - Föräldrakonflikter och högkonfliktfamiljer 

 

Definition av högkonfliktfamiljer                                                                                                                                 

Det råder bristande överensstämmelse om definition av högkonfliktfamiljer enligt vissa 

forskare (Saini et al., 2012). Andersson, Anderson, Palmer, Mutchler och Baker (2011) 

definierar högkonfliktfamiljer utifrån två grupperingar. Den första grupperingen beskriver 

interaktionen mellan parterna som varaktigt och intensivt negativt.  Den andra grupperingen 

beskriver hur denna negativa interaktion upprätthålls av negativa känslor, fientlighet och 

misstro mot den andra. Karakteristiskt är även att föräldrarna ofta använder triangulering som 

en metod att hantera konflikten, det vill säga blandar in en tredje person, där deras barn blir som 
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ett verktyg mellan föräldrarna. I högkonfliktfamiljer är det vanligt förekommande att en eller 

båda parterna inte ser sin egen del i konflikten och vägrar ta ansvar för att lösa den. Ömsesidiga 

anklagelser bland annat om övergrepp samt misstro mot den andres föräldraförmåga 

förekommer frekvent vilket skapar en otrygg miljö för barnet (ibid.). 

 

Svåra föräldrakonflikter och hur de försvårar vårdnadsutredningar 

Många forskare använder inte begreppet högkonflikt, men deras beskrivningar av 

föräldrakonflikter och deras konsekvenser för barnet tangerar ovanstående definitioner. 

Exempelvis Rejmer (2014) hävdar att barnen ofta hamnar i bakgrunden i vårdnadsutredningar. 

Hon menar att ett skäl kan vara att alla vårdnadsutredningar hon undersökt handlar om 

värdekonflikter. Med värdekonflikt syftar hon på att konflikten handlar om föräldra- och 

samarbetsförmågan. Föräldrarna är oense om barnuppfostran och omsorg om barnen, 

exempelvis på grund av religiösa eller kulturella skäl. Även företeelser som psykisk ohälsa, 

missbruk, våld eller kriminalitet hos en eller båda föräldrarna är vanligt förekommande i dessa 

konflikter enligt henne (ibid.). 

En annan effekt av svåra föräldrakonflikter kan vara att bedömningen av barnets bästa måste 

stå tillbaka (Socialstyrelsen, 2012). När konflikten mellan föräldrarna är hög och de vuxnas 

behov står mot varandra och mot barnets behov kan det leda till att fokus hamnar i att försöka 

lindra föräldrakonflikten. Detta fokus på föräldrakonflikten förvårar utredarens möjlighet att se 

vad som är det bästa för barnet. Utredaren kanske då gör sin bedömning mer utifrån en intention 

att inte förvärra föräldrarnas konflikt än utifrån barnets bästa (ibid.). 

 

Föräldrakonfliktens konsekvenser för barnet                                  

Barn i vårdnadskonflikter kan drabbas hårt och kan få många olika slags psykosomatiska besvär 

(Socialstyrelsen, 2012). När föräldrar använder barnet som ett redskap i konflikten kan det 

skapa svåra lojalitetskonflikter hos barnet eftersom barnet vill vara älskad av båda sina 

föräldrar. Killén (refererad i Socialstyrelsen, 2012) anser att föräldrar som inte kan samarbeta 

efter en skilsmässa utsätter sina barn för ett psykiskt övergrepp. Med detta menar hon att om 

barnet hamnar i en situation som kännetecknas av en lojalitetskonflikt, kan det leda till att barnet 

blir tvungen till att förneka delar av sig själv. Detta kan i sin tur leda till både ångest och 

förvirring. I en svår konflikt går barnet även miste om möjligheten att få sörja den förälder som 
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barnet har förlorat. För barnet kan detta inverka på dess utveckling och relationsfärdigheter 

(ibid.). 

Enligt Schaffer (1998, ref. i Höjer & Röbäck, 2007) leder föräldrarnas konflikter ofta till att 

barnet utvecklar beteendeproblem. Särskilt illa far de barn som är utsatta för eller upplever våld 

inom familjen. Uppemot 50 procent av barnen som lever i en konfliktfylld miljö riskerar enligt 

Schaffer att utveckla psykopatologiska beteenden (ibid.). 

 

Teoretiska perspektiv 

 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

I detta arbete kommer det socialkonstruktionistiska perspektivet användas som en teoretisk 

referensram. Socialkonstruktionismen hävdar att våra uppfattningar av den sociala verkligheten 

är konstruerade och att uppfattningarna blir till gemensam kunskap via socialisation (Payne, 

2010). Dessa uppfattningar bildar sedan ett organiserat system av kunskap som delas av 

individerna i det sociala sammanhanget. Av detta synsätt följer att begrepp som barn och ålder 

är sociala konstruktioner (ibid.). I detta arbete används denna teori tillsammans med det 

barndomssociologiska perspektivet för att diskutera synen på barn och hur man betraktar dem 

som aktörer i vårdnadstvister. 

 

Barndomssociologiskt perspektiv 

Barndomssociologin är en teoretisk inriktning inom barndomsforskning som hämtar sina 

kunskaper från flera discipliner som sociologi, antropologi, psykologi och historia och har sin 

utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska teorin (Halldén, 2007). Barndomssociologin vill 

bl.a. lyfta barnets rättigheter i samhället, barnet som aktörer i sina liv och barnets positioner i 

samhället och i förhållande till sina föräldrar. I detta arbete används en av barndomssociologins 

utgångspunkter som innebär att ”barn är och måste betraktas som aktiva skapande av sitt eget 

sociala liv” (Halldén, 2007, s. 26). Inom barndomssociologin går det att diskutera barns 

delaktighet utifrån två olika perspektiv: omsorgsperspektiv och delaktighetsperspektiv 

(Eriksson & Näsman, 2009).  Vidare kan delaktighet analyseras med hjälp av Harts 

delaktighetsstege som beskriver olika nivåer av delaktighet (ibid.). 
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Harts delaktighetsstege 

En metod att studera barnens delaktighet utifrån barndomssociologin är Roger Harts 

delaktighetsstege som är uppbyggd med åtta steg, från ingen delaktighet gradvis upp till hög 

delaktighet (Eriksson & Näsman, 2009). Av dessa steg innefattar endast stegen från 3 uppåt 

någon form av delaktighet i stigande omfattning (ibid.). I detta arbete används Socialstyrelsens 

(2012, s. 64) tolkning av Harts delaktighetsstege;  

1. Manipulation; barnet är delaktigt i ett sammanhang som det inte förstår innebörden i.    

2. Dekoration; barnet används i ett sammanhang som en ”utsmyckning”. 

3. Symbolvärde; barnet får vara med i ett sammanhang för att dess närvaro ger symboliskt 

ett bra intryck. Barnet har inget inflytande eller möjlighet till aktivt deltagande.  

4. Anvisad men informerad; barnet får information om den aktuella frågan eller situationen 

men får inte vara aktivt i beslutsprocessen. 

5. Konsulterad och informerad; barnet får möjlighet att framföra sina synpunkter. Barnets 

delaktighet begränsas av att det inte kan initiera situationen eller fatta beslut i frågan. 

6. Beslutsfattande initierat av vuxna, delat med barn; barnet får vara delaktigt i 

beslutsfattandet men barnet kan inte ta initiativet till att ta upp frågan.  

7. Initierat och styrt av barn; barnet har möjlighet att både initiera och att besluta i frågan.  

8. Beslutsfattande initierat av barn, delat med vuxna; barnet har samma möjlighet som alla 

andra medborgare till att initiera frågor och vara med att fatta beslut tillsammans med 

andra (ibid.).  

 

Omsorgsperspektiv och delaktighetsperspektiv 

Hur samhället ser på barn är tvetydigt, barn ses både som objekt och subjekt (Eriksson & 

Näsman, 2009). Å ena sidan är barn inte färdigsocialiserade och därför i behov av de vuxnas 

omsorg och uppsikt, å andra sidan är barn kapabla och sociala aktörer som kan påverka sin 

situation. De två perspektiven fungerar som ett spänningsfält. Eriksson och Näsman väljer att 

kalla de två perspektiven för omvårdnadsperspektiv och rättighets/delaktighetsperspektiv, och 

de förespråkar att man kombinerar dessa två perspektiv som professionellt förhållningssätt 

gentemot barn. Utifrån barndomssociologin går det att diskutera hur de två perspektiven 

gällande barnets delaktighet kan användas inom myndigheterna för att stödja barnen (Halldén, 

2007). Dessa begrepp fångar komplexiteten i barnets situation i svåra vårdnadskonflikter 

eftersom det kan ha behov av skydd och samtidigt få vara aktiv aktör gällande beslut om sin 

egen situation. Skillnaderna mellan dessa perspektiv och vilka olika konsekvenser användande 
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av dessa perspektiv kan få för barnet t.ex. i form av delaktighet i kontakt med myndigheterna, 

diskuteras inom barndomssociologin (ibid.). 

Höjers och Röbäcks (2007) studie ger ett tydligt exempel på omsorgsdiskursen. De har 

undersökt 18 stycken vårdnadstvister gjorda mellan år 2000 och år 2001, varav 14 st. var 

avgjorda i tingsrätten. I vissa av fallen fanns det endast en kort upplysning som underlag. I åtta 

av fallen lämnades ett förslag till beslut men endast i ett av dem resonerades kring barnets vilja 

i förhållande till förslaget. Utredarna som granskades i forskningsstudien ansåg att barnet har 

en problematisk inställning då det inte vill träffa den andra föräldern. Forskarna ansåg att detta 

är ett typiskt exempel på utredarnas omsorgsdiskurs, där barnets vilja underordnas 

uppfattningen att det alltid är till barnets bästa att ha en relation med båda sina föräldrar (ibid.).                                                                                                                                                                          

Då studiens syfte är att undersöka hur begreppen barnets bästa och barnets delaktighet tolkas 

av familjerättssekreterare bedömer författarna att omsorgs - och delaktighetsperspektiv är 

användbara begrepp i analysen av resultaten. Socialkonstruktionism kan ge ett teoretiskt 

verktyg i förhållande till uppfattningar om betydelsen av ålder som bedömningsgrund. Harts 

delaktighetsstege uppfattas av författarna som en bra, konkret grund i diskussionerna om 

barnets delaktighet med respondenterna.                    
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Del III Metod 

 

Val av metod - förtjänster och begränsningar 

Då vi ville få djupare kunskap om hur familjerättssekreterare kan resonera kring våra teman i 

denna studie har vi valt kvalitativ metod. Med hjälp av den metoden har vi kunnat undersöka 

vilka erfarenheter och tankar som ligger till grund för familjerättssekreterares handlande och 

beslutsfattande. Metoden innebär också att vi lättare kunde sätta de teman vi studerar i sitt 

sammanhang (Ahrne & Svensson, 2011). Vi såg den kvalitativa metoden användbar för att få 

djupare kunskap kring hur respondenterna resonerar kring våra teman (ibid.). 

För att få inblick i hur familjerättssekreterare resonerar kring sina bedömningar och hur de ser 

på centrala begrepp ansåg vi att intervju var den mest passande datainsamlingsmetoden (Ahrne 

& Svensson, 2011). Med hjälp av intervju kunde vi snabbt få kunskap om respondenternas 

perspektiv på och reflektioner kring våra teman (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Svagheterna med intervjumetoden är att den endast ger en begränsad bild av det som undersöks 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). En annan svaghet är att respondenterna kan säga en sak 

och göra en annan, eller tolkningen av respondenternas svar kan bli fel (ibid.). 

 

Abduktiv strategi 

Den kunskapsstrategi som användes i detta arbete är den abduktiva, det vill säga en blandning 

mellan en deduktiv och induktiv strategi för att nå kunskap (Larsson, 2005). I den abduktiva 

metodstrategin utgår man från empiriska data, vilket i vår studie handlar om intervjuer med 

familjerättssekreterare. Empirin tolkades sedan med hjälp av de teoretiska analysverktygen; det 

socialkonstruktionistiska- och det barndomssociologiska perspektivet. Därefter växelverkade 

teori och empiri och påverkade varandra. På detta sätt hoppades vi både att kunna ge möjlighet 

för våra respondenter att svara med sina egna ord samtidigt som vi skulle kunna analysera 

svaren och eventuellt hitta mönster i empirin med hjälp av tidigare forskning och 

barndomssociologiska begrepp och synsätt (ibid.). 
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Vinjett som metod 

Vinjetter är ett redskap inom kvalitativ forskning för att studera professionellas bedömningar 

och associationer vilket är syftet med denna studie (Kullberg & Bunnberg, 2007). Vinjetter är 

fallbeskrivningar som kan vara autentiska eller fiktiva och kan användas bl. a. i en intervju. Vår 

handledare gav oss tipset att använda vinjetter vilket vi ansåg kunde gynna syftet med vår 

studie. I denna studie är vinjetterna fiktiva men bygger på tidigare erfarenhet som en av 

författarna fick under sin praktik gällande vanligt förekommande frågor i en vårdnadsutredning 

(bilaga 2). Författarna har försökt att skapa verklighetstrogna vinjetter utifrån teman i arbetet 

då det ökar sannolikheten för att de professionellas svar överensstämmer med hur respondenten 

skulle bedöma i ett autentiskt fall (Huges, 1998, refererad i Kullberg & Brunnberg, 2007). 

Vinjetterna handlar om teman: barnets delaktighet i utredningsprocessen, barnets vilja i 

bedömningen, riskbedömning om barnets bästa utifrån missbruk och utifrån våld. Denna metod 

gör det enklare att prata om känsliga frågor då vinjetten gör ämnet och frågorna mera 

opersonliga (Barter & Renold, 1999, refererade i Kullberg & Brunnberg, 2007) samtidigt som 

vinjetterna blir ett hjälpmedel att få respondenterna att konkretisera sina reflektioner. De 

professionellas svar kan även jämföras med lagar och rekommendationer som är aktuella i 

kontexten, vilket görs i denna studie (ibid.). 

 

Förkunskaper 

En av författarna hade vissa förkunskaper inom ämnet innan arbetet påbörjades vilket kan ha 

påverkat studiens innehåll. Det kan å ena sidan ha underlättat processen med att lättare få en 

bred kunskapsöversikt och att skapa verklighetstrogna vinjetter och intervjufrågor. Å andra 

sidan kan kännedomen om/av lagstiftningen och arbetsmetoderna inom familjerättsliga området 

också ha påverkat objektiviteten negativt och resulterat i att analysen påverkas utifrån de 

förkunskaper som redan fanns. Detta har författarna försökt eliminera genom att under hela 

processen se resultaten med den andra författarens ögon som inte hade samma förkunskaper. 

Alla frågor och analyser har diskuterats grundligt mellan författarna för att uppnå så hög 

objektivitet som möjligt. 
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Tillvägagångssätt och urvalsprocess 

Då vår studies fokus handlar om hur familjerättssekreterare resonerar kring våra teman ville vi 

hitta personer med en djupare kunskap om detta, vilket vi ansåg att vi kunde hitta med hjälp av 

ett snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Våra urvalskriterier var: att 

respondenterna skulle ha erfarenhet av att arbeta som familjerättssekreterare, att de skulle arbeta 

som familjerättssekreterare idag eller ha arbetat som familjerättssekreterare fram till relativt 

nyligen (inom ett år) och att de skulle vara intresserade av att delge oss sina tankar och 

resonemang gällande barns bästa, barns delaktighet och högkonfliktfamiljer i 

vårdnadsutredningar. 

Vi hade turen att få tillgång till fyra kunniga och erfarna respondenter, något som kan tänkas 

skulle varit svårare utan kontakter (Ahrne & Svensson, 2011). På grund av de snäva tidsramar 

som vi hade att förhålla oss till i denna studie var antalet respondenter tvunget att begränsas. 

Att några av respondenterna till vis del var bekanta till oss kan också haft viss hämmande 

betydelse på hur respondenterna valde att svara på frågorna, trots att de ställdes av den andra 

skribenten. Alternativt kan det ha ökat respondenternas tilltro till oss och fått dem att svara mera 

avslappnat och frimodigt än de hade gjort tillsammans med en okänd intervjuare (Ahrne & 

Svensson, 2011). 

 

Respondenterna 

Tre av respondenterna arbetade som familjerättssekreterare i en mellanstor kommun i en 

storstadsregion i Sverige. De hade arbetat mellan ett och nio år på familjerätten. Den fjärde 

hade arbetat som familjerättssekreterare i en liknande kommun i över tjugo år, men arbetade 

med andra uppgifter sedan ett år tillbaka. Vi bedömde att då hon arbetat så många år och fram 

till nyligen med dessa frågor, var hennes deltagande relevant för vår studie. Alla hade dessutom 

en gedigen kunskap om barn och unga, från att ha arbetat flera år antingen med barn- och 

ungdomsutredningar, på mottagningsenhet för barn och unga samt inom insatser för barn och 

unga. En av respondenterna hade inte arbetat mer än ett år inom familjerätten, men däremot 

över tio år som utredare inom ungdomsenheten. Alla respondenter var kvinnor. Åldersspannet 

mellan respondenterna var mellan cirka 30 och 60 år, och alla hade svensk bakgrund. Då vissa 

av respondenterna är kollegor har vi valt att skydda deras anonymitet genom att inte beskriva 

de och deras bakgrund mer detaljerat. 
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Datainsamling 

 

Planering av intervjuerna 

Den allmänna intervjuguiden, som vi använde som intervjustrategi, innefattar både 

strukturerade teman som är kopplade till problemformulering, och öppna underfrågor till varje 

tema (Kvale & Brinkmann, 2013) (se bilaga 2.). Vi gjorde en tematisk intervjuguide utifrån 

våra frågeställningar och frågor som vi upptäckt genom tidigare forskning. Respondenterna fick 

välja tid och plats för intervjuerna. 

 

Genomförandet av intervjuerna 

Innan intervjutillfällen fick alla respondenter ett dokument mailat till sig där våra vinjetter stod 

samt Harts delaktighetsstege. Intervjuerna varade en timme med varje respondent och 

intervjuguiden följdes med alla. Alla intervjuerna spelades in med respondenternas 

godkännande. När respondenternas svar skiljde sig från varandra ställdes olika typer av 

klargörande följdfrågor till dem. I slutet av varje intervju fick respondenterna tillägga om de 

ville framföra något mera till studien utifrån ämnet och de flesta valde att göra det. Alla 

intervjuerna transkriberades i sin helhet. 

 

Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets etiska principer vid forskning som berör människor 

använts; informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav (Kvale & Brinkman, 2013; 

Vetenskapsrådet, 2002). Informerat samtycke efterföljdes genom att alla intervjupersonerna 

(som vi valt att även kalla respondenter i denna studie) några veckor innan intervjun fick en 

kort beskrivning av studiens syfte och frågeställningar samt information om de etiska riktlinjer 

som skulle efterföljas. De fick också information om att deras deltagande var frivilligt och att 

de kunde avbryta sin medverkan om de ville. I enlighet med konfidentialitetsprincipen fick 

respondenterna information om att endast vi som gör studien har tillgång till materialet och att 

materialet skulle komma att raderas efter att det var bearbetat. De fick också kännedom om att 

uppsatsen kommer att läggas ut på Diva-portalen, och vem som är studiens handledare.  

Som tidigare nämndes var några av respondenterna kollegor, vilket ledde till att vi fäste särskild 

vikt vid att anonymisera deras svar. Innan varje intervju lyftes frågan upp med respondenterna 
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och de försäkrades om att tystnadsplikten kommer att hållas noggrant (se bilaga 1). Vi 

förklarade också hur deras svar skulle anonymiseras genom att svaren inte skulle kunna kopplas 

till en viss person utifrån ålder eller erfarenhet. Alla citat och svar har presenterats som 

självständiga uttalanden och det framkommer inte vilken/vilka kommuner respondenterna 

arbetade i. För att respondenterna skulle känna sig säkra på att information de lämnar till oss 

var korrekt har alla fått ta del av de citat och sammanfattningar som vi valt att använda oss av. 

Vi har korrigerat texten utifrån de synpunkter de framfört efter att de läst sina delar.  

Enligt Svensson och Ahrne (2011) finns det två etiska positioner varifrån forskaren kan utgå i 

sina etiska val. Teleologisk etik innebär att välja handlingar utifrån dess konsekvenser, och 

deontologisk etik lägger vikt vid plikten snarare än konsekvenserna. Utifrån vår urvalsdesign 

som innebar att en del av respondenterna var bekanta med varandra, valde vi en mera 

deontologisk position (ibid.). Utifrån det ansåg vi att vår etiska plikt var att skydda deras 

anonymitet på viss bekostnad av arbetets slutresultat (Kvale & Brinkman, 2013; Svensson & 

Ahrne, 2011; Vetenskapsrådet, 2002; ). Detta förfarande medförde vissa brister i studiens 

analys, då vi gick miste om möjligheten att se om det fanns ett mönster i en respondents olika 

svar beroende dess erfarenhet eller ålder. Citaten är språkligt modifierade i de fall då 

respondenten hade ett personspecifikt sätt att uttrycka sig (ibid.). Alla fyllnadsord såsom: 

“liksom”, “alltså” m.fl. har tagits bort för läsbarheten skull (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 

2011).  

 

Trovärdighet 

Kvalitativa forskare kan välja att använda sig av termen trovärdighet i diskussionen om 

sanningsvärdet i sina resultat, istället för de mer traditionella termerna reliabilitet och validitet 

(Kvale & Brinkmann, 2013). Enligt Svensson och Ahrne (2011) är trovärdighet särskilt viktigt 

vid kvalitativ forskning. För att öka trovärdigheten i denna studie har vi använt oss av 

transparens och återkoppling till fältet. 

 

Transparens och återkoppling till fältet 

Transparens handlar om att göra forskningsprocessen och metodvalen så genomskinliga och 

öppna som möjligt (Svensson & Ahrne, 2011). Vi har i vår studie försökt vara så transparenta 

som möjligt under arbetets gång för att därmed öka trovärdigheten. Vi har försökt uppnå 
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transparens genom att beskriva studiens genomförande och vår bearbetning av materialet steg 

för steg. Vi har även valt att vara så öppna som möjligt med de svagheter och brister som vi 

själva upptäckt under forskningsprocessen. Vi har även återkopplat till fältet genom att 

respondenterna har fått läsa och ge sina åsikter på resultatdelarna som rör dem själva, för att på 

så sätt öka trovärdigheten av vår studie (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet inom kvalitativ forskning är inte helt enkelt och måste alltid göras med 

försiktighet (Svensson & Ahrne, 2011). Då denna studie baseras på kvalitativa intervjuer med 

fyra personer har den en begränsad generaliserbarhet gällande familjerättssekreterares syn på 

de frågor studien behandlar utifrån sin omfattning. För att öka generaliserbarhet diskuteras 

materialet och analysen i förhållande till lagstiftningen och tidigare studier för att undersöka i 

vilken grad de överensstämmer med de tidigare resultaten och om det finns frågor där de avviker 

(ibid.). Materialet diskuteras även utifrån de socialkonstruktivistiska och barndomssociologiska 

perspektiven vilka kan ge en djupare förståelse av materialet. 

 

Bearbetning av material och analys 

Alla intervjuerna transkriberades ordagrant och därefter sammanfattades respondenternas svar 

utifrån tre övergripande frågeområden utifrån intervjuguiden. Belysande citat sparades. Efter 

sammanfattningen började nya underrubriker gestalta sig. Under denna process gjorde vi några 

justeringar i vår ursprungliga temaguide. Vi märkte att samtalen under riskanalysen fokuserades 

i högre grad på våld, än på missbruk och psykisk ohälsa. Framförallt fick vi ett mer rikt material 

gällande våld, som således fick mera utrymme i vår studie än de två andra riskområdena. Det 

faktum att missbruk och speciellt psykisk ohälsa hamnade mer i skymundan är en svaghet i 

studien eftersom även dessa är viktiga riskområden att ta hänsyn till.  Vi diskuterar vidare kring 

denna fråga i resultatdelen.   

Därefter började vi aktivt sortera, ordna och kategorisera material för att finna svar på vissa 

frågor (Rennstam & Wästerfors, 2011). Vi började först bearbeta materialet i kronologisk 

ordning utifrån intervjufrågorna. Alla respondenters svar under samma tema fördes ihop och 

sammanfattades. Under processen har vi noga kontrollerat vår text mot respondenternas 

originalsvar för att öka trovärdigheten (Svensson & Ahrne, 2011). Vi reducerade och förtätade 
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resultaten, och sammanfattade respondenternas gemensamma svar i omgångar, utan att förlora 

nyanserna i svaren när de skiljdes åt (Rennstam & Wästerfors, 2011). Sen delade vi upp 

materialet utifrån svarsteman och lyfte fram avvikande svar. Utifrån de frågor som väcktes när 

vi läste materialet sökte vi djupare i tidigare forskning i ämnet. Vissa frågor som psykisk ohälsa 

fick mindre utrymme än planerat, då vi märkte att materialet var bristfälligt på detta område, 

men rikt på andra områden. Sedan började vi sammanfatta, analysera och sammanföra vårt 

material med tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt (ibid.). 
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Del IV Resultat, analys och diskussion 

 

Disposition resultat, analys och diskussion 

Författarna har valt att dela in resultat och analys i tre teman, Barns bästa i vårdnadstvister, 

Barnets delaktighet i vårdnadstvister och Föräldrakonflikter och högkonfliktfamiljer. Under 

temat Barns bästa i vårdnadstvister redovisas metoder och teorier och kunskapskällor som 

respondenterna använder sig av. Där tas även upp hur respondenterna resonerar kring 

riskanalys, både generellt och specifikt utifrån två vinjetter med fokus på riskfaktorerna 

missbruk, psykisk ohälsa och våld. Under temat Barnets delaktighet i vårdnadstvister behandlas 

hur respondenterna resonerar generellt kring barnets delaktighet med utgångspunkt i Harts 

delaktighetsstege. Under samma tema tas även upp hur respondenterna resonerar generellt kring 

när och hur de pratar med barn och hur de resonerar kring att redovisa barnets synpunkter. 

Dessutom förekommer där en diskussion gällande hur respondenterna resonerar specifikt kring 

delaktighet utifrån två vinjetter. Under temat Föräldrakonflikter och högkonfliktfamiljer tas det 

upp hur respondenterna definierar högkonfliktfamiljer och vidare hur de resonerar kring 

eventuella svårigheter som kan finnas kring att bedöma barnets bästa i just högkonfliktfamiljer. 

Sist i del IV kommer resultat- och metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Tema I- Barnets bästa 

 

Vilka metoder, teorier och andra kunskapskällor används? 

När respondenterna tillfrågades om vilka teorier, metoder eller annan kunskapsbas som de 

använder när de resonerar kring barnets bästa gavs varierade svar. Flera av respondenterna 

uppgav att det är svårt att precisera vilken kunskapsbas som ligger till grund för deras 

bedömning: 

Ja, det är en svår fråga. Det blir ju någon slags samlad bedömning utifrån olika 

områden. Det finns ju inte en… en metod. 

 

Gemensamt för respondenternas svar är att bedömningen av barnets bästa handlar om att föra 

ihop olika synvinklar; barnets, föräldrarnas och myndigheternas. Utifrån dessa olika synvinklar 

ska de försöka skapa en helhetsbild: 
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Barnets bästa är ju inte en sak, det är olika synvinklar, och det gäller att sammanföra 

dem. För barnet kanske - ur sin synvinkel- är något bäst för det, till exempel, att äta 

godis varje dag. Föräldrarna tycker något annat, myndigheterna kan tycka något 

annat. Det är därför det är så lätt att slänga (sig) med begreppet barnets bästa, men 

det är ganska svårt att bedöma. 

 

Tre av respondenterna tog upp lagstiftningen och Socialstyrelsens handbok som viktiga källor 

för deras bedömning. Annat som togs upp av enstaka respondenter är barnets rätt till sitt 

ursprung (familj, släkt, vänner), barnets utveckling, barnets egna synpunkter i den mån det går 

att ta hänsyn till den, och aktuell forskning, exempelvis om barns utveckling och hur de kan 

påverkas av olika faktorer. Då respondenterna inte specificerade vilken eller vilka lagar de 

syftade på i bedömningen av barnets bästa, kan man inte säkert veta huruvida de menade de 

omständigheter som aldrig får åsidosättas enligt lagstiftningen ”barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 

får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” (Rejmer, 2014, 

s. 368). Ingen av respondenterna nämnde god fostran exempelvis. 

En av respondenterna förklarade svårigheten med att specificera kunskapsbasen hon använder 

för sin bedömning utifrån att tingsrätten inte vill ha forskning i utredningarna utan utgår ifrån 

att familjerättssekreterare “kan barn”. Hon tog även upp att hon utgår från allmängiltiga synsätt 

som exempelvis att barnet mår bra av en bra relation till båda föräldrarna. Detta tar även de 

andra respondenterna upp, liksom behovet av riskbedömning i relation till barnets bästa. Detta 

överensstämmer med hur föräldrabalken är formulerad (SFS 1949:381; Rejmer, 2014). 

Flertalet av respondenterna nämnde barnets rätt att yttra sig om sin situation som centrala i 

bedömningen om vad som är barnets bästa. Detta stämmer väl överens med hur FN:s 

Barnkonvention (Unicef 1989, Cederborg 2012) och lagstiftningen (SFS 1949:381, Höjer & 

Röbäck, 2007; Isaksson, 2014; Singer, 2012) är formulerad. Att barnet har rätt att yttra sig 

betyder däremot inte alltid att barnets synpunkter redovisas, att barnen blir tagna på allvar eller 

att dess vilja väger in i utredningen visar tidigare forskning (Höjer & Röbäck, 2007; Rejmer 

2014; Socialstyrelsen, 2011). En av respondenterna uppgav att ett äldre barns vilja kan bli direkt 

avgörande för beslutet. Hon ansåg att grunderna till varför ett barn uttrycker en vilja i 

vårdnadsutredningar spelar mindre roll ju äldre barnet är. Att barnet ska få sin uttryckliga vilja 

lyssnad på utifrån ålder och mognad, som några uppgav, stämmer väl överens med hur 

lagstiftningen är formulerad (SFS 1949:381).  
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Att en av respondenterna tog upp att barnets vilja väger tyngre ju äldre barnet är går att koppla 

samman med Eekelaars definition av barnets bästa (Socialstyrelsen, 2012). På grundval av ålder 

bedömde respondenten om barnet är kapabel att bestämma själv eller inte. Ju äldre barn desto 

ökad grad av subjektivt perspektiv på barnets bästa, dvs. barnets vilja väger tyngre. Och därmed 

även indirekt ett mer objektivt perspektiv på barnets bästa ju yngre barn, där barnets yttranden 

får mindre betydelse. 

En av respondenterna nämnde metoden BBIC (barnets behov i centrum) och de behovsområden 

som framkommer i den, som en grund för att bedöma barnets bästa. Samma respondent uppgav 

att föräldrarnas omsorgsförmåga, skydd och nätverk är viktiga delar att ta hänsyn till. Hon 

ansåg att socialtjänstlagens 11:1 utredningar är viktiga och kan bringa djupare kunskap om 

barnets behov och föräldrarnas föräldraförmåga. Enligt henne har det ibland hänt att 

familjerättssekreterare varit tvungna att lämna ifrån sig vårdnadsutredningar till tingsrätten 

innan socialtjänstlagens 11:1- utredningar, som pågår parallellt, varit färdiga, då tingsrätten inte 

beviljat förlängd tid. 

En annan respondent menade däremot att det inte ingår i hennes uppdrag som 

familjerättssekreterare att utreda omsorgsförmågan, utan hennes uppgift är att utreda kring 

vårdnad, boende och umgänge. Men hon sa även att om det framkommer i underlag från 

socialtjänstlagens 11:1- utredning att det finns omsorgsbrister hos en förälder så blir det relevant 

i vårdnadsutredningen. Om föräldrarna har likvärdig omsorgsförmåga väger deras 

samarbetsförmåga och deras sätt att prata om varandra in i bedömningen om barnets bästa. De 

två ovanstående respondenterna uppgav två olika tolkningar av sitt uppdrag gällande 

bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga i vårdnadsutredningar. Den första ansåg att det bör 

ingå i utredningen och den andra ansåg inte att det är hennes uppdrag att utreda detta. Samtidigt 

nämndes det att familjerättssekreterare inte alltid har tillgång till tidigare utredningar där 

underlag om föräldrarnas omsorgsförmåga framkommer. Denna skillnad i tolkning mellan olika 

familjerättssekreterare kan förefalla problematisk eftersom barnets rätt till omvårdnad enligt 

föräldrabalken 6:1 aldrig får åsidosättas i bedömningar gällande barnets bästa (Rejmer, 2014). 

Det framkommer även i Socialstyrelsens handbok att föräldrarnas omsorgsförmåga är en viktig 

aspekt gällande frågor om umgänge (2012). Resultatet bekräftar tidigare forskning om att det 

inte finns några tydliga direktiv i lagen (Isaksson, 2014) eller fastställda metoder att luta sig 

emot i bedömningen av barnet bästa (Rejmer, 2014). Denna avsaknad av tydliga direktiv kan 

resultatera i att barnets bästa kan tolkas på olika sätt beroende på utredaren (ibid.). 
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Riskanalys kopplat till barnets bästa 

Samtliga respondenterna uppgav att de saknar metoder för att göra riskbedömningar. Alla 

nämnde följande riskfaktorer som de alltid tar hänsyn till vid en riskbedömning: psykisk ohälsa, 

missbruk, risk för bortförande, bristande omsorgsförmåga och våld. Vilket stämmer överens 

med de riskfaktorer som Socialstyrelsen nämner som viktiga att ta hänsyn till (2012). En 

respondent tog även upp konfliktnivån mellan föräldrarna som en riskfaktor, vilket är tänkvärt 

med tanke på hur illa barn kan fara av att befinna sig i föräldrakonflikter (Socialstyrelsen, 2012; 

Höjer & Röback, 2007). Vilka riskfaktorer som respondenterna bedömde som viktigare än 

andra att ta hänsyn till beror på situationen och graden av risk. En menade att de riskfaktorer 

som påverkar relationen mellan föräldern och barnet väger tyngst, och en annan menade att alla 

risker ska bedömas i relation till barnets ålder. I kommande kapitel kommer riskfaktorer 

diskuteras utifrån olika fallbeskrivningar med fokus på missbruk och våld. Psykisk ohälsa 

kommer också beröras, men i mindre omfattning. 

 

Vinjett nr. 1. Riskfaktor missbruk: Hur bedömer man om det pågår ett missbruk? 

Förälder 1 misstänker att förälder 2 har ett pågående missbruk (alkohol/cannabis). 

Förälder 2 medger att hen tidigare har använt alkohol/cannabis, men att hen inte längre 

gör det. Förälder 2 vägrar dock att lämna tester. 

 

Alla respondenterna ansåg att det generellt är svårt att bedöma om det pågår ett missbruk i de 

fall personen inte medger det själv, inte har pågående insatser eller domar baserade på 

missbruket. Det kan kopplas till Rejmers studie (2014) som visade att det förekom brister i 

riskbedömningarna i alla de av henne granskade utredningarna med uppgifter om t.ex. 

missbruk. Detta visar på svårigheterna inom detta område. I många fall får man enligt en 

respondent göra en bedömning utan att veta säkert vems ord som är sanning. Även barnens 

utsagor tas in i bedömningen. Hon ansåg att barn sällan hittar på förälderns missbruk och att 

hon således tar det på allvar:                       

Säger barnet att - ja, nu tar vi pappa - “att pappa dricker alltid några öl på fredagskväll 

när jag kommer, och sen sover han där på soffan, och sen är han jättetrött på lördag 

morgon. Och jag får gå upp och göra frukost själv.” Då skulle nog jag lyssna på det. 

 

Vad är barnets bästa när en förälder har ett missbruk? 

Samtliga respondenterna ansåg att även en förälder med ett pågående missbruk kan vara lämplig 

som umgängesförälder. Flera respondenter ansåg att ett umgänge kan fungera så länge föräldern 
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är opåverkad när hen är tillsammans med barnet och kan skapa en trygg miljö för barnet, då de 

ansåg att barnet kan skadas av att vara tillsammans med påverkade föräldrar. Att de ansåg att 

barnet far illa av att umgås med en påverkad förälder bekräftas av tidigare forskning gällande 

de risker det finns för barn att växa upp med missbruk inom familjen (Lagerberg & Sundelin 

2008; Socialstyrelsen, 2012). 

En respondent ansåg däremot att det är individuellt hur påverkad en förälder kan vara och ändå 

vara en umgängesförälder. Enligt henne beror det helt på i vilken grad föräldern kan behålla en 

god omsorgsförmåga. Hon bedömer lämpligheten i umgänge mellan barn och förälder med 

missbruksproblematik utifrån barnets ålder. Ett äldre barn kan kanske själv avgöra om den vill 

träffa sin förälder och i så fall hur mycket. Ett äldre barn har också förmågan att själv kontakta 

den andra föräldern om det upplever umgängesföräldern som påverkad och inte vill stanna kvar 

där menar hon. Även en annan respondent tog upp att gällande yngre barn är det mycket viktigt 

att veta att det inte pågår ett missbruk. Om det finns osäkerhet kring missbruk kan umgänget 

till exempel ske med en annan vuxen närvarande. En respondent tog upp situationer där det 

finns en osäkerhet kring om en förälder missbrukar och där barnet är yngre. Enligt henne är det 

då den andra förälderns uppgift att säkerställa att föräldern inte är påverkad under umgänget 

med barnet, då det inte finns någon annan som kan göra det. 

Utifrån Eekelaars definition av barnets bästa framkommer att åldern på barnet påverkar 

huruvida familjerättssekreterarna använder sig av subjektivt eller objektivt perspektiv 

(Socialstyrelsen, 2012). Med det menas att ett äldre barns subjektiva synpunkter får större tyngd 

medan yngre barns bästa i högre grad bedöms utifrån objektivt perspektiv d.v.s. utifrån 

forskning och beprövad erfarenhet. Samtidigt bör mognad vara den centrala indikatorn i 

familjerättssekreterarnas bedömningar snarare än den kronologiska åldern (Höjer & Röbäck, 

2007). Att respondenterna resonerade utifrån ålder istället för mognad överensstämmer med 

tidigare forskningsresultat. 

I föräldrabalken framgår att risken att barnet far illa ska vara tillräcklig för att detta ska väga 

tungt i bedömningen av barnets bästa (Socialstyrelsen, 2012). Detta styrks av forskning som 

visar att det finns flera risker som barnet kan utsättas för om det växer upp med missbruk i 

familjen (Lagerberg & Sundelin, 2008). Därutöver saknas fungerande riskmetoder 

(Socialstyrelsen, 2012), och enligt Rejmer (2014) finns stora brister gällande riskbedömningar 

i vårdnadsutredningar.  
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Vinjett nr. 2. Riskfaktor våld och psykisk ohälsa 

Förälder 1 anger att hen blivit utsatt för både fysiskt och psykiskt våld av förälder 2 vid 

upprepade tillfällen. Vissa gånger har polisanmälan gjorts men lagts ned på grund av 

bristande bevisning. Vid ett tillfälle har barnet som då var fem år bevittnat våldet, 

förälder 2 tog ett stryptag på förälder 1. Förälder 1 anger också att hen blivit slagen och 

hotad av förälder 2. 

 

Det psykiska våldet har mest bestått av kränkningar och negativa tillmälen och har pågått nästan 

dagligen enligt förälder 1. Förälder 2 anger att hen har blivit utsatt för psykiskt våld i form av kränkande 

ord och anger att förälder 1 är psykiskt sjuk (äter antidepressiv medicin). Förälder 1 har även utsatt 

barnet för misshandel i form av att skrika åt barnet och ta hårt i barnet 

Vid samtalen fokuserades ofta på våldet medan psykisk ohälsa hamnade i skymundan. Detta 

kan vara problematiskt eftersom dessa riskfaktorer ofta samvarierar eller samverkar, vilket 

forskningen visar (Socialstyrelsen, 2012). En respondent uppgav dock att det alltid finns en 

spännvidd när det gäller graden av risk vid psykisk ohälsa. Och att det därför kan vara svårt att 

bedöma gränsen för när något är skadligt för barnet eller inte: 

Det är alltid svårt. Psykisk ohälsa, vad är det? Det finns ju “lighta” versioner och så kan 

man vara inlagd, det finns ju LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Allt kan vara 

destruktivt för ett barn, alla de här riskfaktorerna. Så det beror lite på graden. 

 

Trots att psykisk ohälsa nämndes av alla respondenterna som en riskfaktor som de tar hänsyn 

till, försvann det under intervjuerna till förmån för diskussioner om våld. Detta bör vägas mot 

forskningen som Lagerberg och Sundelin (2008) tar upp gällande de risker som är förknippade 

med att växa upp med föräldrar som lever med psykisk sjukdom även i lindrig form. Alla 

respondenter uppgav att, det i likhet med att försöka bedöma om det finns missbruk, sällan går 

att vara helt säker på om det förekommit psykisk ohälsa, fysiskt eller psykiskt våld inom 

familjen. Efter att ha läst vinjett nr. 2, uppgav flera av respondenterna att de ofta möter liknande 

situationer i vårdnadsutredningar, där båda parterna anklagar varandra för något och där ord 

står mot ord. Alla respondenter uppger att de förs skulle söka efter information via social- och 

polisregister och sedan via samtal med föräldrarna samt med viktiga referenter som känner 

barnet. Särskilt det psykiska våldet är svårbedömt enligt en respondent. 

Alla respondenterna betonade att bara för att våldet inte är bevisat så innebär det inte att det inte 

hänt. Detta går i linje med Socialstyrelsens rekommendationer (2012). En respondent lyfte upp 

att det viktiga i bedömningen är att undersöka hur mycket föräldrarna kan förstå barnets 

utsatthet gällande våldet. Slutligen är det viktigt att nämna att flertalet respondenter tog upp 
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specifikt att när de får kunskap om våld som inte redan är känt gör de alltid en orosanmälan till 

socialtjänsten i enlighet med deras skyldighet enligt lagen (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Vad är barnets bästa om det förekommit våld i familjen? 

En respondent berättade att hon bedömer utövande av våld inför barnet som en omsorgsbrist. 

Men hon sade även att hon tittar på andra faktorer när hon gör sin bedömning, exempelvis i 

vilka situationer som våldet utövats och vilken typ av våld det handlar om. Hon menade att det 

är skillnad mellan våld som är orsakad av bristande impulskontroll och våld som har som mål 

att kontrollera den andra. Relationen mellan barnet och föräldern som utövat våldet är också 

viktig att undersöka och ta hänsyn till enligt henne. Barnet och föräldern kan ha en god relation, 

även om föräldern utövat våld mot den andra föräldern. Respondenten ansåg även att man bör 

se framåt och inte bara fastna i hur det har varit tidigare: 

Hur ser det ut framåt? Och hur är relationen mellan föräldern som kanske har utövat 

våld, och barnet? Det blir ju jätteviktigt. De kan ju ha en bra relation, även om det har 

varit (våld inom familjen). Och sen beror det på hur våldet har sett ut. Om det handlar 

om bristande impulskontroll eller om kontrollerande? Kan man förstå? Har man varit 

väldigt trängd i de här situationerna? För det är ju relationen till barnet som blir viktig. 

 

Enligt tidigare forskning kan barn som har upplevt våld i familjen drabbas av många olika 

fysiska och psykiska problem (Socialstyrelsen, 2012) och enligt Eriksson (2007) kan barnets 

upplevelser av våld likställas med psykisk misshandel. Respondenten ovan diskuterade kring 

våld utifrån ett relationsperspektiv samt utifrån vilken typ av våld det handlar om. Dessa 

omständigheter kan bidra med förståelse kring våldet och barnets och förälderns relation, men 

lägger mindre tyngd på hur skadlig upplevelsen av våldet kan vara för barnet. Att barnet 

framförallt ska skyddas mot alla slags övergrepp riskerar att hamna i bakgrunden om relationen 

mellan barnet och våldsutövande föräldern hamnar i fokus. 

En annan respondent ansåg inte heller att det är självklart att våld mot den ena föräldern 

diskvalificerar den andra föräldern helt och hållet från att vara förälder. Med det menade hon 

de fall där det är så att föräldern uppvisar ånger och förståelse över hur den andra föräldern och 

barnet kan ha upplevt det. Hon uttryckte även en viss tveksamhet inför att det skulle finnas ett 

absolut samband mellan partnervåld och våld mot barn. Kopplat till respondentens svar kan 

sägas att det inte finns tydliga resultat i forskningen som kan visa på risken för ett barn att bli 

utsatt för våld av en förälder som utöver våld mot den andra föräldern. Beroende på mätningar 

ligger risken mellan 30-75% (Socialstyrelsen, 2012). Men enligt lagtolkningen av riskanalys är 
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risken för ett övergrepp tillräcklig för att det ska väga tungt i bedömningen, och i denna fråga 

verkar risken vara förhöjd enligt forskningen. 

En annan respondent resonerade annorlunda kring våldet. Hon sade att det är viktigt att 

undersöka vem som står för våldet, och hur barnet kan skyddas. I de fall det handlar om att en 

förälder utövat våld mot den andra föräldern, tycker hon att det finns anledning att fundera över 

om barnet alls ska vara med den föräldern. Om föräldern som varit utsatt för våld, lever med 

skyddad adress, är hon mycket tveksam till ett umgänge alls med den andra föräldern. Dock är 

hennes erfarenhet att tingsrätten ändå brukar döma till umgänge även om familjerätten skulle 

föreslå “inget umgänge”. Hon ansåg att det har blivit mindre barnfokus i tingsrätten, och istället 

ett ökat fokus på föräldrarnas rätt. Enligt henne handlar det inte om barns bästa i dessa fall utan 

om att ge föräldern en ny chans: 

Det har blivit svårare, kan jag tycka, att få igenom att det inte ska vara något umgänge. 

Ofta smäller man till då med något övervakat umgänge som man tänker: “men för vems 

bästa är det här? Inte är det för ungens skull! Utan det är för att man ska ge föräldern 

en möjlighet, tycker jag.(...)Så där kan jag tycka att man tappar barnfokus. Och det är 

föräldrarnas rätt, mer än barnets rätt. 

 

Ovanstående respondent hävdade att föräldraperspektivet ofta blir starkare än barnperspektivet 

i dessa frågor. Flera av respondenternas svar tyder på att mer fokus läggs på föräldrarnas 

beteende och på att upprätthålla relationen mellan barnet och föräldern, än på barnets utsagor 

eller på hur våldet kan påverka barnet. Detta bekräftar tidigare forskningsresultat (Rejmer 2014, 

Höjer & Röbäck 2007). Generellt hamnade det psykiska våldet i skymundan jämfört med det 

fysiska i diskussionerna om våld. 

Trots att respondenterna uppgav att de inhämtat information från referenter och föräldrarna om 

hur barnet kan ha påverkats av våldet, nämnde ingen av dem att de inhämtar sådan information 

direkt från barnet. En nämnde att man kan iaktta samspelet mellan barn och föräldrar. Att samtal 

med barn om våld inte nämndes betyder naturligtvis inte att detta inte görs i praktiken, men 

utifrån ett delaktighetsperspektiv kan det förefalla anmärkningsvärt i sammanhanget (Halldén, 

2007; Eriksson & Näsman, 2009). Då respondenterna uppgav att de använder tidigare 

information från socialregister, kan man kanske anta att barnets utsagor om våldet finns med i 

det underlaget och att man då vill skona barnet från ytterligare samtal kring våldet i enlighet 

med ett omsorgs- eller omvårdnadsperspektiv. När det gäller barnets bästa och våld är det värt 

att nämna att respondenterna visade på olika synsätt gällande barnets bästa beträffande 

umgänge med en förälder som har utövat våld. 
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Tema II- Barnets delaktighet 

             

Nivå av delaktighet utifrån Harts delaktighetsstege 

Under intervjun togs Harts delaktighetsmodell fram och respondenterna ombads att uppskatta 

vilken nivå av delaktighet barn generellt brukar ha i vårdnadsutredningar, utifrån deras 

erfarenheter. Under dessa diskussioner framkom att barnets delaktighet är en aktiv och 

pågående diskussion inom familjerätten. Endast en av respondenterna kände till Harts 

delaktighetsmodell sedan tidigare. Alla respondenter uppgav att barns delaktighet i 

vårdnadsutredningar generellt ligger på steg 5 eller steg 6 på Harts delaktighetsstege. Vilket 

innebär att barnet enligt respondenterna ska ges möjlighet att framföra sina åsikter, samtidigt 

som det alltid är de vuxna som med eller utan barnet initierar och fattar beslut (Eriksson & 

Näsman 2009, Socialstyrelsen 2012). 

Flertalet ansåg att barn inte ska behöva fatta beslut eller ta ansvar för beslut med avseende på 

viktiga omständigheter i dess liv, som exempelvis deras relation till sina föräldrar, vilket går i 

linje med Socialstyrelsens rekommendationer (2012). Deras synpunkter ska dock enligt 

respondenterna vägas in i bedömningen beroende på barnets ålder, situationen och den övriga 

information som utredningen baseras på. En respondent beskrev komplexiteten i bedömningen 

utifrån dessa aspekter: 

Det är väl klart att de (åsikter) väger väldigt mycket ju äldre de (barnet) blir. Alltså en 

tolvåring som säger att “jag vill bo hos morsan och inte träffa pappa mer än när jag 

vill”, ja, det är klart att det väger tungt. Då måste man ju lyssna på det. Är det en 

fyraåring, eller en femåring som skulle säga så, då måste man ju se vad finns det för 

övrigt? 

 

Förutom det ovannämnda framkom tre generella faktorer till att respondenterna ansåg att ett 

barn inte ska behöva fatta ett beslut: barn lever mycket i nuet och har svårare att se saker i ett 

större tidsperspektiv, barn har bristande förmåga att göra riskbedömningar, samt att barn på 

grund av begränsad livserfarenhet har svårt att förutse de långsiktiga konsekvenserna av sina 

beslut och handlingar. Att respondenterna uppgav att de ibland bortser från barnets synpunkter 

på grundval av deras begränsade livserfarenhet går att tolka som att barnens kompetens kring 

sin egen situation ifrågasätts i dessa fall (Eriksson & Näsman, 2009). En respondent gav ett 

exempel på att det är viktigt att lyssna på barnet, men att det inte innebär att barnet bestämmer 

hur beslutet blir: 
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Barnet: ”Jag vill aldrig träffa pappa” och hon (referenten själv) svarar “okej, men hur 

blir det om fem år om alla skulle lyssna på dig? Du får jättegärna uttrycka dig och alla 

lyssnar, men det kanske inte blir du som får bestämma (...) Men vi lyssnar på vad du 

tycker. 

 

En annan respondent belyste svårigheten med att väga in barnets synpunkter utifrån vad det kan 

få för konsekvenser för barnets och förälderns relation. Säger barnet att det inte vill träffa en av 

föräldrarna kan barnet hamna i en lojalitetskonflikt med den föräldern det uppger att det inte 

vill träffa. I dessa fall är det enligt denna respondent viktigt att undersöka om det finns annan 

stödbevisning för barnets synpunkter och viljeyttring. 

Forskning visar att många barn upplever att de inte blir lyssnade på (Socialstyrelsen, 2011). En 

anledning till att barn inte blir lyssnade på är att familjerättssekreterare vill skona barnen från 

att ta ansvar för föräldrarnas konflikt (Höjer & Röbäck, 2007). Detta ska dock vägas mot att 

barnet riskerar att drabbas negativt även när det inte får uttrycka sin vilja (ibid.). Två av 

respondenterna reflekterade kring delaktighet och barn som blivit utsatta på olika sätt. Båda 

ansåg att utsatta barns synpunkter bör väga tyngre i bedömningen.  De omständigheter som den 

ena bedömde bör vara mer avgörande när det kommer till barns delaktighet, är om förälderns 

omsorgsförmåga brister, om det pågår ett missbruk, psykisk ohälsa eller våld inom 

familjen.  Resonemangen kring faktorer som påverkar huruvida respondenterna bedömer att 

barnet ska få vara delaktiga i vårdnadsutredningen, visar hur omsorgsperspektivet blir centralt 

i dessa situationer (Eriksson & Näsman, 2009; Halldén, 2007). 

 

När och hur pratar man med barnet? 

Flera respondenter lyfte fram att barnsamtalen är frivilliga för barnet och att barnet inte får 

pressas. Alla var ense om att det inte finns en klar lägre åldersgräns för när man kan informera 

barnet om vårdnadsutredningen. De flesta lade gränsen vid fyra eller fem år, vilket 

överensstämmer med den ålder Socialstyrelsen (2012) uppger brukar vara lämplig. En 

respondent uppgav att hon är osäker på om hon skulle ha ett enskilt samtal med ett barn under 

sex år och att hon avgör barnets mognadsnivå under första träffen. Faktorer som nämndes som 

avgörande var barnets förmåga att förstå frågor kring umgänge, boende och vårdnad samt 

barnets förmåga att verbalisera. De flesta uppger att barnets mognad är det som styr deras 

bedömning om att prata med barnet: 
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Det är ålder och mognad. Det märker man på hembesöket. Man märker också hur villigt 

barnet är. För det kan ju vara olika. Det är svårt att säga en viss ålder. (...) En tioåring 

kan ju ha svårigheter som gör att de inte har språket. 

 

Enligt Cederborg (2012) har barn rätt till delaktighet i alla skeenden som rör dem Dock finns 

det enligt Eriksson och Näsman (2009) en begränsning i barnets delaktighet i praktiken utifrån 

barnets ålder och mognad. Barn som inte bedöms tillräckligt mogna eller gamla riskerar att inte 

få utöva samma delaktighet som andra barn (ibid.). Detta går att härleda till en omsorgsdiskurs 

där barn inte ska behöva ta ansvar (Höjer & Röbäck, 2007).  

När det gäller barn med funktionsnedsättning och barnsamtal tänkte respondenterna generellt 

att det krävs specialkunskaper för att kunna ha ett samtal med ett barn med en 

funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen. I de fall ett barn på grund av till exempel 

funktionsnedsättning inte kan tala, brukar en annan respondent använda sig av föräldrarna, 

skola, förskola, habilitering, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), 

barnavårdscentralen (BVC) för att försöka fånga vad som är barnets synpunkter. Det stämmer 

väl överens med vad Socialstyrelsen (2012) anger. Det framkom dock inte om respondenterna 

avstår från samtal med barn om de själva saknar specialkunskaper eller om de tar hjälp av någon 

med denna kompetens.  

Flertalet respondenter uppgav att de använder tolk vid behov i barnsamtal. En angav att hon 

aldrig behövt använda tolk, då hennes erfarenhet är att barn lär sig att förstå språket snabbt, och 

att det därför inte brukar behövas en tolk: 

Jag har aldrig haft ett barn som behöver tolk. Barn suger ju åt sig språket så snabbt. 

Nej, jag kan inte erinra mig någon som absolut inte kunnat svenska någonting. Sen kan 

de ju haft lite begränsat språk, men tillräckligt för att de kan yttra sig lite grann 

 

Det är enligt lagen viktigt att säkerställa att barnet förstår den information som rör barnet själv, 

så att barnet så tidigt som möjligt i processen får ge uttryck för sina synpunkter (Socialstyrelsen, 

2012). Att säkerställa att barnet får information om processen ansåg alla respondenter vara 

viktigt. Däremot framkom det inte om barnen får information så tidigt i utredningsprocessen 

som de bör få. Författarna till denna studie såg detta som problematiskt. Det faktum att 

respondenten ovan väljer bort tolk på grund av att de flesta barn kan svenska i alla fall “lite 

grann”, framstår inte som en tillräcklig grund för att vara säker på att barnet verkligen förstår 

den ibland komplicerade rättsprocessen som barnet är delaktig i. Det kan också diskuteras om 

dessa barn verkligen har en reell möjlighet att yttra sig fritt om de har ett begränsat språk. 
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Hur redovisas barnets synpunkter i utredningarna? 

När det kommer till hur respondenterna resonerade generellt kring redovisningen av barnets 

synpunkter i utredningen, hade de lite olika åsikter. Deras synpunkter följer Socialstyrelsens 

rekommendationer kring vikten av att alltid skydda barnets integritet samt från att skadas 

(Socialstyrelsen, 2012). Alla respondenterna uppgav att de brukar säkerställa med barnet att det 

barnet sagt stämmer och att barnet godkänner att det kommer med i utredningen, vilket innebär 

ett aktivt aktörskap för barnet anser författarna till denna studie (Halldén, 2007). 

Respondenterna brukar även kontrollera att barnet är införstått med att föräldrarna kommer att 

läsa utredningen. Det kan finnas situationer där barnet väljer att ta tillbaka sina uppgifter av 

olika orsaker som exempelvis påtryckningar från någon av föräldrarna. En respondent uppgav 

att barnets ålder och innehållet i vad barnet uttrycker avgör hur barnets utsagor hanteras. 

Ingen av respondenterna uppgav att de använt sig av uppgifter som barnet inte godkänt även 

om de bedömt det som viktiga uppgifter. Några berättade att de istället diskuterar med barnet, 

beroende på barnets ålder, gällande dess beslut att ta tillbaka sina uppgifter. En respondent 

uppgav att hon sedan skulle försöka få det att framgå i utredningen att barnet ändrat sina 

uppgifter. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv, där barn ska ses som aktiva subjekt i 

sina egna liv, framstår det som att respondenternas resonemang stämmer väl överens med detta 

i fråga om hur barnets synpunkter redovisas (Halldén, 2007). 

Respondenternas svar indikerar att det kan finnas ett flertal tillfällen där barnets utsagor inte 

redovisas och att ett omsorgsperspektiv lätt tar överhand vilket stämmer överens med Rejmers 

(2014) och Cederborgs (2012) forskning som visar att barns vilja ofta inte redovisas i 

utredningarna. Cederborgs resultat pekar på att familjerättssekreterare ofta lyssnar mer på 

föräldrarnas perspektiv av barnets situation än på barnets eget. Rejmer (2014) menar att detta 

kan grunda sig i att det saknas metodstöd för att redovisa barns synpunkter. Något som Isaksson 

(2014) och Rejmer (2014) precis som Cederborg (2012) kallar att inta ett vuxet barnperspektiv. 

Hur mycket bristen på metodstöd påverkar respondenterna i deras beslut när det kommer till att 

redovisa eller inte förblir oklart i studien. Respondenternas resonemang fångar komplexiteten 

som finns när det kommer till att både låta barnet vara delaktigt och samtidigt skydda barnet 

anser författarna. 
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Vinjett nr. 3. Omständigheter som innebär att barnet inte får delta i utredningen 

Förälder 1 vägrar att låta barnet som är 8 år gammalt delta i vårdnadsutredningen med 

motiveringen att hen vill skydda barnet från att bli negativt påverkat av utredningen. 

Barnet har inte blivit utsatt för eller bevittnat våld. I vårdnadsutredningen ska frågor 

om boende och umgänge utredas. Hur resonerar man kring barnets delaktighet i sådana 

fall? 

 

En respondent ansåg utifrån vinjetten att det är betydelsefullt att prata med barnet, och att hon 

generellt tycker att det saknas något i en utredning om barnet inte får komma till tals. Man bör, 

enligt henne, alltid försöka träffa barnet och informera om processen som pågår. Ingen av 

respondenterna problematiserade dock förälder 1:s beslut att förhindra barnsamtal i vinjetten. 

Respondenterna uppgav att det dock är mycket ovanligt att föräldrar nekar till barnsamtal, vilket 

bekräftas av Statens Offentliga Utredning (SOU, 2007:052).  

Diskussionen handlade därefter om olika situationer där respondenterna ansåg att det var 

olämpligt att hålla barnsamtal. Faktorer som nämndes var; ålder, mognad, 

funktionsnedsättning, och att barnet befinner sig i, vad respondenterna benämner, som en utsatt 

situation. De anledningar som enligt respondenterna innebär att barnet befinner sig i utsatt 

situation är liknande dem som även Socialstyrelsen (2012) tar upp som exempelvis 

lojalitetskonflikt. En respondent uppgav att barnen i exemplet nedan tvingats välja den ena 

föräldern på grund av konflikten mellan föräldrarna, trots att de enligt henne egentligen var i 

behov av båda sina föräldrar. I situationer där respondenterna anser att barnen är för pressade 

av konflikten har de istället inhämtat information från andra enheter som till exempel från 

socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet och från stödsamtal från socialtjänstens 

barnverksamhet. 

De hamnade i den här konflikten så mycket så att jag bedömde att de hade valt sida, att 

de tvingades att välja sida. Och då ville inte jag gå in i det och pressa dem på att 

ytterligare göra det, utan jag valde att tänka att de behöver båda sina föräldrar, och för 

att det blev antingen eller, i olika perioder. 

 

Enligt en respondent händer det ibland att hon väljer att inte prata med barnen på grund av att 

de ska slippa dras in i konflikten mer. Det kan även vara så att familjen varit återkommande 

hos socialtjänsten och på familjerätten, samt att vårdnadstvisten kan ha varit i tingsrätten 

upprepade gånger och att barnet har fått säga samma sak flera gånger. Barn ska slippa prata 

med ytterligare professionella enligt denna respondent. Enligt en annan respondent kan det då 

skada barnet med ett ytterligare samtal: 
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Vi kanske har gjort en utredning för ett år sedan (...) Det finns många av föräldrarna 

som återkommer gång på gång (...) Det är nästan ett övergrepp att träffa dem ytterligare. 

Så det är verkligen en avvägning. Det är jättesvårt att veta vad som är bäst för barnet, 

vem vet det? 

 

I liknande situationer kan det vara svårt att utröna vad som är barnets egna ord och vad som är 

uttryck för barnets lojalitet med föräldrarna enligt respondenten. Exempelvis Killén (refererad 

i Socialstyrelsen, 2012) uppger att barn kan drabbas av bland annat ångest och förvirring och 

kan tvingas förneka delar av sig själv som en följd av föräldrakonflikten vilket kan försvåra 

tolkningen av deras synpunkter. Samtidigt är barnets upplevelser lika verkliga oavsett om 

barnet blivit påverkat eller inte i sina synpunkter (SOU: 2005:43). 

Barnet bör skyddas från onödiga samtal med myndigheterna enligt många forskare, men 

samtidigt bör barnet ses som ett aktivt subjekt både utifrån Barnkonventionen (Unicef 1989) 

och barndomssociologin (Halldén, 2007), vilket gör bedömningen problematisk. Ett aktivt 

subjekt (ibid.) som barnet i detta fall, kan ha ändrat sin synpunkt under ett år och det går man 

miste om genom att inte samtala med barnet under den aktuella utredningen anser författarna. 

Att kunna välja att inte höra ett barn ger en maktposition för en utredare och ställer frågan om 

hur man bäst skyddar ett barn och vad man skyddar ett barn mot, till sin spets.  

Hur respondenterna resonerar kring delaktigheten för barn som de bedömer är utsatta av olika 

anledningar kan enligt författarna till denna studie kopplas till ett omvårdnadsperspektiv snarare 

än till ett delaktighetsperspektiv (Eriksson & Näsman, 2009), då respondenterna i dessa 

situationer uppger att de av omsorg om barnet prioriterar bort barnets rätt att vara en aktiv del i 

utredningen. Respondentens resonemang kring att konflikten kan göra barnet ofri att uttrycka 

sin verkliga vilja belyser enligt författarna dilemmat mellan omsorgs, - delaktighetsperspektivet 

som familjerättssekreterare handskas med i sitt utredningsarbete. De ska å ena sidan lyssna på 

barnets synpunkter och å andra sida ska de väga in hur barnet kan vara påverkat av föräldrarnas 

konflikt (ibid.). 
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Vinjett nr. 4. Vilken vikt läggs vid barnets synpunkter? 

Föräldrarna skilde sig för 3 år sen. De har tre gemensamma barn i åldrarna 5, 9 och 11. 9-

åringen vill ej träffa förälder 2 som flyttat hemifrån och bildat en ny familj. Barnet har ett 

starkt intresse för fotboll vilket innebär flera träningar under veckorna samt matcher under 

helgerna. Förälder 2 bor ca 2 mil från barnets hem (där hen spelar fotboll) och har inte körkort. 

Barnet säger att hen inte tycker om förälderns nya partner och dess barn och dessutom har 

hen aldrig stått förälder 2 nära. De andra barnen vill umgås med förälder 2, men bara under 

lov och vissa helger 

 

En respondent uppgav att det ofta är så att barn uttrycker att det inte vill träffa ena föräldern, 

precis som i fallet ovan. Men när barn uttrycker sådant är det inte lätt att tolka och veta vad det 

står för: 

Det är inte bara orden i sig, utan man får väga det (orden) med den andra information 

man har. (...) Det går inte att säga att bara för att ett barn är tydlig och klar i samtalet, 

att det får genomslag. (...) Sammanhanget, hänger det ihop? Och varför den här starka 

känslan och vad står det för? 

 

Enligt henne är det svåra att komma fram till vad som blir bäst för barnet utifrån vuxenvärldens 

perspektiv kopplat till barnets egna resonemang och vilja. Enligt henne kan motviljan grunda 

sig på flera olika känslor hos barnet. Familjerättssekreterare har enligt respondenten en hel 

utredning att väga in och kan inte endast utgå från barnets ord. De behöver ta hänsyn till hela 

sammanhanget; den övriga informationen såsom föräldrasamtal, referenssamtal och eventuella 

tidigare utredningar. Respondentens argument går i linje med Socialstyrelsens 

rekommendationer (Socialstyrelsen, 2012).  

Andra forskare (Eriksson 2007; Höjer & Röbäck, 2007; Rejmer 2014) uppger dock att när 

barnet uttryckte en önskan om utökat umgänge så respekteras det, men att det inte respekteras 

om barnet vill minska eller helt avstå från umgänget med en förälder. En av respondenterna tog 

spontant upp forskningen som säger att utredare lättare lyssnar på barn som vill något, än om 

de inte vill och menade att det kan stämma. En av dem berättade att hon först skulle undersöka 

hur situationen ser ut och varför barnet inte vill träffa föräldern. Två av respondenterna ansåg 

att då det inte har förekommit våld eller omsorgsbrister, som i fallet ovan, har barnet ett behov 

av att träffa umgängesföräldern. En av dem ansåg att det är förståeligt om ett barn uttrycker 

stark motvilja mot att umgås med förälders nya partner eller dennes barn. Men med det menar 

hon dock inte att man helt kan gå på barnets vilja om den uttrycker att den inte vill träffa den 

andra föräldern: 
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En grundinställning som jag har är ju att barn mår bra av att ha en god relation till båda 

sina föräldrar. Det är grundinställningen. Sen finns det alltid undantag. Men det är väl 

oftast när kanske en förälder har utsatt barnet för övergrepp, att det då kanske inte är 

lämpligt, eller när barnet är väldigt tydligt. 

 

Hennes synpunkter stämmer inte överens med Socialstyrelsens uppföljning där man menade att 

barnet ansågs vara påverkad av sin ena föräldrar till att inte vilja umgås med den andra utan att 

utredaren tar reda på skälet till den starka bindningen till den ena (Socialstyrelsen, 2011). 

Respondentens synpunkt går även emot Rejmers studie (2014) där hon menar att barnet i många 

fall kan anses vara manipulerad i sin synpunkt speciellt om det uppger att det inte vill umgås 

med den andra föräldern. I hennes studie framkom att sådana synpunkter från ett barn ansågs 

vara manipulerade trots att det fanns riskfaktorer som våld, psykisk ohälsa och missbruk i alla 

familjer studien baserades på (ibid.). Flertalet respondenter bedömde att det är viktigt att man 

försöker upprätthålla någon form av kontakt och ett visst umgänge mellan barnet och föräldern 

trots att barnet uttrycker att den inte vill det. Alla ansåg att utifrån fallet skulle de ändå föreslå 

umgänge men i mindre omfattning. Detta synsätt kan tänkas följa lagstiftningen gällande 

barnets rätt till en nära och god relation till båda föräldrarna utifrån FB 6 kap. § 2 a (SFS 

1949:381). Synsättet överensstämmer även med kritisk forskning som visar att barnets behov 

av en nära och god relation till sina föräldrar överordnas barnets egen vilja (Rejmer 2014, Höjer 

& Röbäck, 2007). Det problematiska är att respondenterna inte reflekterar över att det saknas 

en tydlig definition om vad som kännetecknar en nära och god relation till båda föräldrarna som 

Rejmer påpekar (2014). I vinjetten ovan beskrivs det dessutom att barnet anger själv att det inte 

haft en nära relation till den andra föräldern ens tidigare. 

Flera respondenter lyfte också spontant upp att tingsrätten kräver tunga skäl för att döma till 

inget umgänge. Detta går att koppla samman med att barnets rätt till kontakt med båda sina 

föräldrar anses vara en central del av barnets bästa (Höjer & Röbäck, 2007). Detta resulterat i 

att domstolarna visat sig prioritera barnets kontakt med båda föräldrarna högre än barnets egen 

vilja. Enligt en respondent är det dock ändå barnet som beslutar i slutänden om det blir något 

umgänge eller inte, oavsett vad hon föreslår eller domstolen beslutar. Hon diskuterade även en 

del runt barnets ålder och att en del nioåringar vet “precis vad de vill” och det går inte att 

påverka dem, medan andra nioåringar kan man kanske resonera med att det kan vara bra att 

behålla en kontakt med den andra föräldern:   
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Även om det skulle bli ett förslag, att jag skulle föreslå ett umgänge, att han har rätt till 

ett umgänge med sin förälder 2 och domstolen skulle slå fast det, så i praktiken så 

kommer han (att) bestämma. Och det kan vi ju inte rå på, för då måste man 

handgripligen (hämta honom) 

 

Ovanstående respondent lyfte å ena sidan upp barnet som den som i slutänden beslutar, vilket 

kan beskrivas som ett aktivt aktörskap (Eriksson & Näsman 2009, Halldén 2007, Unicef 1989). 

Å andra sidan nämnde hon att familjerättssekreterare resonerar med barnet om vikten av att ha 

en relation till båda sina föräldrar. Att försöka övertyga barnet om vikten av relation till båda 

sina föräldrar står i motsats till synen på barn som en aktiv aktör vars synpunkter ska tillmätas 

betydelse. Detta uttalande kan även anses följa kritiken som Cederborg (2012). för fram mot 

socialtjänstens bild av “det goda föräldraskapet”, där föräldraskapet glorifieras. Enligt henne 

innebär det att det bästa för barn alltid anses vara att bo hos båda sina föräldrar, även om det 

sker på bekostnad av en del barns välmående (ibid.). 
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Tema III- Föräldrakonflikter och högkonfliktfamiljer 

 

Hur definieras begreppet högkonfliktfamilj? 

Alla respondenter uppgav att de känner till begreppet högkonfliktfamilj, men de hade lite olika 

förklaringar till vad de anser att begreppet innefattar. Återkommande var att respondenterna 

inkluderar familjer med upprepade vårdnadstvister där det förekommer andra sociala problem 

så som våld i nära relationer, missbruk eller psykisk sjukdom, i begreppet.  Flera uppgav att det 

ofta finns bakomliggande orsaker såsom de ovannämnda till dessa konflikter som inte 

familjerätten har kapacitet att lösa. En berättade att dessa familjer har konflikter om det mesta 

som rör barnet: 

Det finns ju en idérikedom som är enorm, vad det gäller vad man kan bli osams om. 

Det är väl också en form av högkonfliktfamilj, tycker jag. 

 

En annan respondent beskrev att de återkommande vårdnadstvisterna påminner om ”ett spel” 

mellan föräldrarna där de inte kan sluta strida om barnet. Ofta är oron som föräldrarna ger 

uttryck för svår att förstå utifrån. I dessa konflikter har föräldrarna svårt att se till barnets bästa 

utan är fasta i sin egen oro enligt respondenten. En respondent däremot uppgav att hon bedömer 

alla vårdnadstvister som högkonflikt, i och med att föräldrarna inte klarat av att lösa konflikten 

på egen hand. Endast en respondent uttryckte tydligt att hon ser begreppet som användbart. Hon 

uppgav att en allt högre andel som hon klassar som högkonfliktfamiljer är aktuella på 

familjerätten. Enligt henne återkommer ofta samma familj upprepade gånger, något som var 

ovanligt tidigare. Ovanstående beskrivningar stämmer väl överens med definitionen av en 

högkonfliktfamilj där det ofta ligger andra svårigheter bakom och föräldrarna är oense om 

många aspekter kring barnet samt saknar vilja eller förmåga att hitta en lösning i konflikten 

(Anderson et.al., 2011). Enligt Rejmer (2014) ligger det ofta andra svårigheter bakom 

vårdnadskonflikter, som exempelvis missbruk, våld eller psykisk ohälsa.  

 

Svårigheter med att bedöma barnets bästa i en högkonfliktfamilj? 

Alla respondenter hade olika exempel på speciella svårigheter med att försöka bedöma barnets 

bästa i långdragna konflikter, vilka av många benämns som högkonflikter. Flera av dem uppgav 

att förslagen som ges i dessa vårdnadskonflikter ofta leder till att vad som är barnets bästa 

hamnar i bakgrunden. Enligt en respondent hamnar fokus på att försöka minimera konflikten 

eftersom den är så skadlig för barnet, och inte på vad som egentligen är till barnets bästa. Detta 
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överensstämmer med tidigare forskning som beskriver att barnets behov och vilja kan hamna i 

skymundan i svåra föräldrakonflikter (Rejmer, 2014; Socialstyrelsen, 2012). Utredarnas fokus 

hamnar i att skydda barnet från den skadliga konflikten genom att försöka hitta en lösning i 

konflikten, snarare än att utreda vad som är barnets bästa. Ovanstående beskrivning stämmer 

även överens med definitionen av en högkonfliktfamilj där det ofta ligger andra svårigheter 

bakom och föräldrarna är oense om många aspekter kring barnet samt saknar vilja eller förmåga 

att hitta en lösning i konflikten (Anderson et.al., 2011). 

Respondenter uppgav att barnen påverkas negativt av konflikter på flera olika sätt. En uppgav 

att barnet ofta har varit föremål för utredningssamtal kring föräldrarnas konflikt upprepade 

gånger. Hon ansåg att barnet blir väldigt indragen i konflikten och till slut kan tappa bort sin 

egen vilja. Flera respondenter tog upp att ju längre konflikten pågår desto skadligare blir det för 

barnet. Konflikten mellan föräldrar kan enligt dem bryta ned och skada barn till den grad att 

barnet till slut tvingas välja en förälder för att ”överleva”. En av respondenterna beskrev en 

sådan situation som hon varit med om, där barnet valde den ena föräldern, i ett försök att 

undvika att dras in ännu mer i konflikten: 

“Ja, men jag väljer…pappa. För jag kan inte befinna mig i den här konflikten”. Och jag 

kan förstå det. Någon slags överlevnadsstrategi. ”Jag måste göra det här valet, och jag 

gör det för att”- naturligtvis kanske på ett omedvetet sätt- ”för att överleva”. Och ibland 

blir det så därför att barnet tar sådan skada av att vara i den här konflikten. Barnet väljer 

en förälder. 

 

För barn i högkonfliktfamiljer är delaktighet viktig uppgav en respondent. Hon uppgav vidare 

att barnens upplevelse av situationen kan vara av stor betydelse och kanske till och med får 

föräldrar att upphöra med konflikterna. Utifrån det barndomssociologiska delaktighets- och 

omsorgsperspektivet lyfter respondenterna upp att dilemmat med barnets delaktighet i 

högkonfliktfamiljer även är mera komplicerad än i föräldrakonflikter som inte klassas som 

högkonflikt (Eriksson & Näsman, 2009). Barnet är ofta djupt indragen i konflikten sedan lång 

tid tillbaka. Samtidigt som barnets synpunkter är viktiga kan det på grund av den infekterade 

konflikten finnas ännu större anledning att skydda barnet från att användas som ett verktyg i 

föräldrarnas konflikt (ibid.). 

En annan svårighet med att bedöma barnets bästa i högkonfliktfamiljer beskrivs av en 

respondent.  Det har enligt henne uppkommit situationer där hon har känt att det egentligen är 

omöjligt att föreslå att barnet ska bo hos endera av föräldrarna. I dessa situationer hade 
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socialtjänsten behövt medverka. Då socialtjänsten inte alltid gör det har hon varit tvungen att 

föreslå en förälder till att vara vårdnadshavare mot sin egen övertygelse: 

Vi hade en familj där vi kände att: ”nej, det här barnet ska inte bo hos någon av 

föräldrarna. Det här är katastrof”. Vi kan ju inte föreslå att ingen av föräldrarna ska 

vara vårdnadshavare om vi inte har socialtjänsten med oss på att de kommer att 

omhänderta barnen. Och de var inte där. Så vi var ju tvungna att föreslå någon av dem 

(föräldrarna). Men så fick man skriva om det i bedömningen istället att vi egentligen 

inte ansåg att någon var lämplig. 

 

Respondentens åsikt var att det vore bättre i en del fall där föräldrarna ständigt ligger i konflikt 

med varandra, att umgänget försvinner, och att en förälder ensam tar hand om barnet, då det 

kanske innebär mindre påfrestningar för barnet i längden. Hon tänkte då att den förälder som 

tillgodoser barnets behov bäst bör få ta hand om barnet: 

Det är klart att man ändå måste göra en bedömning vem som kan tillgodose barnets 

behov mest. Eller minst dåligt, kanske man ska säga. 

 

Slutligen ansåg hon att möjligheten till att starta en vårdnadstvist bör stramas åt då barnen far 

väldigt illa av de återkommande konflikterna: 

För jag anser att det här är skadligt för barn. Jag tror att det kanske kan vara lika skadligt 

som våldet är. För de här barnen vet inte vad de ska tycka och tänka tillslut. De har 

ingen. Deras trygghetspersoner, de kan inte lita till någon utav dem. 

 

Hennes utsaga om konfliktens skadlighet för barnet överensstämmer med tidigare forskning. 

Ömsesidiga anklagelser och misstro mellan föräldrarna skapar en otrygg miljö för barnet 

(Anderson et.al., 2011). Att barn far illa av långdragna konflikter mellan sina föräldrar visar 

även forskningen (Socialstyrelsen, 2012). Barnen kan bland annat drabbas av olika 

psykosomatiska besvär. Barnen riskerar att utveckla olika beteendeproblem, så som 

psykopatologiska beteenden (Höjer & Röbäck, 2007). Det finns forskare som anser att 

föräldrakonflikter efter en skilsmässa är jämförbart med att utsätta sitt barn för ett psykiskt 

övergrepp (Socialstyrelsen, 2012). 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur familjerättssekreterare i sitt praktiska 

utredningsarbete resonerar kring begreppen barns bästa, barns delaktigt och högkonflikt i 

umgängesfrågor. Vi kommer att diskutera resultatet utifrån studiens tre frågeställningar, med 

fokus på vad vi anser särskilt relevant. Resultaten var likvärdiga i sitt innehåll i de generella 

diskussionerna och utifrån vinjetterna och behandlas därför tillsammans. 

 

Hur tolkar familjerättssekreterare begreppet barnets bästa i sitt utredningsarbete och 

hur resonerar de kring de risker barnet kan utsättas för? 

Resultatet visar att det inte finns någon tydlig kunskapsbas som de intervjuade 

familjerättssekreterarna utgår ifrån gällande tolkning av barnets bästa, och att det förutom 

Socialstyrelsens handbok saknas metodstöd för vad som är barnets bästa. Respondenternas 

utsagor om viktiga aspekter att ta hänsyn till i bedömningen stämmer generellt överens med 

Socialstyrelsens handbok (Socialstyrelsen 2012, Rejmer 2014). Tingsrätten hyser stort 

förtroende för att familjerätten vet vad som är barnets bästa. Samtidigt väntar inte tingsrätten 

alltid in socialtjänstens SoL 11:1 utredningar, vilket kan skapa problem eftersom familjerätten 

inte har samma befogenhet som socialtjänstens barn- och ungdomsenhet att prata med barnet 

och djupare utreda exempelvis föräldrarnas omsorgsförmåga. Respondenternas svar gällande 

deras ansvar att utreda omsorgsförmåga skilde sig åt vilket kan ses som problematiskt då barnets 

rätt till omvårdnad aldrig får åsidosättas i bedömningen av barnets bästa enligt lagstiftningen 

(SFS 1949:381) och omsorgsförmåga enligt Socialstyrelsen (2012) är central i umgängesfrågor. 

Därmed finns en uppenbar risk att barnets bästa tolkas olika beroende på utredare enligt 

författarna till studien.  

Respondenternas svar tyder på att den kronologiska åldern, i de ärenden de handlagt ofta avgör 

i vilken grad bedömningen av barnets bästa blir objektiv eller subjektiv utifrån Eekelaars 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2012). Ju äldre barnet är desto tyngre väger barnets egna 

synpunkter men svårigheterna med mognadsbedömningen hamnar i skymundan i resultaten. 

Detta bekräftar den kritik som finns gällande att ålder snarare än mognad ofta blir avgörande 

(Höjer & Röback 2007, Socialstyrelsen, 2015). Utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv är 

dock ålder endast en konstruktion (Payne, 2010). Frågan blir då vad det egentligen är som säger 

att en sjuttonåring på individbasis är mer kapabel att bedöma sitt eget bästa än en tolvåring? 
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Respondenterna tog upp alla de riskfaktorer som nämns av Socialstyrelsen (2012) men endast 

en nämnde föräldrarnas konfliktnivå. Psykiskt våld och psykisk ohälsa hamnade i skymundan 

i diskussionerna till förmån för fysiskt våld med alla respondenter. Forskning visar dock att 

riskfaktorer ofta samvarierar och var risk för sig kan innebära svåra negativa konsekvenser för 

barnet (Socialstyrelsen 2012, Lagerberg & Sundelin 2008, Rejmer 2014). Det framkommer 

också tydligt att respondenternas resonemang kring de olika riskerna och vad som är barnets 

bästa i förhållande till riskfaktorerna varierade. Barnets ålder och vikten av barnets relation till 

föräldrarna och föräldrarnas omsorgsförmåga lyftes upp som centrala bedömningsgrunder, 

medan barnets utsagor hamnade i bakgrunden vilket bekräftar tidigare forskningsresultat 

(Rejmer 2014, Höjer & Röbäck 2007). En grundläggande svårighet för familjerättssekreterare 

är att de sällan kan säkert veta om missbruk eller våld verkligen förekommer, vilket är 

problematiskt utifrån barnets perspektiv eftersom båda faktorer är vanligt förekommande i 

vårdnadstvister (Rejmer 2014, Socialstyrelsen 2012). Om det i de verkliga utredningarna finns 

lika stora skillnader i tolkningarna av riskfaktorer och barnets bästa kan det ses som en allvarlig 

brist, enligt författarna till denna studie. Bristen på metoder för att göra riskanalyser kan således 

få stora negativa konsekvenser för barnen. 

Sammanfattningsvis är författarnas bedömning att resultaten svarar på frågeställningen och 

visar på en bild av skilda uppfattningar kring vad som är barnets bästa i frågor gällande 

umgänge. Författarna undrar däremot om relationen till tingsrätten som uppdragsgivare och 

beslutsfattare påverkar familjerättens arbete. Å ena sidan tog respondenterna spontant upp att 

tingsrätten nästan alltid dömer till umgänge även om det finns riskfaktorer som påpekas i 

utredningen. Å andra sidan betraktar tingsrätten familjerätten som “barnexperter” och följer 

enligt forskning från år 2005 deras rekommendationer i över 80 procent av fallen (SOU: 

2005:43). Författarna fick inte svar på om dessa förutfattade meningar gällande hur de tror att 

tingsrätten kommer att döma påverkar familjerättssekreterarna i sina bedömningar. Det väckte 

dock frågan om hos vem det slutgiltiga ansvaret med att värna om barnets bästa hamnar, hos 

tingsrätten eller familjerätten? 

 

Hur resonerar familjerättssekreterare kring begreppet barnets delaktighet i sitt 

utredningsarbete? 

Enligt studiens resultat överensstämmer respondenternas resonemang med hur de graderar 

barnets delaktighet utifrån Harts delaktighetsstege det vill säga på steg fem eller sex. Den 

viktiga frågan om barnets delaktighet kan ligga på högre nivå än det som resultatet visar men 
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det finns inte utrymme att diskutera i denna studie. Delaktighet under vårdnadstvister handlar 

dels om att framföra sina åsikter och dels om att synpunkterna får genomslag i bedömningarna. 

Resultatet visade att barnets delaktighet hänger samman med den ålder- och 

mognadsbedömning som familjerättssekreterare gör. Det hänger även samman med 

föräldrarnas konflikt och barnets möjlighet att kommunicera och om barnet varit utsatt på något 

sätt, och hur många gånger och hur länge barnet varit aktuellt inom socialtjänsten. Detta går i 

linje med Socialstyrelsens rekommendationer om att barn har ett behov av att i vissa fall 

skyddas från aktivt deltagande i vårdnadstvisten (Socialstyrelsen, 2012). 

Tidigare forskning visar att det finns tendenser till att barn blir lyssnade på och att deras vilja 

vägs in om barnet vill umgås med båda föräldrarna, men inte om barnet uttrycker att det inte 

vill det (Rejmer 2014, Eriksson 2007, Höjer & Röback 2007). Då alla respondenterna ansåg att 

barnet i möjligaste mån bör umgås med båda sina föräldrar, även mot sin vilja, stämmer 

resultatet med tidigare forskning. Att barnet kan vara påverkad av sina föräldrar nämndes av 

alla respondenter. Detta bekräftar i viss mån tidigare studier som kritiserar tendensen att tolka 

barnets vilja som manipulerad speciellt om barnet inte vill umgås med ena föräldern (Rejmer 

2014, Socialstyrelsen 2012). Dessa resonemang tyder på att medvetenhet om barnets 

delaktighet är hög hos respondenterna, men att det finns många situationer där 

omsorgsperspektivet blir överordnat delaktighetsperspektivet enligt det barndomssociologiska 

perspektivet, vilket går i linje med tidigare forskning (Höjer & Röbäck, 2007).  

Barnets relation till båda sina föräldrar framkommer i resultatet som en faktor som i många fall 

går utöver barnets egen vilja, trots att “nära och god relation” saknar en tydlig definition i lagen, 

och det därför även saknas metoder att utröna vad det innebär i de enskilda fallen (Rejmer, 

2014). Kritiken mot att det goda föräldraskapet överordnas det individuella barnets vilja 

bekräftas till stor del av resultaten i studien (Cederborg, 2012). Detta skulle kunna vara en 

konsekvens av ett familjepolitiskt präglat jämställdhetsideal, med ett delat föräldraskap som 

enligt Eriksson (2007) och Höjer och Röbäck (2007) ofta överordnas barnets egen vilja. Att 

respondenterna lägger den vikt de faktiskt gör vid att försöka upprätthålla relationen mellan 

barnet och båda dess föräldrar i så hög grad följer hur lagstiftningen är formulerad (SFS 

1949:381). Utifrån den tidigare forskningen kan man dock ställa sig frågan om lagstiftningen 

är formulerad på ett sätt som möjliggör bedömningar och beslut som tar fasta på det individuella 

barnets bästa? 
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På vilket sätt använder familjerättssekreterare begreppet högkonfliktfamiljer och finns 

det särskilda svårigheter med att utröna barnets bästa i en högkonfliktfamilj? 

I resultatet framkommer att respondenterna generellt inte använder begreppet 

högkonfliktfamiljer. Deras definition överensstämmer ändå med tidigare forskning som 

beskriver att barnets behov och vilja kan hamna i skymundan i svåra föräldrakonflikter. 

Utredarnas fokus hamnar lätt i att skydda barnet från den skadliga konflikten genom att försöka 

hitta en lösning i konflikten, snarare än att utreda vad som är barnets bästa (Anderson et.al., 

2011; Rejmer, 2014; Socialstyrelsen 2012). 

Med stöd av resultatet i studien kan man kanske förenklat ställa sig frågan; vad är viktigast att 

skydda barnet mot? Är det att i högre grad utgå från ett omsorgsperspektiv och skydda barnet 

från att dras in i konflikten vilket kan innebära att barnet får umgås med en förälder de inte vill 

umgås med eller där det finns risker att barnet far illa på olika sätt? Eller är det viktigaste att 

utgå från ett delaktighetsperspektiv och lyssna på barnets synpunkter med risk att barnet dras 

mera in i konflikten och kan uppleva lojalitetskonflikter eller eventuellt få en mindre aktiv 

relation till en av föräldrarna? Då det finns mycket som tyder på att det är en allt högre del av 

vårdnadstvisterna som kan beskrivas som högkonflikt (Rejmer, 2014; Socialstyrelsen, 2012) 

kan det tänkas att frågan blir allt mer central framöver. 

 

Metoddiskussion 

Den tydligaste bristen i denna studie är att det är ett brett område som studerats och att 

författarna valt att ha med tre olika teman. Det har inneburit att detaljrikedomen i varje tema 

har fått ge vika för det mer generella samt för de synpunkter som avvek. Intervjufrågorna var 

många och resulterade i att det inte alltid fanns tid och utrymme för relevanta följdfrågor. 

Många viktiga följdfrågor som borde ha ställts var tvungna att lämnas utanför såsom: hur görs 

mognadsbedömningarna? Vad menas med att utsatta barns synpunkter väger tyngre? Skulle 

barnen kunna ha högre delaktighet än de har idag? Därutöver kan det diskuteras kritiskt om 

respondenternas svar på de fiktiva vinjetterna faktiskt överensstämmer med hur de skulle 

bedöma i realiteten. Svagheten med vinjetter är att fallen är fiktiva och en intervjusituation inte 

fångar komplexiteten i en autentisk bedömningssituation samt att respondenten är medveten 

om att den inte bedömer någon verklig person (Kullberg & Brunnberg, 2007). Resultaten gör 

således inte rättvisa för komplexiteten i de frågor studien avhandlar och inte heller alltid för 
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respondenternas svar. Eftersom respondenternas anonymitet vägde tyngst förlorade studien 

vissa aspekter som att kunna jämföra respondenternas svar mot varandra och kunna koppla 

erfarenhet till synpunkter. Även läsbarheten kan ha drabbats av att alla kallas för respondenter.   

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarnas förslag till fortsatt forskning handlar om relationen mellan tingsrätten och 

familjerätten. Frågor som vore intressanta att utforska enligt författarna är dels maktförhållande 

dem emellan, och dels om de talar samma språk? Detta kan tänkas att teorin om 

gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme hade varit en användbar teori att använda i en 

studie gällande relationen mellan familjerätten och tingsrätten. 
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Bilaga 1 

Brev till respondenterna 

 

Vi är två studenter som går sista året på socionomutbildningen vid Gävle Högskola och söker 

familjerättssekreterare som vi kan intervjua till vår kandidatuppsats. 

Vi vill i vår studie undersöka barns bästa och barns delaktigt i de svåra och komplexa 

vårdnadstvister som är kännetecknande hos s.k. högkonfliktfamiljer utifrån ett 

familjerättssekreterarperspektiv. 

Studien kommer att fokusera på vilket sätt familjerättssekreterare hanterar frågan om barnets 

bästa och barns delaktighet i utredningen om vårdnad, boende och umgänge som domstolen 

fattar ett beslut om i föräldrarnas vårdnadstvist. Eftersom forskningen visar att antalet svåra 

konflikter mellan föräldrarna ökar och att det riskerar att skapa lidande för barnen anser vi att 

frågan är viktig för socialt arbete. 

Vi söker familjerättssekreterare med minst ett års erfarenhet av att arbeta som 

familjerättssekreterare, att de ska arbeta som familjerättssekreterare idag eller ha arbetat som 

familjerättssekreterare till relativt nyligen (inom ett år), att de ska vara intresserade av att delge 

oss sina tankar och resonemang gällande barns bästa, barns delaktighet och högkonfliktfamiljer 

i vårdnadsutredningar. 

Vårt syfte är att genom intervjuer undersöka hur ett antal familjerättssekreterare ser på 

begreppet barns bästa och barns delaktigt i vårdnadstvister samt hur de gör sina bedömningar 

kring vad som är just barns bästa i komplexa vårdnadstvister. Vi vill även ta reda på hur 

familjerättssekreterarnas ser på begreppet högkonfliktfamiljer i relation till barnets bästa. 

Vi kommer att använda både strukturerade teman som är kopplade till problemformulering, och 

öppna underfrågor till varje tema. Intervjuerna kommer att spelas in om respondenterna 

godkänner det. Uppskattningsvis kommer intervjuerna ta en timme i anspråk. Efter intervjuerna 

kommer vi att återkoppla genom att respondenterna kommer att få läsa och ge sina åsikter på 

resultatet. 

Vi planerar att följa de regler Vetenskapsrådet gällande informerat samtycke, konfidentialitet 

och nyttjandekravet. I praktiken innebär det att respondenten kan avbryta sin deltagande i vårt 

arbete när som helst. Det kommer inte att framkomma vilken kommun vi har genomfört 

intervjuerna och respondenterna kommer att avidentifieras. 

För hinna bli klara med vår uppsats hoppas vi kunna genomföra våra intervjuer under veckorna 

14, 15 och 16. 

Uppsatsen kommer att publiceras på Diva- portalen.  

Uppsatshandledare är Ulla Forinder.  

Med vänliga hälsningar 

Linn Lundberg och Sanna Persson Kangas 
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Bilaga 2.  

Intervjufrågor 

Delaktighet 

Vinjett 3 

När bedömer du att det inte är lämpligt att prata med barnet? 

Under vilka förhållanden kommer barnen till tals?  I vilken miljö?  Tillsammans med vem?  

Vilka avväganden gällande att tala med barnet gör du utifrån barnets ålder/mognad? Hur små 

barn talar man med? Hur stor roll spelar språket? Måste barnet ha ett flytande språk för att 

kommuniceras med? Används tolk? 

Hur väger du in åsikter från de barn som inte kan tala? (pga. ålder eller bristande svenska, 

funktionsnedsättning) 

Hur tänker du att barnets delaktighet utifrån delaktighetsstegen brukar se ut under utredningar? 

De utredningar du själv varit med om eller läst?  

Vad finns det för hinder och betänkligheter runt barnets deltagande i utredningen? Kan man 

göra en bedömning och ge ett förslag om boende/umgänge utan att ha pratat med barnet? Under 

vilka omständigheter kan man göra det? 

Hur mycket väger nivån av barnets delaktighet in i utredningen?  

Hur tänker du om att skydda barnet i vårdnadsutredningen genom att inte prata med det? 

(skydda barnet från att bli indragen i konflikten, eller bli “tvungen” att välja sida, eller att få för 

stort ansvar, hamna i en lojalitetskonflikt) 

Har det hänt att du inte lämnar rekommendationer i en vårdnadsutredning? Känner du till någon 

annan utredning när man gjort så? - Vilka orsaker fanns det då? 

 

Vinjett 4.  

Hur bedömer man barnets synpunkter/åsikter i relation till dess ålder/mognad i bedömningen?  

Hur redovisas barnets synpunkter i utredningen? Vad skulle det finnas för betänkligheter att 

redovisa barnets synpunkter i detta fall?  

Om barnet inte vill träffa den andra föräldern, hur mycket vikt kan det uttalandet få i 

utredningen? 

Hur tänker du att barnets delaktighet utifrån delaktighetsstegen brukar se ut under utredningar 

i de fall barnet har uttryckt en stark vilja/synpunkt?  

Hur tänker du kring balansgången mellan att skydda barnet och att samtidigt se barnet som en 

aktör i processen? Vilka svårigheter har du stött på kring detta? 



55 

 

Finns det omständigheter som motiverar att man ska föreslå att barnet ska umgås med en 

förälder, trots att barnet uttryckt tydligt att det inte vill? 

Vilka andra omständigheter vägs in i bedömningen? Föräldraförmåga hos föräldrarna? Tidigare 

utredningar/orosanmälningar? Den andre förälderns inställning till umgänget med förälder 2? 

Känner du till om socialnämnden i din kommun har väckt talan i fråga om umgänge med 

förälder? - Umgänge med annan än förälder (mor- och farföräldrar och andra personer som står 

barnet särskilt nära)?   

Barnets bästa 

Vad finns det för bakomliggande kunskapsbas att stödja sig mot i frågor om barnets bästa? 

Metoder, teorier och praxis? (Var läggs tyngdpunkten på enligt dessa/detta synsätt?) 

Vilka omständigheter anser du som viktigast att ta fasta på i din bedömning om barnets bästa?                                                                    

Det förekommer kritik som hävdar att det finns en politisk strävan i samhället mot att båda 

föräldrar ska vara lika delaktiga i ett barns liv och detta kan leda att man går mot det individuella 

barnets behov och vilja. Hur tänker du om detta?  

Hur tänker du kring skillnaden mellan det generella synsättet på barns bästa och det individuella 

barnets bästa? Exempelvis om denne inte vill umgås med en av föräldrarna?) 

Riskanalys/ barnets bästa 

Vinjett 1 

Vilka riskfaktorer uppmärksammar du i en vårdnadsutredning?  

Uppfattar du någon riskfaktor som viktigare än de andra? Varför?  

Vilka metoder använder du vid riskbedömningar?  

Vad är det som väger in i bedömningen? (Tidigare utredningar där missbruk uppmärksammats? 

Tidigare behandlingar? Domar kopplade till missbruk? Antal månader/år utan missbruk?)  

Var går gränsen för att missbruk kan ses som så allvarligt att föräldern inte kan anses vara 

lämplig umgängesförälder?  

Vilken betydelse har referenters utsagor? 

Vilken betydelse har barnets utsagor om förälderns ev. missbruk? Barnets ålder/mognad? 

Hur funderar man kring barnets bästa i förhållande till ev. missbruk hos föräldern? 

 

Vinjett 2 

Hur skulle du undersöka om det har funnits våld familjen som i fallet ovan?  

Om det är så att våldet inte är “bevisad”, hur går man vidare i sådana fall? 

Hur bedöms trovärdigheten hos föräldrarna? 
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Hur bedömer man barnets utsagor? Redovisas de? Och om inte hur tänker man där? 

Talar man om våldet med barnet? Om det inte funnits 11:1 utredning tidigare) Vilken 

bedömning görs utifrån barnets ålder och mognad? 

Vilken betydelse har referenters utsagor? 

Hur resonerar man kring vilka konsekvenser våldet kan få för barnet på sikt? 

Hur mycket väger “obevisad” våld när man resonerar kring hur barnet kommer att ha det hos 

föräldrarna? 

Vad är det som väger in i bedömningen i fallet ovan enligt dig? 

Tidigare orosanmälningar/barnavårdsutredningar? Tidigare insatser som familjen tagit 

emot?  Domar kopplade till våld? Antal polisanmälningar? 

Högkonfliktfamiljer 

Hur tänker du runt begreppet högkonflikt familj?  

Hur stor andel av vårdnadsutredningarna skulle du säga handlar om en högkonfliktfamilj?  

Vad ser du för specifika svårigheter med att utreda och bedöma barnets bästa i en sådan 

vårdnadstvist? 

Hur tänker du om barnets delaktighet i sådana konflikter? 

Är detta ett användbart begrepp i arbetet? 

Fungerar de metoder som används till dessa familjer? 

Är det något du tänker på kring barnets bästa och delaktighet som vi inte nämnt här?   
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