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Förord 

Ett stort tack till de som ställde upp och deltog i våra intervjuer. Utan er hade vi inte kunnat 

genomföra studien på samma sätt. Tack även till de som hjälpte till vidare kontakt för fler 

intervjuer.   

  

Tack även till vår handledare Ulrika som väglett genom hela uppsatsskrivandet och kommit 

med goda råd. Tack riktas även högskolebibliotekets personal för hjälp och vägledning 

med litteratur.  
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Abstract 

Title: Best interest of the child must come forward – how does family secretary 

interpret and consider the child’s best interest in custody disputes? 

Authors: Jacqueline Hansson & Carolina Lindell  

Tutor: Ulrika Börjesson  

Examinator: Pia Bülow 

  

The study aims to investigate how family secretaries interpret and consider the child's best 

interests in custody investigations. The study is based on nine qualitative, semi-structured 

interviews. The study will address the child's best interests, parental ability and risks for the 

child. The result shows that the term "best interests of the child" is difficult to define, but 

that the family secretaries look to the child's vulnerable situation. Research and study 

results indicate that children in child custody disputes are in a vulnerable situation and 

victims of parental conflict. The result shows that family secretaries see that parents in a 

custody dispute show a lack of parental ability compared to parents who are not in custody 

disputes and therefore cannot meet the child's need for security and stability. In the 

discussion, the results of the study are linked to previous research as well as system theory 

and action theory. It turns out that the system theory can be seen as a starting point in the 

work of family secretaries, even if it is not expressed as such. It shows that family 

secretaries feel freedom in their room for maneuver and that they carry out targeted 

actions.  

 

 

Key words: best interest of the child, parental ability, custody dispute,  

                   investigation, family secretary.  
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Sammanfattning 

Titel: Barnets bästa måste komma fram – hur tolkar och beaktar 

familjerättssekreterare barnets bästa i vårdnadstvistutredning? 

Författare: Jacqueline Hansson & Carolina Lindell  

Handledare: Ulrika Börjesson   

Examinator: Pia Bülow 

  

Studiens syfte är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar barnets bästa 

i vårdnadstvistutredningar. Studien baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Studien kommer att behandla barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. I 

resultatet framkommer att begreppet “barnets bästa” är svårt att definiera men att 

familjerättssekreterarna ser till barnets utsatta situation. Forskning och studiens resultat 

pekar på att barn i vårdnadstvistutredningar är i en utsatt situation och offer för föräldrars 

konflikt. Resultatet visar att familjerättssekreterare ser att föräldrar i en vårdnadstvist 

uppvisar bristande föräldraförmåga i jämförelse med föräldrar som inte är i vårdnadstvist 

och de kan därför inte tillgodose barnets behov av trygghet och stabilitet. I diskussionen 

kopplas studiens resultat samman med tidigare forskning samt systemteorin och 

handlingsteorin. Det visar sig att systemteorin kan ses som en utgångspunkt i 

familjerättssekreterares arbete även om det inte uttrycks som så. Det framkommer att 

familjerättssekreterare känner en frihet i sitt handlingsutrymme och att de utför 

målinriktade handlingar.  

  

  

Nyckelord: barnets bästa, föräldraförmåga, vårdnadstvist, utredning,   

                   familjerättssekreterare. 
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Inledning  

Två vuxna människor möts någonstans under livets resa. Inte sällan tillkommer ett eller 

flera barn och familjen bildas. I lyckan finns en önskan om att vara en fungerande familj 

som håller ihop. Men verkligheten ser inte alltid ut på det sättet och statistik visar att så 

många som 50 000 barn per år är med om att deras föräldrar separerar (Stockholms 

universitet, u.å.). Av de föräldrar som separerar kommer många överens i frågor som rör 

barnets vårdnad, boende och umgänge. Uppnås inte överenskommelse kan processen gå 

till domstol på föräldrars initiativ eftersom de har olika åsikter och inte kommer överens 

om vad som är barnets bästa (Törnquist, 2014). Familjerättssekreterare är den enda 

profession som möter barnet i en vårdnadstvistutredning. De får genom mötet en 

uppfattning om barnets bästa, därför är familjerättssekreterarna en viktig länk mellan 

barnet och vad som blir barnets bästa i vårdnadstvisten. Vad som är det bästa för barnet 

är därmed familjerättssekreterarens roll att ta ställning i vilket denna studie vidare 

behandlar. 

 

Vår studie undersöker hur familjerättssekreterare i sin bedömning rörande vårdnadstvister 

tolkar och beaktar barnets bästa. Barnets bästa kan således avgöras utifrån barnets egen 

vilja och delaktighet, utifrån barnets utsatthet för risker men även utifrån 

föräldrars föräldraförmåga, konfliktnivå samt lämplighet. Det syns på flertal sätt att barn 

drabbas negativt av föräldrakonflikter. För att barn inte ska missgynnas och må sämre i en 

redan utsatt situation är det ytterst viktigt att barnets bästa belyses i 

vårdnadstvistutredningar. Vårt intresse står högt för barnet och denna studie genomförs 

eftersom vi båda delar intresset för att arbeta med och för att barn och familjer som 

befinner sig i utsatta situationer ska få rätt hjälp och stöd av samhället och socialtjänsten.  

 

Familjen uppfattats ofta som en konstruktion för stabilitet och ordning, men lika ofta har 

den associerats med konflikter och sociala problem. På senare tid betonas en mer 

emotionell och existentiell sida av familjen, nämligen att den bidrar till mening och skapar 

sociala sammanhang (Johansson, 2009).  

  

Giddens (1995) menar att relationer är en skör konstruktion som bygger på ständiga 

förhandlingar och då den ena vinner mer på relationen hotas den att upplösas. Johansson 

(2009) framhäver att i samband med skilsmässor blir det tydligt hur man tidigare levt. I de 

familjer där föräldrarna levt någorlunda jämlikt före separationen visar det sig enklare att 
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utarbeta ett fungerande samarbete efter skilsmässan. Giddens (1995) visar på att kvinnan 

blir den viktigaste förälder och den som ansvarar för hushållet. Även Johansson (2009) 

menar att det i många fall är mamman som tar huvudansvaret för barnen samt blir den 

trygga punkten.    

  

Skälen till att familjer löses upp samt nybildas är olika. Ibland präglas uppbrotten av bittra 

konflikter och ständiga vårdnadstvister och i andra fall blir mödrar och barn tvungna att 

bryta kontakten med fädren för att dessa är våldsamma och utsätter familjen för våld 

(Johansson, 2009). Forskning visar att skilsmässor ofta leder till en omorganisation av 

familjemedlemmars roller som i sin tur leder till avbrutna familjeprocedurer, vilket 

resulterar i minskat välbefinnande hos barn efter föräldrars skilsmässa (Carlsund, Eriksson, 

Löfstedt & Sellström, 2012). Ovan nämnd studie analyseras data på svenska 15-åriga 

ungdomar från år 2005 till år 2010. Datan kommer från skolbarnsundersökning inom 

områden hälsa och beteende. 

  

Sett ur ett längre perspektiv har antalet skilsmässor ökat. Från 1930-talet då mindre än en 

procent av äldre barn hade varit med om en separation till att 25 % av äldre barn hade 

upplevt detta vid slutet av 1990-talet (Johansson, 2009). Även antalet vårdnadstvister ökar 

och kan därmed ses som ett växande samhällsproblem. Rejmer (2014) framför att 

vårdnadstvister sedan 2006 års reform av föräldrabalken har ökat med ungefär 40 %. 

Tusentals barn upplever årligen att deras föräldrar strider om vårdnaden i domstol och 

forskning visar att djupa och långvariga föräldrakonflikter kan påverka och skada barns 

psykiska hälsa (Rejmer, 2003). När vårdnadstvisten hamnar i domstol begärs en utredning 

gällande vårdnad, boende och umgänge som domstolen sedan tar med i beslutsfattningen 

(Rejmer, 2003).    

   

Den första instansen att utreda vårdnadsfrågor är en särskild grupp av socialsekreterare, så 

kallade familjerättssekreterare. Vårdnadsutredningar utförs på uppdrag av tingsrätten. 

Syftet är att tingsrätten som beslutsfattande organ ska kunna, utifrån 

familjerättssekreterarnas utredning, bedömning och förslag till beslut, fastställa 

en dom utifrån vad som är barnets bästa (Törnquist, 2014). I studier som genomförts 

framkommer att tingsrätten i 83 % följer familjerättssekreterarnas bedömning, helt eller 

delvis (SOU 2005:43). År 2018 väcktes det talan om vårdnad av barn i över 7000 ärenden 

(Domstolsverket, 2018).    
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur familjerättssekreterares tolkar och beaktar 

barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. För att besvara syftet är nedanstående 

frågeställningar aktuella.  

 

Frågeställningar: 

 Hur tolkar och beaktar familjerättssekreterare barnets bästa i 

vårdnadsutredningar?   

 Hur definierar familjerättssekreterare god föräldraförmåga?    

 Vilka risker beskriver familjerättssekreterare för barnet i vårdnadstvistutredningar?  
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Bakgrund  

Vi kommer här att ge en inblick i vad barnets bästa är enligt lag, konventioner och övrig 

litteratur. Vi beskriver även vad en vårdnadstvistutredning är och hur processen kring en 

sådan går till.  

Barnets bästa  

Lagstiftning och andra konventioner betonar på flera sätt barnet i processer där barn 

involveras. Till barn räknas varje människa under 18 år vilket framkommer enligt 1 kap. 2 

§ tredje stycket socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL). Alexius och Hollander (2014) 

menar på att då barnets bästa skrevs in i lag var syftet att tillgodose den svagaste länken i 

relation till föräldrar och samhälle. Lagen beaktar det faktum att barnet ibland inte själv 

kan göra sig hörd och tar tillvara på sitt eget intresse som bör komma framför föräldrarnas 

intresse. En del faktorer som inkluderas i barnets bästa framkommer i lagstiftning, men 

författarna nämner barnets behov av omsorg, trygghet, god fostran samt god och nära 

kontakt med båda sina föräldrar. Då föräldrarna inte tillgodoser behoven är det upp till 

socialtjänsten att tillgodose barnets bästa utifrån dess behov. Det framkommer att barnets 

behov är av olika grad och att vissa ses som mer grundläggande (Alexius & Hollander, 

2014).    

   

1 kap. 2 § SoL framför att barns bästa ytterst ska tas hänsyn till och att det är det bästa för 

barnet som ska vara avgörande. 21 kap. 1§ föräldrabalken (1949:381) (FB) belyser att 

barnets bästa och vilja med hänsyn till ålder och mognad ska beaktas. I barnkonventionens 

tredje artikel, första punkten (Unicef, u.å.) framkommer det tydligt att barns bästa ska 

beaktas vid alla åtgärder som rör barn oavsett beslutsfattande institution. I tolfte artikeln 

framkommer det att barn har rätt att uttrycka sig och de ska lyssnas till i relation till ålder 

och mognad (Unicef, u.å.).    

   

1 juli 2006 träder en ny reform i kraft (SOU 2005:43) där barns bästa ytterligare betonas 

och numera ska det vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge vilket 

framkommer såväl i 6 kap. 2a§ FB. Reformen är ett resultat efter utvärdering av 1998 års 

vårdnadsreform och 1996 års reform om barns rätt att komma till tals (SOU 2005:43). I 

reformen framgår att:    
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“Lagstiftningen är tydlig med att det är barnets bästa som i alla lägen skall vara vägledande 

vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn skall tas till barnets vilja, med 

beaktande av dess ålder och mognad... Barnets egen uppfattning skall alltså tillmätas 

betydelse i den totala bedömningen av vad som är barnets bästa” (SOU 2005:43 s.544).    

  

Vidare framkommer det i reformen att familjerättssekreterare ska få en kännedom om 

barnets inställning och framföra det till domstolen. Dock är det viktigt att barnet inte 

pressas till att uttrycka sig och heller inte pressas till att ta ställning gentemot någon 

förälder. I vissa fall kan det vara olämpligt att föra samtal med barnet för att utreda dess 

inställning (SOU 2005:43).   

     

I förarbeten (prop. 1997/98:7 s. 104–105) fördjupas 6 kap. 2a § FB.  Det poängteras att 

barnets bästa ska komma främst och vara utgångspunkt i bedömning såväl för domar i 

domstol som avtal av socialnämnd. Det framkommer således inte vad som är barnets bästa 

utan det bör beaktas i enskilda fall och av individuella förhållanden. Vad som även bör 

beaktas är barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling och relatera det till 

såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser för barnet. Även barnets behov av båda sina 

föräldrar och en god och nära kontakt är viktigt. Såväl barnets risk för övergrepp, att 

olovligen föras bort eller hållas kvar eller annars fara är viktiga aspekter i bedömningen.    

   

För att nå fram till barnets bästa menar Alexius och Hollander (2014) att barnets behov 

och barnets vilja till lika mängd bör inkluderas och att barnets behov och vilja är aspekter 

som förstås i relation till den särskilda situationen. Författarna beskriver även att barnets 

behov ofta ses till kategorier såsom hälsa, utbildning, känslomässig och beteendemässig 

utveckling, identitet, familj, sociala relationer samt social förmåga och förmåga att klara sig 

själv (Alexius & Hollander 2014).   

   

Internationell forskning visar att mellan 5 – 12 % av de föräldrar som är aktuella i 

vårdnadstvister förblir i en stark och långdragen konflikt med varandra gällande barnets 

vårdnad och boende. Dessa kan kallas för högkonfliktfamiljer (Saini, Black, Fallon & 

Marshall, 2013). I arbete med dessa högkonfliktföräldrar framkommer det att 

familjerättssekreterare uttrycker otillräcklig utbildning, brist på erfarenhet och tvetydighet 
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kring sin roll som hinder för arbetet med föräldrar som är involverade i vårdnadstvister 

(Saini et al., 2013).    

 

Vårdnadstvistutredning  

Då föräldrar själva inte kommer överens i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge 

kan det väckas talan i domstol för att få ett avgörande beslut. Vanligtvis har föräldrarna 

genomgått samarbetssamtal som inte mynnat ut i en överenskommelse (Törnquist, 2014). 

Dahlstrand, Eriksson och Fröberg (2014) påpekar att det i en vårdnadstvistprocess är 

många som berörs men inte minst barnet.     

  

Vårdnad innebär att som grund ha ansvar för barnet och se till att barnets behov gällande 

omvårdnad, trygghet och god fostran tillgodoses. Vårdnaden kan utövas gemensamt av 

båda föräldrarna och då ska frågor rörande barnet behandlas gemensamt alternativt att 

vårdnaden tillfaller en förälder som då på egen hand kan ta ställning i frågor gällande 

barnet. Var barnet ska ha sitt stadigvarande boende, alternativt om barnet ska bo växelvis 

blir aktuellt då föräldrarna inte är sammanboende. Därtill är det relevant att bestämma hur 

och när umgänge mellan barnet och den andra föräldern sker (Dahlstrand, Eriksson & 

Fröberg, 2014).   

  

Domstolen skickar i ett första skede begäran till socialtjänstens familjerättssekreterare 

om snabbupplysning där både barnet och föräldrar om lämpligt ska höras (Törnquist, 

2014). En utredning påbörjas efter domstolens begäran att ytterligare utredning 

krävs. Kaldal (2014) menar på att domstolen har yttersta ansvar att se till att barnet kommer 

till tals. Feuk (2014) pekar dock på att det endast är familjerättssekreterare som träffar 

barnet utredningar och att representant från domstolen aldrig, eller ytterst sällan, 

träffar barnet.    

  

Törnquist (2014) beskriver att syftet med utredningen är att barnets bästa ska framgå och 

därmed ge domstolen underlag i kommande beslutsfattning. Utredning likt 

snabbupplysning tar utgång i 11 kap. 1 § SoL samt 6 kap. 19 § FB som förklarar att 

domstolen ska se till att utredning sker och avgöra utredningens riktlinjer samt 

utredningstid.    
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Utredningen ska beröra barnets behov men samtidigt lyfta eventuella risker som barnet 

kan utsättas för (Törnquist, 2014). Rejmer (2014) menar på att det endast finns 

rekommendationer från socialstyrelsen gällande vad som bör finnas med i 

utredningsrapporten. Nedanstående som Törnquist (2014) tar upp är således något som 

även Rejmer (2014) rekommenderar ska finnas med i utredningsrapporten. I utredningen 

ska det enligt Törnquist (2014) hållas samtal med föräldrar där områden såsom barnets 

behov, föräldrarnas föräldraroll, omsorgsförmåga samt möjligheter att tillgodose barnet 

berörs. Utredningen ska även lyfta eventuellt våld, missbruk, psykisk ohälsa och olovligt 

bortförande. Om möjligt hålls även samtal med barnet som ges möjlighet att berätta om 

sin situation. Om det är av relevans kan kontakt tas med en referensperson som träffat 

barnet i sin profession såsom förskola eller skola. Eriksson (2014) menar att skolan ser 

relationer mellan barnet och föräldrarna samt ser att barnet påverkas negativt av tvister i 

familjen. Vidare menar Törnquist (2014) att utredningen även bör redovisa 

registeruppgifter från socialtjänst och polisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. 

Materialet som samlats in sammanställs av utredaren och avslutas med en bedömning som 

ska beröra om:    

 

“...Det finns en risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller andra 

övergrepp eller att barnet olovligen förs bort. Hålls kvar eller på något sätt far illa. Hur 

barnets behov av en nära och god kontakt men föräldrarna bäst kan tillgodoses. Barnets 

känslomässiga anknytning och relation till respektive förälder. Barnets möjligheter att få sina 

behov och rättigheter tillgodosedda. Innebörden och vikten av barnets egen inställning och 

föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta i frågor som för barnet. Men också föräldrarnas 

förmåga att hålla barnet utanför sina konflikter. Föräldrarnas förmåga att skilja på egna 

behov och barnets samt att prioritera barnets behov framför sina egna. Övriga individuella 

förhållanden, till exempel om barnet har behov av särskilt stöd och respektive förälders 

lämplighet som vårdnadshavare, boendeförälder eller umgängesförälder” (Törnquist, 

2014. s.100).     

  

Saini et al. (2013) skriver att utredningar gällande konflikter och vårdnadsfrågor kan kräva 

en orimlig tid av familjerättssekreteraren som måste ta in alla parters inställning, överväga 

de bästa sätten att hantera tvisten och skydda barnet mot de negativa konsekvenserna av 

föräldrakonflikten. Författarna skriver även att det är ett utmanande arbete för 

familjerättssekreterare om de saknar kunskap och förståelse för omständigheterna kring 
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varje ärende och den aktuella situationen. Om inte olämplighet råder ska ett förslag till 

beslut enligt 6 kap. 19 § fjärde stycket FB skickas tillbaka till domstolen (Törnquist, 2014). 

Förslag till beslut ska motiveras och framföra konsekvenser för barnet. Enligt Feuk (2014) 

är barnets bästa helt beroende av hur familjerättssekreterarna bedömer fallet och hur 

domaren i domstolen sedan väljer att fatta beslut. Då domstolen slutligen fattat beslut, eller 

då föräldrarna nått överenskommelse i form av ett avtal, ska det verkställas och föräldrarna 

ska således följa beslutet (Törnquist, 2014). 
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Tidigare forskning  

Barnets bästa är studerat på många sätt och utifrån olika synvinklar och det framgår vilka 

förhållningssätt som gynnar respektive missgynnar barnets bästa samt hur barnets bästa 

påverkas i en separation mellan föräldrar. Vi presenterar tidigare forskning inom området 

enligt barnets bästa, föräldraförmåga och risker för barnet. Vi hittar inte någon tidigare forskning 

som helt matchar vårt ämne men vi väljer tidigare forskning som kopplas till vår studie 

utifrån sökorden barnets bästa, föräldraförmåga, vårdnadstvist, utredning samt 

familjerättssekreterare.  

 

Våra teman, barnets bästa, föräldraförmåga samt risker för barnet är övergripande teman som 

följer genom studien och som växer fram under studiens process. Samtliga teman är av 

vikt i en vårdnadstvistutredning för att se till barnets bästa.   

Barnets bästa    

Barns delaktighet, rätt att uttala sig och deras betydelse för barnskydd har förstärkts genom 

tidigare nämnd vårdnadsreformen (Röbäck, 2011). Rejmer (2003) skriver att upplysningar 

om barns bästa ska inhämtas vid ett personligt möte mellan familjerättssekreteraren och 

barnet, då familjerättssekreteraren på ett varligt och respektfullt sätt formulerar frågor som 

kan ge vetskap om barnets inställning. Brynes (2011) menar att hur barnsamtal genomförs 

är viktigt. Vilka slags frågor, såsom ledande eller suggestiva frågor eller kroppsspråket kan 

påverka barnets svar. Vilken förälder som tar barnet till familjerätten kan också påverka 

hur barnet svarar. Sådana viktiga kontextuella problem kan vara svåra att belysa. 

Författaren menar vidare att i utredningar kan det vara viktigt att göra vidare samtal med 

barnet för att få med deras åsikter (Brynes, 2011).    

   

Arbetet med föräldrar och barn i en vårdnadstvist kan vara utmanande för yrkesverksamma 

när de saknar en klar förståelse för dessa tvister (Saini et al., 2013). Författarna pekar vidare 

på vikten att det finns specialkunskap hos familjerättssekreterare att effektivt kunna ingripa 

och skydda barn från de negativa konsekvenserna av vuxenkonflikt efter separation och 

skilsmässa (Saini, et al., 2013). Det framkommer enligt Rejmer (2003) att informationen 

om barn ofta inte sträcker sig längre än till generell kunskap om barns åldersrelaterade 

behov, vilket innebär att barn inom en och samma åldersgrupp ses som en homogen grupp 

med vissa allmänt fastställda behov. Hultman, Cederborg och Fälth Magnusson (2013) 

belyser även denna problematik och menar att familjerättssekreterarnas kunskap om barn 
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och deras hälsa delvis är begränsad. Feuk (2014) nämner också en kunskapslucka hos 

familjerättssekreterarna i och med deras upplevelse av svårigheter i barnsamtal då de inte 

vet hur de ska höra och tillmötesgå barnet om samtalet präglas av barnets oro, ångest eller 

obehag inför någon förälder.   

   

I beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa beaktas men tidigare 

forskning pekar på att barnets bästa ett begrepp som är tolkningsbart beroende på kontext 

(Eriksson, 2003). Ett beslut i en vårdnadstvist fattas i domstol och ska vara för barnets 

bästa där barnets röst, önskemål och uppfattning ska vara av stor vikt. Barnets bästa 

hänvisas ofta som barnets rättigheter vilka framkommer i FN:s barnkonvention (Sundhall, 

2014). Som tidigare nämnt belyser barnkonventionens tredje artikel, första punkten 

(Unicef, u.å.) tydligt att barns bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barn oavsett 

beslutsfattande institution och enligt tolfte artikeln ska barns röst höras i relation till 

barnets ålder och mognad. Sundhall (2014) menar att både äldre och yngre barn ska få 

komma till tals, oavsett hur utvecklat talet är hos barnet, om inte barnet är talbart ska barnet 

ha möjlighet att uttrycka sig genom andra metoder. I utredningen kan ålder avgöra hur 

delaktig barnet är i processen och det kan i utredning framgå att barn vars ålder är högre 

också medför en mer betydelsefull åsikt (Sundhall, 2014). Att barnet får vara delaktig i 

processen kan alltså både möjliggöras och begränsas beroende på ålder. Då barnet är äldre 

kan det således användas av utredaren som en styrka i bedömningen och på det sättet 

förstärka barnets önskan i relation till dess ålder (Sundhall, 2014). Internationell forskning 

visar att det har debatterats mycket kring hur barnets röst blir hörd genom de lagar som 

finns i den rättsliga processen (Byrnes, 2011).    

   

Frågan om skydd för barnet handlar om konstruktioner av olika risker för barnet och vad 

de professionella anser vara barnets behov (Röbäck, 2011). Röbäck (2011) har granskat på 

vilket sätt argumentationen i domar om verkställighet av beslut om vårdnad, boende och 

umgänge har ändrats efter lagändringen 2006. Författaren menar att i förhållanden till 

barns delaktighet har åldersgränsen för när barns vilja kan utgöra ett hinder för 

verkställighets tagits bort. Detta så att även yngre barns vilja ska komma fram (Röbäck, 

2011). Vid resonemang om risk för barnet kan studien av Hultman et alt. (2013) nämnas. 

De undersöker om socialtjänsten väger in hälsoaspekter och vad dessa kan vara vid 

undersökning av barns livssituation. Slutsatsen är att information om barns hälsa var 

begränsad. Om inte familjerättssekretaren känner till barns hälsotillstånd kan det antas vara 
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svårt att uttala sig om barns bästa samt att barnet ifråga kan ha svårt att uttala sin vilja om 

dennes hälsotillstånd är påverkat. Hultman et al. (2013) menar att socialtjänsten ska vidta 

åtgärder för barnets bästa och skriver vidare att de också borde bedöma huruvida barnets 

hälsa eller utveckling är i stor risk för fara. Författarna slår fast att det är nödvändigt att öka 

informationen om hälsoaspekter i utredning. Det finns en stark koppling mellan 

problematisk social situation och problematisk hälsa (Hultman et al., 2013).    

 

Att barn har något viktigt att berätta som kan påverka beslut som berör de 

diskuterar Warshak (2003) i sin artikel och utgår från forskning inom området barn, 

föräldrar och separation. Han besvarar frågan om varför barn ska komma till tals och 

varför barn ska lyssnas till och menar just att de har något viktigt att berätta. Barns 

delaktighet medför att deras behov och känslor vägs in i den slutliga bedömningen. I en 

situation som barn inte kan påverka bidrar delaktigheten till att de får vara aktiva och ta 

del av vad som påverkar dem i hög grad samt att de får en förståelse för problematikens 

process. Delaktigheten gör att barnet får framföra sin önskan och ha viss egen kontroll 

över exempelvis tid hos respektive förälder. Det framstår att barnets ålder kan ha en 

påverkan och det antas att ju äldre barnet är desto bättre förmåga har barnet till förståelse 

och resonemang. Under lång tid har barnets röst inte beaktats, vissa menar på att barn inte 

vet vad det bästa är men att ta del av barnets röst bidrar till att barnets bästa framkommer 

och kan fastställas (Warshak, 2003).  Författaren lutar sig i sin artikel mot tidigare forskning 

som menar att barn kan uppleva maktlöshet i och med att föräldrar delar på sig. Om barnet 

få vara en med i beslutsprocessen gällande vårdnad, boende och umgänge går barnet från 

att vara en passiv part till en aktiv part.  

 

Föräldraförmåga  

Bland familjer som delat på sig har det under de senast 20 åren skett en stor förändring till 

att allt fler barn delar sitt boende mellan sina båda föräldrar. En positiv effekt av det är att 

fäders engagemang och tillgänglighet i barnets liv upprätthålls. Vid djupa föräldrakonflikter 

kan det dock vara mindre fördelaktigt för barnet att ha sitt boende hos båda föräldrarna 

(Carlsund et al., 2012). I författarnas artikel framkommer även att bristande stöd från 

föräldrar kan bidra till uppförandeproblem. Sambandet mellan familjers socioekonomiska 

situation och ungdomars riskbeteende har styrkts i flertalet studier och ofta påverkar en 

skilsmässa ekonomin negativt.    
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Pedersen (2012) menar att föräldraskapet skiljer sig åt mellan modern och fadern där den 

kvinnliga föräldrarollen innebär ett ansvar för det primära föräldraskapet. Mödrar 

förväntas att under långa perioder se till barnets omsorg och säkerhet och åsidosätta egna 

behov för att barnets behov och utveckling ska framträda. Författaren trycker även på att 

ideologier framhäver definitioner av föräldraskap genom vad som existerar, vad som är bra 

och vad som är möjligt. Skillnader ses mellan bra föräldraskap, bra moderskap och bra 

faderskap där modern ofta tar rollen för både moder- och föräldraskap. Vidare uttrycks en 

olikhet kring mödrars och fäders definition av bra förälder. Mödrar uttrycker bland annat 

tillförlitlighet och struktur. De tycker generellt att det är viktigt att vara någon barnet kan 

lita på samtidigt som det bör finnas rutiner och gränser för barnet och att föräldern är 

konsekvent. Fäder antyder att det handlar om att vara deltagande i familjelivet, finnas där 

och vara involverad i barnet samt spendera tid med barnet men också vara ett stöd och till 

hjälp (Pedersen, 2012).    

 

Barns behov av nära kontakt med båda sina föräldrar styrks i internationell forskning som 

visar att de barn som sover mellan sex – fjorton nätter i månaden hos pappan när de är 

under fyra års ålder har en djupare känslomässig relation med sin pappa även när de är 

vuxna jämfört med de barn som aldrig har sovit hos sin pappa eller mindre frekvent sovit 

där (Nielsen, 2014).  

 

Att uppmuntra överenskommelser gällande vårdnad om barn samt boende och umgänge 

menar Eriksson (2003) är viktigt och i och med det även minskar föräldrakonflikter. 

Gemensam vårdnad framställs som mest gynnsamt vilket kan förekomma oavsett om 

föräldrarna lever tillsammans eller inte, såvida föräldrarna är överens om beslutet. ‘För 

barnets bästa’ kan innebära gemensam vårdnad vilket även är viktigt för att skapa goda 

relationer mellan föräldrar och barn. År 1998 genomfördes förändringar i föräldrabalken 

vilket innebär att gemensam vårdnad mot en förälders vilja numera är möjlig. Barnets bästa 

kan ses vara då föräldrarna har gemensam vårdnad eller åtminstone delar den juridiska 

vårdnaden och om föräldrarna inte bor tillsammans att barnet ändå har lika umgänge med 

båda föräldrarna (Eriksson, 2003).   

 

Även internationell forskning (Nielsen, 2014) ger stöd för Erikssons (2003) forskning som 

visar att de barn i undersökningen som lever delat hos båda sina föräldrar mår bättre och 

har mer fördelar vad det gäller känslomässigt beteende, psykiskt välbefinnande samt har 
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bättre kontakt med båda sina föräldrar gentemot de barn som enbart bor hos en av sina 

föräldrar. Vidare är de barn som bor med båda sina föräldrar mindre benägna att stressas 

genom att känna behovet av att ta hand om sin mamma (Nielsen, 2014).    

  

Vad det gäller vuxna som genomgår separation menar Owen och Rhoades (2012) att dessa 

är i ökad risk för alkoholbruk och depression. Något som torde inverka negativt på 

föräldraförmågan. Barnen till dessa vuxna har ökad risk för känslomässiga och 

beteendemässiga problem. Det fastställandet styrks även av Meltzer, Doos, Vostanis, 

Ford och Goodman (2009) som också nämner barns problem relaterade till föräldrars 

konflikter som främsta källor till stress för barnet.  

 

Det finns internationell forskning som visar att majoriteten av separerade familjer i det 

aktuella landet själva eller med mycket liten hjälp från sociala myndigheter lyckades komma 

överens om boendefrågan för barn i familjen (Byrnes, 2011). 15 månader efter 

separationen beskriver flertalet av de studerade föräldrarna sin tidigare relation i positiva 

ordalag, som att den är vänskaplig och att samarbete finns. En del föräldrar rapporterar 

dock att relationen till den andre föräldern är konfliktfylld. Dessa föräldrar behöver 

troligtvis mer hjälp av socialtjänsten men studien visar att en liten del hamnar i rättegång 

gällande vårdnadsfrågor (Byrnes, 2011).    

  

Saini et al. (2013) menar att föräldraförmågan kan försämras av vuxenkonflikten, eftersom 

konflikten kan avleda föräldrarnas uppmärksamhet bort från barnets behov. Föräldrar som 

är inblandade i vårdnadstvister utsätter barn för risk att drabbas av emotionell skada genom 

att utsätta dem för till exempel nedbrytande kommentarer av en eller båda föräldrarna om 

den andra föräldern, frågar barnet om den andra förälderns personliga liv, använder barnet 

som budbärare, utsätta barnet för olämpligt innehåll i vuxna tvister som kan vara finansiella 

frågor eller störa ett barns rätt till få tillgång till den andra föräldern (Saini et al., 2013).   

 

Risker för barnet 

Riskbeteende hos barn påverkas av faktorer som relateras till familjeupplösning och 

bosättningsarrangemang (Carlsund et al., 2012). Studien visar att ungdomar som lever 

med skilda föräldrar i två olika boende löper större risk för överdriven 

alkoholkonsumtion än ungdomar som bor tillsammans med båda sina föräldrar. Störst 

risk för överdriven alkoholkonsumtion har de ungdomar som enbart lever tillsammans 
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med en förälder. Internationell studie visar att ungdomar som har dålig relation till sina 

pappor uppges vara missnöjda (Carlsund et al., 2012). En slutsats författarna drar är att 

gemensam vårdnad med dubbla boende för barnet efter en separation verkar utgöra en 

hälsofrämjande faktor för ungdomars hälsa och problembeteende  

  

Tidigare forskning (Bergman & Rejmer, 2017) visar att separationen mellan föräldrarna i 

sig påverkar barnen på så sätt att de upplever sorg och stress och kan vara en början till 

ohälsa för barnet tillsammans med att relationen till föräldrarna skadas. Det har även visats 

att större konfliktnivå och därtill livsförändringar påverkar måendet hos barnet. Att barnet 

utvecklar egen problematik såsom psykisk ohälsa, beteendeproblem, problem i skolan och 

stress kan vara ett resultat av djupa konflikter mellan föräldrarna. I artikeln framkommer 

att barn i skolålder påverkas i ytterst hög grad då det i den åldern är lätt att jämföra 

hemförhållanden och förstå vad god relation mellan föräldrarna innebär. Vid konflikter 

börjar barnet allt mer involvera sig själv för att hjälpa till att lösa konflikten. Författarna 

förklarar att de barn som vänder problemen inåt, det vill säga internaliserar problemen 

vilket visar sig som oro, rädsla och sömnproblem påverkas i hög grad. Externaliserade och 

fysiska problem såsom magont, huvudvärk och koncentrationssvårigheter i 

skola förekommer också. Det är inte helt ovanligt att barnet uppvisar en komplexitet i 

problemen mellan internaliserade och externaliserade. För barnet är även anknytning, 

utveckling och känsloreglering något som påverkas av föräldrakonflikter då detta är något 

som föräldrarna bör uppmuntra för barnet. Generellt har det framkommit att problem hos 

barn av andra anledningar än föräldrakonflikter kan vara föräldrarnas egna hälsoproblem 

samt att barnet utsatts för våld och brister i omsorg (Bergman & Rejmer, 2017).    

  

Murrell, Christoff och Henning (2007) beskriver att utsatthet i hemmet, i detta fall kopplat 

till våld, påverkar barnets mående i psykisk mening och påverkar såväl emotionellt, socialt 

och somatiskt. Barn som lever i utsatthet tenderar att ha en högre risk för att utveckla 

aggressivitet, ångest och lägre självkänsla. Att barn i utsatta familjeförhållande utvecklar 

egen problematik styrker även Meltzer et al. (2009). Det framkommer att barnets 

välbefinnande påverkas och att problemen som kan uppkomma berör såväl psykisk, 

känslomässigt och beteendemässigt. Utöver problematiken som Murrell et al. (2007) tar 

upp synliggör även Meltzer et al. (2009) att rädsla är en konsekvens för barnet. Det 

framkommer att problematiken kopplat till kön kan skiljas och då i form av intern eller 

extern problematik (Meltzer et al., 2009). Hultman et al. (2013) skriver att barn som är 
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offer för fysisk misshandel, vittne till våld mellan sina föräldrar, eller som växer upp i 

familjer där våld på annat sätt förekommer riskerar att utveckla psykiska och psykosociala 

problem. Kombinerad exponering för disharmoni och våld i familjen kan också öka de 

negativa effekterna på barns hälsa (Hultman et al., 2013).  Även Brynes (2011) fastslår att 

barn som är med om separation mellan föräldrar är potentiella offer för bråk som pågår 

mellan föräldrarna och skadan kan bli stor. Författaren menar vidare att barnets röst kan 

bli hörd på huvudsakligen två sätt, dels genom att ge största vikt till barnet bästa i 

vårdnadstvister. För det andra är det att bearbeta barnets aktuella åsikter eller önskningar 

vars bästa intressen är i strid och ta hänsyn till dessa i rättsprocessen (Brynes, 2011).    

 

Saini et al. (2013) skriver även de att barn som är involverade i vårdnadstvister rapporteras 

ha högre andel emotionell skada och mer problem jämfört med barn som inte hamnar i 

föräldrars vårdnadstvister. Skilsmässa mellan föräldrar sker inte alltid utan konflikter. 

Föräldrar upplever vanligtvis en akut reaktionsperiod av konflikter omedelbart efter 

separation och skilsmässa. Högkonfliktfamiljer är oftare i rättsliga processer med en 

allvarlig ilska och misstro riktad mot varandra. I dessa familjer finns även högre grad av 

psykologiska problem för både barn och föräldrar. Flertalet barn i högkonfliktfamiljer 

fortsätter att utsättas för föräldrarnas ilska, illvilja och förakt för den andra föräldern som 

ofta kvarstår. Där tillkommer även tillförda er av praktiska förändringar i livsförhållandena, 

som till exempel byte av bostad och skola och förändring av ekonomiska faktorer (Saini et 

al., 2013). Nielsen (2014) som tidigare påpekat att barn mår bäst av att bo hos båda sina 

föräldrar visar också att i högkonfliktfamiljer så ändras denna syn. När barn blir involverat 

i den intensiva familjekonflikten kan barn må sämre om de tvingas bo hos båda sina 

föräldrar och slitas däremellan. I en riktigt illa situation kan det därför vara viktigare för 

barnet att ha en stabil punkt hos en förälder (Nielsen, 2014).    
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Teoretiskt ramverk  

Nedan beskriver vi systemteorin och handlingsteorin. Systemteorin relaterar till vår studie 

med en tanke om att familjen är ett system där alla delar är viktiga för en funktion. Systemet 

kan förändras men att fortsätta se till alla delar gynnar systemet som stort. Handlingsteorin 

förklarar den möjlighet som familjerättssekreteraren har i arbetet för att tillgodose både 

människans behov och organisationens ramar. Teorin knyts på så vis till vår studie 

eftersom vi vill se hur familjerättssekreterares arbete ser ut i en vårdnadstvistutredning.  

Systemteorin  
 

En helhetssyn är grunden i systemteorin med betoning på att helheten är större än delarna 

och begrepp som relationer, funktioner, sammanhang och mönster är viktiga inom teorin. 

Teorin menar att det finns en ömsesidighet mellan individen och omvärlden och att den 

förändring som syftas att uppnå sker i interaktion med omgivningen (Öquist, 

2008). Moe (1996) menar att omvärlden består av sociala system som står i förhållande till 

varandra eller som står inför förändring vilket utgör systemteorin. Teorin handlar 

enligt Öquist (2008) om att komma fram till en förändring på kort tid vilket är viktigt för 

dem som befinner sig i en situation som kräver akut handlingstvång och ska uppnå en 

förändring. Öquist (2008, s.7) framför att “ledaren, läraren eller terapeuten som har en 

systemteoretisk utgångspunkt i sitt arbete tar inte parti för någon enskild del utan har hela systemets väl 

framför ögonen”. När helheten istället för enskilda objekt framställs gagnas systemets alla 

parter.  

 

Moe (1996) beskriver att systemteori delvis handlar om hur målinriktade handlingar skapar 

olika system. Systemteori handlar om närhet kontra distans (Öquist, 2008) där ett 

engagemang för utövandet av en verksamhet måste finnas men bör samtidigt präglas av 

distansering. En förändring uppstår som följd av nära relation men distansen att kunna 

backa och se helheten är en förmåga som krävs hos professionellt yrkesverksamma. 

Författaren menar att då hela systemet beaktas skapas handlingsalternativ och att 

människan aktivt skapar sin verklighet men att det dock finns en svårighet för människan 

att se helheten där den själv befinner sig i. För att övervinna detta och nå förändring gäller 

det att uppmärksamma situationens helhet och det egna involverandet och kunna ställa sig 

utanför för att se sammanhang och mönster för att nå förändring. Sammanhang är något 

som även Moe (1996) benämner som viktigt i teorin och menar att teorin utgör en 

möjlighet för att förena olika uppfattningar till ett meningsfullt sammanhang. Samspel, 
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kommunikation och beroenden mellan individer (Öquist, 2008) har visats leda till 

framgång snabbare och lättare än andra förhållanden.     

 

Öquist (2008) nämner att nivåer är ett begrepp som präglar teorin och syftar till att alla 

system har en hierarkisk uppbyggnad som bör bevaras för helhetens funktion och därtill 

betonas jämvikt som viktigt mellan nivåerna. För att hjälpa system kan det vara till fördel 

att ha tydliga gränser mellan nivåerna. Systemteorin belyser energi kontra information för 

att nå förändring men ägnar störst fokus åt information. Likaså nämner Moe (1996) att 

systemet måste ta emot information från omvärlden för att kunna anpassas och förändras, 

då det alltid är systemet som skapar sin egen förändring inifrån. Konstans kontra variation 

tas upp i teorin (Öquist, 2008) som syftar till att det som är konstant är lika viktigt som det 

som varierar och att ett uppbrott kan leda till ny information. Att utsättas för variation 

påverkar den stabila ordningen men ses inom systemteorin som positivt då nya mönster 

eller information kan användas för att nå förändring. Likväl så speglas jämvikten i relation 

till konstans och variation och då systemet upplever variation kan det således innebära en 

störning av jämvikten. Författaren menar dock att störning så väl som variationen skapar 

förnyelse. Det kan förekomma situationer där individen måste skyddas från ett större 

system runt om, det vill säga relationen mellan kontroll och frihet. Att kontrollera individen 

på så vis kan innebära att ett barn räddas från familjeförtryck (Öquist, 2008).   

 

Handlingsteorin  

Svensson, Johnsson och Laanemats (2008) menar på att handlingsutrymme är något som 

socialarbetare besitter och som framträder i mötet med människor samtidigt som 

organisationens ramar, moral och normer styr. Enligt Berglind (1995) är det professionella 

handlandet målinriktat då det finns en avsikt med handlingen som i möjligaste mån ska 

leda till det bättre. Handlingsutrymmet har enligt Svensson et al. (2008) i sin tur möjlighet 

att tillmötesgå människan inom ramen för vad organisationen godkänner för att parterna 

ska uppfatta det som rätt. Detta kan utgöra ett dilemma då socialarbetaren måste hantera 

rollen som medmänniska och rollen som representant för organisationen. Utrymmet 

tenderar att användas på olika sätt men grundas på socialarbetarens frihet respektive lagar 

och regler.  

 

Berglind (1995) skriver om målrationell handling som ett begrepp när socialarbetarens 

handling är medveten och i avseende för att uppnå något, vilket exempelvis kan vara för 
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klientens bättre eller i ett ärende som ska lämnas vidare och handlingen ses som målet. 

Värderationell och traditionell handling är begrepp som innebär att handlingen bygger på 

normer respektive på regler och att affektiva handlingar grundas på känslan av att göra det 

som är rätt. Författaren nämner vidare två begrepp kopplat till handling vilka är produktiva 

handlingar och preventiva handlingar. Om handlingarna blir gynnsamma 

blir resultatet annorlunda från att inte handla alls.    

  

Handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur agerandet görs utifrån 

organisationens uppdrag och dess ramar. Utrymmet bidrar till att socialarbetaren har ett 

val och bör välja de handlingar som är rimliga och meningsfulla, vilket bygger på att 

socialarbetaren har kompetens som krävs för det avgörandet (Svensson et al., 2008). I 

interaktion från mötet mellan socialarbetare och individen där handlingsutrymmet äger 

rum speglas också ett maktförhållande. Makten kan således vara både positiv och negativ 

men med en positiv laddning synliggörs möjlighet som till viss del både kan gynna och 

missgynna den andra människan. I själva mötet handlar bemötandet om beteende, 

förhållande och uppförande gentemot den andre. Berglind (1995) betonar att handlingar 

som socialarbetare gör ska alltid vara utifrån det bästa för individen trots att det i vissa 

situationer kan vara svårt att avgöra.    
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Metod  

Nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt i studien. Vi presenterar hur vi kontaktade de 

familjerättssekreterare som vi har intervjuat enligt kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Intervjumaterialet bearbetades och tre teman – barnets bästa, föräldraförmåga och risker för 

barnet framträdde och hålls återkommande genom studien.  

Urval och kontaktetablering  

Urvalet grundade sig på målstyrda urval (Bryman, 2011) eftersom vi tog kontakt med 

familjerättssekreterare som är verksamma och som därmed kan kopplas till 

forskningsfrågorna. Vi har även använt oss av ett snöbollsurval då en intervjuperson 

tipsade om en kollega som vi sedan kontaktade. Den sistnämnda urvalsmetoden använde 

vi eftersom vi inte fick svar från önskat antal via våra mejlutskick. Studien baseras på nio 

intervjuer med familjerättssekreterare i fyra olika kommuner. Urvalet har gjorts utifrån 

geografisk karaktär och närhetsprincipen och det är det som styrde vårt val av kommuner.   

  

I ett första skede skrevs ett informationsbrev riktat till enhetschef (se bilaga 1) såväl som 

familjerättssekreterare (se bilaga 2) som önskas intervjuas. Informationsbrevet skickades ut 

via mejl. I brevet till enhetschefen presenterades syftet med studien samt framgick 

information om att intervjuerna kommer genomföras på arbetsplatsen. Det framgick även 

att separat kontakt kommer tas med familjerättssekreterarna men att kontaktuppgifter 

gärna mottas. I brevet till familjerättssekreterarna framgick en presentation av studiens 

syfte. Det informerades om hur intervjun är tänkt att genomföras och att deltagande enligt 

etiska principer är frivilligt (Bryman, 2011). Av studiens begränsade tid valde vi att ange ett 

sista datum för svar gällande deltagande, därefter tog vi kontakt med de som ville delta för 

att boka in intervjuerna. Efter flera dagar utan vidare respons på utskickat mejl tog vi 

telefonkontakt med de vi tidigare skickat mejl till. I detta skede var intervjupersonerna 

fortfarande få och därför tog vi vidare kontakt med enhetschef 

och familjerättssekreterare direkt via telefon. Vi gav samma information i telefon 

som annars framkommer i det skriftliga informationsbrevet. Vi beaktade att de som 

kontaktas i senare skede inte fick samma möjlighet att fundera ett antal dagar och sedan 

höra av sig men denna metod användes endast av tidsmässiga skäl. Vi bemötte ändå dessa 

med öppenhet och gav en viss, om än kortare betänketid.  
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Datainsamlingsmetod  

Insamlingen av materialet var via kvalitativa, semistrukturerade intervjuer, totalt nio 

stycken. Bryman (2011) tar upp semistrukturerade intervjuer som en förhållandevis flexibel 

intervjumetod innehållande en intervjuguide. Vi anser att metoden passar väl för att uppnå 

studiens syfte eftersom familjerättssekreterares tolkning av barnets bästa är i centrum för 

studien. Intervjuerna var uppbyggda för att få intervjupersonens uppfattning och personen 

är fri i sättet att utforma svaret på frågorna. Vid början av intervjun informerade vi om att 

det är okej att fritt svara på frågorna och att det inte finns något rätt eller fel svar.  

Intervjufrågorna var öppna för att intervjupersonen skulle få möjlighet att svara utifrån 

sina egna tolkningar, åsikter och erfarenheter (Bryman, 2011).  Frågorna i intervjuguiden 

delades upp utifrån teman som önskades beröras. Dessa teman var barnets bästa, 

föräldraförmåga samt risker för barnet. Frågorna i intervjuguiden ställdes i samtliga intervjuer. 

Fylligare intervjuer nåddes av följdfrågor som varierade på grund av hur intervjupersonen 

tolkade och svarade på huvudfrågorna.    

 

Intervjuerna genomfördes på intervjupersonens arbetsplats under april och maj 2019. 

Intervjuerna varade i ca 40 minuter. Relationen mellan intervjuare och intervjuperson kan 

medföra en maktrelation (Kvale & Brinkmann, 2014) eftersom intervjuaren besitter 

vetenskaplig kunskap i relation till ämnet samt styr samtalets ämne, frågor och avslut. Det 

medförde att vi som intervjuare hade en större makt i samtalet vilket vi har beaktat. I 

samtliga intervjuer deltog vi båda för att vi såg en vinst med två intervjuare. Vinsten var att 

båda fick samma information samt att båda var delaktiga i samma samtal. Vi informerade 

intervjupersonen om att vi är två som leder intervjun just på grund av detta. Vi framförde 

att intervjupersonens kunskap är av stort intresse och viktig i relation till studien för att 

tydliggöra att det är intervjupersonen som sitter på största kunskapen.   

 

Analysmetod  

Bryman (2011) beskriver ett deduktivt synsätt där utforskningsbara företeelser skapas 

utifrån kunskap i form av förförståelse och teoretiska ståndpunkter. Teorier tillämpas för 

att leda och kontrollera undersökningen och datainsamlingen. Bryman (2011) förklarar 

tematisk analys där ett tema innehåller en eller flera koder. Det beskrivs vidare att teman 

uppkommer av att materialet bearbetas utifrån struktur och mönster.  

Vår studie inspireras av ett deduktivt synsätt och en tematisk analys. Aktuella teman, barnets 

bästa, föräldraförmåga samt risker för barnet valdes utifrån förförståelse och relevant tidigare 
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forskning och hålls återkommande genom hela studien. Intervjuguiden framställdes utifrån 

dessa förvalda teman. Vid studiens början fanns en förkunskap som medförde en riktning 

i studien. När vi började skriva på vår studie växte valda teman fram tack vare vår kunskap 

om att det här är områden som beaktas i vårdnadstvistutredningar. Handlingsteorin och 

systemteorin valdes som teoretiska utgångspunkter från början eftersom vi såg en relevans 

i dessa redan från start. Det leder att vi till viss del tillämpar en deduktiv syn. Intervjufrågor 

ställdes kring dessa teman för att få intervjusvar som besvarar frågeställningar men som 

också hör samman med valda teorier.  

 

Vi spelade in och transkriberade samtliga intervjuer för att kunna återgå till materialet vid 

resultat och analysskedet. Intervjupersonerna fick frågan om det var okej med inspelning 

före intervjun började. Transkribering leder enligt  Bryman (2011) till förbättrat minne och 

då anteckningar inte behöver föras under intervjun hålls ett större fokus under intervjun. 

Transkriberingen är även i syfte att kunna koda materialet efter intervjun. Genom att vårt 

intervjumaterial bearbetades noggrant utifrån struktur och mönster hittas text till 

respektive tema och underteman skapades under processen för ytterligare struktur. 

Kodning, eller kategorisering, är en metod i dataanalys (Kvale & Brinkmann, 2014) och 

genomförs för att få en överblick och organisering i stora mängder material. Bryman (2011) 

kallar denna metod för att sätta etikett på delarna. Vi beaktade att vissa föreställningar 

utifrån förförståelse speglas i resultat- och analysbearbetningen men vi ansåg att 

förförståelsen väl kopplas till begreppet barns bästa och förvalda teman väglede för att 

uppnå ett samstämmigt spår i studien. 
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Etiska riktlinjer 

Etiska principer som beaktas i vår studie är de fyra som Bryman (2011) tar 

upp: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

  

Informationskravet innebär att intervjupersonen ska informeras om studiens syfte och dess 

moment samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas (Bryman, 2011). 

Informationskravet uppfylls genom att ett informationsbrev till enhetschef och 

familjerättssekreterare skickas ut. I informationsbrevet till 

familjerättssekreterare framkommer de kriterier som informationskravet innebär.   

  

Samtyckeskravet (Bryman, 2011) ger intervjupersonen rätt att själv bestämma över sin 

medverkan och uppfylls i studien genom att intervjupersonen får förfrågan om 

sitt deltagande. Tidsutrymme ges för att intervjupersonen ska kunna fundera på om de vill 

och kan medverka.    

  

Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter och annat material förvaras säkert och 

oåtkomligt för andra (Bryman, 2011). Detta beaktas genom att intervjumaterialet och 

tillhörande transkribering förvaras hos någon av studiens författare och att det endast 

behandlas av författarna. I studien anonymiseras kommun, arbetsplats 

och intervjupersonens namn för att identiteter inte ska röjas och för att ingen ska utpekas.    

  

Nyttjandekravets syfte är att uppgifter och material endast ska vara till forskningsändamålet 

(Bryman, 2011). Detta garanteras genom att insamlat materialet behandlas på detta sätt och 

förstörs efter att studien har godkänts.   

  

Information- och samtyckeskravet ses av författarna som viktiga ståndpunkter i relation till 

studien. Det är av stor vikt att deltagaren fullt förstår studiens syfte och vad 

deltagandet innebär. Det är även viktigt att klarlägga etiska principer för samtliga parter, 

dels gentemot studiens författare så att materialet behandlas på rätt sätt och dels 

gentemot intervjupersonen så att denne ska känna sig trygg i deltagandet.    
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Kvalitetskriterier  

Reliabilitet och validitet anges som omdiskuterade begrepp kopplat till kvalitativa studier 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). För att kunna bedöma kvaliteten används 

istället tillförlitlighet i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Tillförlitligheten i sin tur är 

indelad i fyra delkriterier. Nedan beskriver vi dessa och kopplar de till vår studie.   

  

Trovärdighet i studien betyder att studien beaktar de regler som finns och 

att intervjupersonen får möjlighet att ta del av resultatet för att bekräfta att uppfattningen 

som gjorts är korrekt (Bryman, 2011). Studien utförs i enlighet med förhållningsregler. På 

grund av studiens begränsade tid kommer resultatet inte kommunicerats tillbaka 

till intervjupersoner, det som ändå gör att kravet beaktas är att intervjupersonens svar 

under intervjuns gång återkopplas och sammanfattas för vetskap att det förståtts korrekt.  

Efter önskemål från våra intervjupersoner kommer vi skicka ut vår studie till dem när den 

är godkänd och klar.  

  

Överförbarhet försäkrar att studiens resultat ska kunna förstås även i andra kontexter eller i 

samma kontext men vid en annan tidpunkt genom att studien innehåller en fyllig och tät 

beskrivning (Bryman, 2011). I studien eftersträvas utförliga beskrivningar vilket även 

genomförs för att uppnå en genomskinlighet och för att andra ska kunna avgöra om 

resultatet skulle kunna uppstå även i andra miljöer.    

  

Pålitlighet innebär att alla steg i studien tydligt ska redovisas (Bryman, 2011). I 

studiens metoddel framgår framför allt val av urval, hur kontakt skett och val av 

intervjumetod för insamling av material. Detta beskriver tillvägagångssättet för hur 

resultatet uppkommer. I slutskedet genomförs granskning av såväl studiekamrater 

som handledare som medför att pålitligheten stärks.    

  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om i vilken grad resultaten styrks och det ska vara 

tydligt att studien inte påverkas och präglas av författarnas egna åsikter och 

värderingar. Det finns svårigheter att helt och hållet uppnå objektivitet i en studie (Bryman, 

2011). Detta beaktas genom att inte framföra egna åsikter tillsammans med tidigare 

forskning och studiens resultat samt att citat underbygger studien.    
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Resultat och analys  

Det här kapitalet innehåller resultat av material från intervjuerna. Vi väger samman 

materialet med kortare analys. Vi presenterar vårt resultat och vår analys efter valda teman. 

Vi börjar med temat barnets bästa, sedan följer föräldraförmåga och sist nämner vi risker för 

barn. Vi ger en kort introduktion inför varje tema för att ge läsaren en beskrivning och kort 

sammanfattning. 

Tema: Barnets bästa 

Nedan följer en genomgång av resultat och analys gällande barnets bästa. Vi kommer 

presentera familjerättssekreterarnas tolkning av begreppet barnets bästa och deras egna syn 

på deras handlingsutrymme vid utredning av vad som är barnets bästa. Barnets mående 

samt hur barnets synpunkter, inställning och delaktighet framkommer i utredningen är 

andra områden som finns med i den här delen.  

 

Hur tolkas och beaktas barnets bästa? 

Det framkommer att samtliga intervjupersoner har flera års erfarenheter inom 

familjerätt och några besitter även andra erfarenheter inom socialt arbete. Vid frågan hur 

personerna i sin profession tolkar och definierar barns bästa uttrycks det på relativt likt sätt 

men det uppmärksammas även vara ett tämligen svårt begrepp att konkretisera. 

Intervjuperson 5 nämner att barnets bästa är beroende på vem det är som definierar det, 

om det är barnet själv, föräldrarna eller familjerättssekreteraren som utreder. Av flera 

intervjupersoner nämns att barnets bästa är individuellt, utifrån det unika barnets behov 

och från situation till situation. Andra viktiga nyckelbegrepp och huvudfaktorer som 

nämns i relation till barnets bästa är att tillgodose barnets grundläggande behov vad gäller 

omsorg, trygghet, kärlek, omtanke och empati samt att få gränser. Intervjuperson 7 nämner 

att stabilitet och kontinuitet även är förutsättningar för barnets bästa. Barnet ska få må bra 

och ska, med stöd av föräldrarna, få utvecklas utefter egna möjligheter och potentialer 

samtidigt som barnet ska trivas i sin tillvaro och den miljö som är omkring.    

 

I likhet med nuvarande lagstiftning pekar samtliga intervjupersoner på att barnets bästa är 

ett relevant och viktigt begrepp. När intervjupersoner ombeds att definiera barnets bästa 

framkommer det tydligt att det är svårt att konkretisera och flertalet uppger att det är ett 

mångfacetterat och svårdefinierat begrepp. Resultatet ses som förvånat och oväntat då det 

inte framkommer en enighet av begreppet mellan familjerättssekreterarna och heller inte i 
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arbetet. Det tolkas som en brist i och med avsaknad av samstämmigt metodarbete och 

processer i arbetet med barnets bästa.  

  

Intervjuperson 7 menar att barnets bästa går att koppla samman med föräldrars förmåga 

att förstå sitt barn och den aktuella situationen. Barnkonventionen och barns rättigheter 

menar intervjuperson 3 förklarar barnets bästa. Intervjuperson 2 uttrycker att "barnets bästa 

är att få ha goda relationer som barn behöver, någon som ser barnet, förstår och begriper sig på barnet och 

som kan backa, hjälpa och trygga upp barnet”. Intervjuperson 5 nämner att barn ska vara trygga 

för att inte utsättas för riskfaktorer och flera tillägger att barnets bästa är att hållas utanför 

familjekonflikten. Intervjuperson 6 beskrev barnets bästa som:   

  

“Barnets bästa är att kunna ha en relation till båda sina föräldrar och då tänker jag om det 

är möjligt, för det är det kanske inte alltid det och man kan inte säga att det måste vara så. 

Men barns bästa är att de ska få ha en kontakt med båda sina föräldrar och att de ska få 

växa upp och kunna utvecklas... Det kan förekomma att det inte är barns bästa att ha 

kontakt med föräldrarna, kanske att de har förverkat sin rätt att vara förälder på ett eller 

annat sätt... Allt är individuellt men barn har behov av föräldrar som kan ge de bra 

förutsättningar från att de är små till de växer upp och att de har olika behov under sin 

uppväxt... Det ändras under gången men att de får förutsättningar för att få alla dessa behov 

tillgodosedda. Och alla barn får ju inte det. Alla föräldrar försöker göra sitt bästa, och vi 

misslyckas ibland även om vi ger våra barn tillräckligt, men de som inte kan ge sina barn 

någonting det är väl där man ser att det brister”.    

  

Intervjuperson 4 säger att barnets bästa framkommer genom att försöka få fram vad barnet 

själv önskar och vill, annars utifrån vad andra berättar. Intervjuperson 1 framför på 

liknande sätt att barnets bästa framkommer genom att titta på hur föräldrarna berättar om 

barnets behov då dem är experter på sina barn. Därefter har förskola och skola en 

pedagogisk bild av barnet och generell kunskap om barnets utveckling och behov i olika 

åldrar.    

 

Handlingsutrymme att utreda barnets bästa 

Samtliga intervjupersoner uppger att de känner sig fria i sin profession och att de har ett 

utrymme att kunna utreda vad som är barnets bästa. Vissa uppger att känslan av att ha ett 
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handlingsutrymme kan bero på arbetsplatsen och andra menar att det beror på erfarenhet. 

Att lagar styr arbetet nämns som en rättssäkerhetseffekt. Intervjuperson 3 tar upp att de 

har egen delegation och att de därmed äger sin utredning och styr den själva. De flesta 

nämner självmant att de ofta diskuterar med kollegor för att pröva sina argument eller 

ibland backa och tänka om. Intervjuperson 8 menar att det är vinst i att vara två 

handläggare i en utredning för att ha utrymme att se olika saker och få två perspektiv. 

Intervjuperson 6 uttrycker:   

 

“Vi får skriva vår bedömning och stå för den men vi försöker ändå ha en diskussion för hur 

man ska göra en bedömning och vad det är för kriterier och så. Även om dem kommer till 

mig eller till mina kollegor så ska vi ha ett likadant tänk i hur vi ska göra. Det blir större 

risk och mer rättsosäkert om vi sitter själva och gör bedömning utefter hur man tycker”.   

Flera trycker på att samstämmigheten som citeras ovan är en positiv aspekt.   Både 

Berglind (1995) och Svensson et al. (2008) menar att familjerättssekreterares 

handling är målinriktad och ska uppnå något, i förhoppning till det bättre. Kopplat 

till resultat ses likhet med forskning då familjerättssekreterarens arbete är fokuserat 

för att barnets bästa ska uppnås. Begreppet affektiva handlingar som Berglind 

(1995) nämner grundas på att göra det som känns rätt. I resultatet framkommer att 

samtliga gör avväganden när det kommer förslag till beslutet gällande barns bästa. 

Avvägande görs exempelvis gällande risker för barn, föräldraförmåga och vad som 

är lämpligt av det som barnet önskar. Intervjupersonerna menar att de inte kan veta 

vad som blir det bästa för barnet men att analys och konsekvensbeskrivning är 

avgörande.  

 

Intervjuperson 2 nämner att det kan bli en begränsning då det råder samarbete med en 

annan kommun för att föräldrarna bor i olika kommuner. Intervjupersonen menar att 

begränsningen är då de olika familjerättssekreterarna har skilda åsikter i vad som behöver 

göras och hur bedömningen ska vara.  

 

“Det blir en begränsning att jag som inte var huvudhandläggare inte har den slutliga 

bedömningen för jag föreslog att vi skulle titta på olika saker men den andra handläggaren 

tyckte inte att det behövdes. Det blev inte bra alls. Jag känner mig osäker på om det blev 

barnets bästa till och med”. 
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Intervjuperson 1 och 8 nämner att tiden kan utgöra en begränsning då utredningstiden är 

förbestämd men arbetsbelastningen är hög och tiden räcker inte alltid till.    

 

Som familjerättssekreterare behövs en kunskap i att bemöta människor och samtidigt 

representera och beakta professionen. Gällande det förhållningssättet 

utrycker intervjuperson 6 följande:    

“Jag tänker att man inte får tappa det som man har i sig för är man bara en utredningsrobot 

så skulle det inte funka heller. Samtidigt som vi pratar och diskuterar så får man tillbaka 

myndighetsbiten och inser att man inte springer iväg i sina känslor bara. Man kan få 

ventilera känslorna och reflektera på handledning. Man kan inte bara ha det ena eller det 

andra, man är människa och är ett eget verktyg i jobbet och därför kan man inte bara gå 

efter en strikt mall. Det är individuella bedömningar hela tiden. Samtidigt måste vi ha något 

gemensamt att förhålla oss till”.    

Handlingsteorin öppnar upp för att familjerättssekreterare ska kunna se till barnets 

bästa vilket ses i förhållande till att en individuell bedömning görs. Det framkommer 

i intervjuerna att samtliga känner sig fria i sitt arbete och har ett handlingsutrymme 

som de upplever sig säkra i. Berglind (1995) skriver att handlingsutrymmet medför 

att familjerättssekreteraren har ett val och bör välja rimliga och meningsfulla 

handlingar. Det bygger dock på att de besitter rätt kompetens för att kunna göra 

det avvägandet. Likt Eriksson (2003) som menar att barnets bästa är 

kontextberoende så tyder handlingsteorin på att handlingen bör vara det bästa för 

individen även om det kan vara svårt att avgöra.  

 

Intervjuperson 7 berättar “på nätterna kunde jag ligga vaken och tänka på hur jag skulle skriva i 

utredningen men det gör jag inte längre”. Intervjuperson 2 menar på att det inte går vara helt 

opåverkad men att åren medför en yrkesprofession och att de föräldrar och barn som de 

möter vill ha den professionella hjälpen.    

 

Barns mående  

Barn påverkas på olika sätt och av olika skäl i vårdnadstvister och flera intervjupersoner 

säger att det skadar barnet mer än vad föräldrarna förstår. Dels kan det vara det inre 

psykiska måendet och dels det fysiska såsom olika beteendemönster. Intervjupersonerna 
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uttrycker, nästintill samtliga, att barnets mående märks även om barnet inte uttrycker det i 

ord. Intervjuperson 4 menar att barnet påverkas av att det är en så pass lång process och 

förklarar att en utredning på familjerätten varar i fyra månader men att konflikten mellan 

föräldrarna pågått längre tillbaka och att processen fortsätter vidare till domstol innan en 

dom faller.  

 

Det framkommer att barn kan bli oroliga och uppvisa ett förändrat beteende. Det kan 

uppvisas genom att de blir tysta och skärmar av sig eller tvärtom att de blir utåtagerande 

och arga. De påverkas av att de får en otrygg situation för var barnet än är så måste det 

förhålla sig till den andra föräldern. Intervjuperson 1 menar att barn inte sällan får två 

världar att förhålla sig till. När barnet är hos den ena föräldern måste det vara en bra 

relation mellan dem och göra den föräldern glad samtidigt som barnet allt som oftast tänker 

på vad den andra föräldern skulle tycka och tänka. Barn är i många fall lojala mot sina 

föräldrar men kan samtidigt bli alldeles för anpassningsbara och hålla tillbaka sig själv. 

Barnet anpassar sig till att göra det föräldern vill eller det barnet tror att föräldern vill.  

 

Intervjuperson 3 framför att situationen kan påverka barnet framåt och hur den ser på 

relationer och hur den tar sig an konflikter samt att “många barn som har levt med föräldrar som 

bråkat i många år växer upp med en tomhet på något sätt som blir en grund till ett eget dåligt mående”. Då 

barnet vill vara lojal mot båda sina föräldrar påpekar intervjuperson 6 att det finns en risk 

för att barnet blir medlare mellan föräldrarna. Intervjupersonen säger följande:    

“Barnet kanske inte tillåts att tycka om den andra föräldern eller ringa eller gå till den om 

de skulle vilja för barnet vet att den andra föräldern blir ledsen, så jag tänker att barn är 

väldigt påverkade utav att föräldrar håller på och inte kan prata med varandra och inte kan 

komma överens och då är barnet där och försöker medla och ska försäkra båda föräldrar att 

den tycker om dem... sen kan barnet påverkas av hur föräldrarna låter barnet vara. En del 

föräldrar går inte och pratar med barnet om den andra föräldern, dem vet att det är jobbigt. 

Men andra pratar om den andra med barnet och kanske till och med sätter fram en 

inspelningsapparat och ber de tala om att dem hellre vill vara hos mig och så säger barnet det 

för att vara lojala just då men det är inte vad den egentligen känner. Så föräldrar kan 

påverka de mer än de tror och de har inte insikt i vad de håller på med”.    
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Intervjuperson 3 bekräftar att barn får bli stora lite för fort och ta ansvar för situationer de 

absolut inte kan påverka. Det framkommer av intervjuperson 2 att “det är ofta beroende på hur 

föräldrarna hanterar det. Kan de hantera det utan att dra in barnet på ett moget sätt då behöver inte 

barnet fara så illa”.    

 

Hultman et al. (2013) visar att socialsekreterares kunskap om barns hälsa är begränsad och 

menar vidare att det då är svårt att uttala sig om barnets bästa. I resultatet framkommer 

inga tydliga reflektioner om barnets bästa kopplat till dess hälsa vilket blir sårbart för 

barnet. I en vårdnadstvist påverkas barnets mående och barnet påverkas negativt och 

därför uppstår en problematik när familjerättssekreterare inte har rätt generell kunskap om 

barnets hälsa och utveckling och då inte heller i det enskilda mötet med barnet. Det kan 

ses som anmärkningsvärt att reflektion kring detta faktum inte framkommer i resultatet då 

bland annat Saini et al. (2013) skriver att barn som är involverade i vårdnadstvister har mer 

känslomässig utsatthet.    

 

Utredning – uppfattning av barnets inställning och delaktighet 

Hur barnet påverkas av situationen når familjerättssekreteraren genom barnsamtal, 

hembesök, av föräldrarnas beskrivning samt av referenter och registeruppgifter. 

Dessa ovannämnda delar av utredningen är till hjälp för att familjerättssekreteraren ska 

kunna få en uppfattning gällande barnet för att kunna landa i vad som är barnets bästa. 

Intervjuperson 4 uttrycker “jag tänker att det är många olika delar och för att få helheten så behövs 

de olika delarna” och intervjuperson 3 nämner att “är det så att föräldrars uppgifter, barnets 

uppgifter och skolans uppgifter samstämmer så blir det ganska starkt”.    

  

Hembesök sker i utredningar för att träffa barnet innan ett eventuellt enskilt samtal och 

dels för att se relationen mellan barnet och föräldern. Hembesök görs således, om möjligt, 

både när barnet är hos mamman och när barnet är hos pappan. Intervjuperson 1 förklarar 

att de vid hembesök förutom att se till relationen mellan barnet och föräldern också tittar 

på om barnet känner sig hemma, om det finns åldersadekvata leksaker och om hemmet är 

ordnat så att det passar barnet.     

 

Ett antal av intervjupersonerna säger att de har möjlighet i samarbete med annan kommun 

att åka till kommunen för att på så sätt få möjlighet att träffa båda parter och barnet 

tillsammans med båda parter. Intervjuperson 9 menar på att det inte är så i alla kommuner 
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men att det behövs för att kunna ge en opartisk bedömning och för att kunna vara delaktig 

i bedömningen.  

 

Saini et al. (2003) menar att arbetet med föräldrar och barn i vårdnadstvistutredningar är 

ett utmanande arbete för familjerättssekreterare om de saknar förståelse för de unika 

omständigheterna i varje ärende. Resultatet visar på att flertalet familjerättssekreterare 

arbetar tillsammans eller tar upp ärendet för bedömningen innan det slutliga förslaget till 

beslut fattas. Några intervjupersoner säger vidare att när ett ärende berör två kommuner 

reser de allt som oftast till den kommun som den andre föräldern är bosatt i även om det 

är långt bort. Det för att skapa sig en egen bild av båda föräldrarna för att kunna ta ställning 

till deras föräldraförmåga så att barnets bästa framkommer.  

 

Samtliga intervjupersoner framför en samstämmighet i att de brukar erbjuda enskilda 

samtal när barnet är runt 5–6 år gammalt såvida barnet är talbart och inga andra hinder 

förekommer och då samtycke från föräldrarna finns. Genom barnsamtal har barnet en 

möjlighet att fritt uttrycka sin åsikt, vilja och önskan och det bidrar till att barnet är delaktigt 

i utredningen. Intervjuperson 1 uttrycker att “en del barn hinner inte stänga dörren innan de säger 

vad de vill, antingen är de instruerade av föräldrarna vad de ska säga eller så är det faktiskt så att de är 

väldigt medvetna”. Det framkommer att det är ett stort ansvar för familjerättssekreterare att 

göra barnet tillräckligt delaktigt och intervjuperson 3 förklarar att de arbetar med att barnet 

även ska vara medskapande i utredningen.  

 

I materialet framkommer en svår avvägning gällande att vara lyhörd för att barnet inte vill 

prata eftersom barnet måste ha rätt att inte prata och att få fram barnets inställning. 

Intervjuperson 9 lyfter det faktum att barnet inte ska pressas på åsikter och menar på att 

det inte måste framgå ett tydligt svar från barnet. Det poängteras även från flera 

intervjupersoner att de inte ställer en direkt fråga till barnet om vart den vill bo eller 

liknande. Det handlar mer om att fråga runt omkring för att bilda en uppfattning om 

barnets vilja, såvida barnet inte själv är medveten och uttrycker en stark vilja. Barnsamtal 

kan gå till på olika sätt för att barnet ska uppleva en trygghet och vilja prata. Intervjuperson 

5 nämner att det kan vara leksamtal med lite yngre barn där exempelvis kort används för 

att beskriva känslor med hjälp av korten. Med äldre barn är det lättare att hålla ett djupare 

samtal. Det framkommer även att delaktighet uppnås genom att ge så mycket information 

till barnet som möjligt för att barnet ska förstå.    
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Samtal med respektive förälder och med referensperson som träffat barnet i sin profession 

utgör också en del av utredningen. Intervjuperson 1 menar på att det är föräldrarna som 

är experter på sitt barn medan intervjuperson 5 uttrycker ett annat sätt och menar på att 

referenter bör beaktas primärt och föräldrar sekundärt. Föräldrar ses som de personer som 

har mest information som sitt barn men som således inte är helt opartiska i sin beskrivning. 

Intervjuperson 8 pekar på vikten av att träffa båda föräldrarna i samtal och vid hembesök 

hos dem för att få fram vad som är bäst för barnet. Flertal intervjupersoner säger att 

förskola eller skola är de vanligaste referenterna och dessa ger en bild av hur barnet är när 

det varit hos mamma respektive hos pappa. Förskola och skola ser hur barnet mår 

då det ska vara en fredad plats för barnet. De ser också vem av föräldrarna det är som 

engagerar sig i inskolning, lämning och hämtning.   

 

I svar från intervjuer som redovisas ovan framkommer att familjerättssekreterare träffar 

barnet och båda föräldrarna dels i enskilda samtal och dels under hembesök hos båda 

föräldrar för att kunna bilda sig en uppfattning om barnets bästa. Det styrks 

av Warshak (2003) som menar att barnets delaktighet medför att deras behov och känslor 

vägs in i bedömningen. Lagstiftningens intention sedan 2006 är barnets ålder inte ska ha 

betydelse för dess delaktighet. Röbäck (2011) pekar på vikten att se till barnets ålder, vilket 

även framkommer i resultatet. Vid yngre barn inhämtas information från referenter såsom 

förskola och skola för att höra deras röst. Äldre barn har oftast lättare att uttrycka sin 

inställning.  

 

Barnets synpunkter 

Flertalet av intervjupersonerna framför att barn är lojala mot sina föräldrar och att det där 

av sällan vill välja sida och en av föräldrarna. Det är ofta känsligt för barnet och det finns 

en ovilja att prata illa om sina föräldrar därför uttrycker sällan barn konkret hur de vill ha 

det. Intervjuperson 4 nämner att det inte är helt ovanligt att barnet, för att vara lojal och 

inte direkt göra ett val, säger att den vill bo växelvis hos föräldrarna. Det framkommer 

senare i ett fall att barnet sagt så för att inte behöva välja. Intervjuperson 8 säger likt detta 

att barnet i vissa fall inte säger något för att inte behöva ta ställning mot någon förälder.    

  

Intervjuperson 4 och 8 menar att boendefrågan kan vara lättare för barnet att ta ställning 

i. Det är lättare för barnet att beakta skola och kompisar och därmed ha en åsikt var barnet 
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vill bo och svårare att reda ut vem som ska bestämma av föräldrarna. Medan intervjuperson 

3 menar att många barn har en god förståelse i vad vårdnad innebär och också en önskan 

om vem som ska bestämma.    

  

Trots att barnets vilja och önskan ska beaktas i stor utsträckning så framkommer ärenden 

där det inte har gått. Intervjuperson 6 berättar om en situation när ett barn önskar bo 

växelvis men att den ena föräldern har flyttat så pass långt bort att det inte är realistiskt för 

barnets bästa att barnet ska åka däremellan. Intervjupersonen framför att detta är något 

som kan läggas tillbaka på föräldern och menar om föräldern väljer att flytta tillbaka så är 

det möjligt att tillgodose barnets vilja om växelvis boende. Intervjuperson 7 säger att det 

heller inte är realistiskt när föräldrar tycker att ett litet barn ska ha två olika förskolor att 

pendla emellan vilket några föräldrar tycker är helt okej. Intervjuperson 3 berättar om en 

händelse där barnets önskan gicks emot:    

“Jag hade en utredning där ett av barnen var 14 år och syskonet var 11 år där dem bodde 

hos pappa men vi tänkte att den pappan inte var helt frisk och att han höll barnen väldigt 

hårt, han nästan hjärntvättade. Så dem var ju väldigt negativa till mamman och 

men vårt förslag var ändå att dem skulle bo hos mamman och att hon skulle ha ensam 

vårdnad. Och det klart att dels måste man redovisa precis vad barnet säger, speciellt barnet 

som var 14 år och som är så tydlig och säger “jag vill bo hos pappa, jag vill inte träffa min 

mamma jag vill inte ha något med mamma att göra” då i analysen måste man ju 

problematisera varför man föreslår något annat. Det ingår att analysera varför säger han 

som han sa, kan han verkligen förstå konsekvenserna av det och hur mycket är hans egen 

vilja och hur mycket är påverkan. För det var väldigt dramatiskt, han hade kommit hem 

till mamma med en kniv gömd innanför jackan för att pappan hade skickat honom för att 

kolla om det var karlar hemma hos mamma och han gick hem från skolan på uppdrag av 

pappan för att kolla om mamma inte hade andra män hemma. Så jag tänker att han hade 

fått ta över väldigt mycket av pappa. Men då blir det jätteviktigt att förklara varför man 

går emot hans inställning”.   

 

Förslag till beslut  

Om barnet uttrycker något själv och har en klar inställning är det något som 

familjerättssekreterare tar med i utredningen. Barnets önskan styrs av dess ålder och 
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mognad och bör ses i samband med den realistiska aspekten. Intervjuperson 1 uttrycker 

att: 

“Det ska ju också kopplas till barnets mognad, så hur mycket man tar med av barnets 

önskemål måste ju beskrivas att man bedömer att barnet har en ålder och mognad som gör 

att barnet förstår sina önskemål och vilka konsekvenser det får”.  

 

Likväl framför intervjuperson 8 att det är viktigare att se till barnets mognad snarare än till 

barnets ålder.   

  

Intervjuperson 3 förklarar att i samband med att utredning skrivs så försöker 

intervjupersonen få fram barnet i så stor utsträckning som möjligt och uttrycker: 

 

“Jag tänker att det är en stor vinst, för har man bara en rubrik som är barnsamtal så är 

det väldigt lätt att allt annat handlar om föräldrarna för dem tar väldigt stor plats och pratar 

väldigt mycket om sig själva men framförallt om den andre och vad som är dåligt med den”.  

 

Intervjupersonen uttrycker att det varit bra att under flera rubriker ha med barnet 

för att få barnet i fokus och mindre föräldraperspektiv. På så sätt framförs barnets 

vilja och åsikter i hela utredningen men görs mer ingående i analys och bedömning 

där det även framgår om och varför bedömningen går emot barnets 

inställning. Flertalet intervjupersoner säger däremot att de beskriver barnets 

perspektiv under endast en rubrik i utredningen.    

  

Samtliga intervjupersoner säger att de ska lämna förslag till beslut och att de alltid, eller i 

de allra flesta fallen, gör det. Varför ett förslag inte lämnas kan vara när föräldrarna bedöms 

som likvärdiga eller då en dom i annat fall inväntas som kan påverka bedömningen. I 

sådana situationer lämnas däremot en konsekvensbedömning. Det framkommer även att 

det med tydlighet förklaras för både barn och föräldrar att det endast är ett förslag till beslut 

som lämnas och att domstolen sedan kan välja att besluta på ett annat sätt.   

Tema: Föräldraförmåga  

Nedan följer en genomgång av resultat och analys gällande föräldraförmåga. Områdena 

god föräldraförmåga och mindre god föräldraförmåga berörs. Inom både god 
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föräldraförmåga och mindre god föräldraförmåga berör intervjupersonerna till stor del lika 

områden och definierar det på likvärdigt sätt.  

 

God föräldraförmåga 

“När man som förälder kan se barnets behov före sitt eget... Basen för god föräldraförmåga 

är att kunna ge en vardaglig omsorg med sovtider, mat och hygienrutiner. Att kunna förstå 

barnets behov av känslomässig närhet, behov av trygghet och skydd. Motsatsen är att uppvisa 

omsorgsbrister. En bra förälder kan se barnets behov och kan tillgodose dem på olika plan 

och sätta barnets intresse före sina egna”.    

 

Ovannämnt citat är hur intervjuperson 5 definierar god föräldraförmåga. Det framkommer 

att samtliga tycker att god föräldraförmåga är viktigt för barnet men att många föräldrar 

brister. Intervjuperson 2 påpekar att det handlar om att vara mogen som människa själv 

för att kunna se till en annan människa och dennes behov. Intervjuperson 7 nämner att till 

god föräldraförmåga hör självreflektion och det faktum att som förälder kunna se sitt eget 

beteende och hur det påverkar barnet. Intervjuperson 1 säger att en förälder ska ha förmåga 

att sätta sig in i barnets situation och se barnet för den som barnet är och till dennes unika 

situation och behov “när man ser barnets behov och att föräldern kan tillgodose detta och också har 

förmåga att tillgodose, det är en god föräldraförmåga”. Det framkommer även att en del praktiska 

ting inkluderas i god föräldraförmåga vilket kan vara att ge barnet trygghet, någonstans att 

bo, kläder, mat, se till att barnet får gå i skola, stimulera till utveckling, bekräfta barnet samt 

att sätta gränser. Flertalet av intervjupersonerna nämner att god föräldraförmåga hänger 

ihop med att kunna se till barnets bästa och barnets behov framför sitt eget och tänka på 

hur en situation blir för barnet. Därtill kunna hålla barnet utanför föräldrakonflikten nämns 

som god föräldraförmåga.  

 

Intervjuperson 1 menar på att god föräldraförmåga är att låta barnet ha med båda 

föräldrarna mentalt oavsett vem barnet är hos, det vill säga att kunna prata öppet om både 

mamma och pappa med respektive förälder. Intervjuperson 3 nämner att:   

“Det bästa man kan göra mot sitt barn är att vara snäll inför det, att man får bita sig i 

tungan ibland och inte säga vad man tycker och tänker. Kunna spela lite för sina barns skull 

ibland, kunna stå tillsammans på skolavslutningar för barnets skull... Det tänker jag är 

det stora, se utanför sig själv, se hur det blir för barnet”.    
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Intervjupersonen som uppger citatet ovan påpekar att en bra föräldraförmåga också är att 

skydda sitt barn mot den andra föräldern som kan vara olämplig nog för att barnets bästa 

inte är att träffa denne föräldern, vilket då gör det hela svårare. Intervjuperson 6 menar att 

föräldraförmåga kan definieras olika beroende på om det är utav familjerättssekreterarna 

eller utav föräldrarna själva. Fortsatt framgick det att föräldraförmåga och föräldraskap är 

något som utredningen beaktar då föräldrarna ska beskriva sig själva. Men det förekommer 

att en del inte ser några fel på sitt eget föräldraskap men stora brister hos den andra 

föräldern. Intervjupersonen menar att detta väcker varningsklockor och ser hellre att 

föräldrarna kan reflektera över sig själva och vad som är bra och dåligt.    

 

Mindre god föräldraförmåga  

Mindre god föräldraförmåga nämner flertal intervjupersoner är sammankopplat med att 

föräldern inte tillgodoser barnets basala behov och inte förstår barnet. Enligt 

intervjuperson 3 är mindre god föräldraförmåga att föräldrarna inte kan hålla barnet 

utanför konflikten. Intervjuperson 4 nämner liknande och menar att “en del föräldrar lämnar 

mycket information till barnen och det blir liksom att de vet lika mycket som de vuxna”.    

 

Saini et al. (2013) skriver att föräldraförmåga kan försämras av vuxenkonflikter i samband 

med separation och vårdnadstvist. Detta då konflikten kan avleda föräldrarnas 

uppmärksamhet bort från barnets behov. Intervjuperson 4 för en diskussion kring denna 

problematik och säger att:  

“Ibland har jag tänk att jag ska ha ett kort på barnet framme på bordet när jag pratar med 

föräldrarna för att det är detta barnet vi pratar om och hur det blir för barnet och inte för 

dig som förälder. De kan vara mycket upptagna av sitt eget men fokus ska vara på barnet”.    

 

Flera intervjupersoner menar att föräldrarna tappar barnets bästa i sin egen konflikt. 

Intervjuperson 7 trycker på vikten för barnet att få prata om respektive förälder med den 

andra. Detta kopplas till systemteorins tanke om att alla delar är med i systemet. 

Intervjuperson 3 säger att det stora för föräldrarna är att se utanför sig själva och se hur 

det blir för barnet.   

 

Intervjuperson 6 och 9 kopplar mindre god föräldraförmåga till att föräldrarna inte själva 

kan reflektera. När föräldern inte reflekterar över de sämre sidor som de flesta människor 



 

36 

faktiskt har och endast berömmer sig själv och pratar illa om den andra föräldern så är det 

ett tydligt tecken på att föräldern saknar självreflektion.  

 

Tema: Risker för barnet 

Nedan följer en genomgång av resultat och analys gällande risker för barnet. En stor risk 

som redovisas är graden av konfliktnivån mellan föräldrarna som ibland bidrar till 

långdragna processer för barnet. Våld i praktisk mening ses som ytterst riskfullt för barnet.  

Risker för barnet i vårdnadstvistutredning  

Vad det gäller risker för barnet så ger intervjupersonerna olika synvinklar på 

det. Intervjuperson 6 menar att det är en risk att barnet glöms bort i föräldrarnas 

konflikt och uttrycker:  

 

“Om det är föräldrar som normalt sätt är bra och reflekterade så när krisen har gått över 

så kan de börja fundera på hur de ska lösa detta för barnen och då kan dem lösa det men 

dem som fastnar i det här, det är väl då det blir farligt och skadligt för barnet”.    

  

Intervjuperson 5 säger att de går igenom en form av riskanalys, där de ser till allt ifrån 

långvarig konflikt, återkommande kontakt med socialtjänst, hälsofrågor, våldsfrågor och 

konfliktnivå samt eventuellt missbruk och kriminalitet. Materialet som framkommer i 

utredningen analyseras för att se vad det handlar om och om det finns risker för barnet. 

Bedömning görs om det finns en risk eller inte för barnet att fara illa. Även intervjuperson 

2 pekar på att missbruk hos förälder kan vara en risk för barnet. Men fortsätter och menar 

att risk för barnet “det kan vara i princip vad som helst att, omsorgssvikt eller liknande. Sen är det 

viktigt att barnet får träffa båda sina föräldrar om ingen är direkt olämpliga någon utav dem.”   

 

Intervjuperson 4 menar att en risk för barnet kan vara att “barnen inte blir sedda, för att 

föräldrarna är upptagna av konflikten och försummas på grund av det. Föräldrarnas egna mående tar 

överhand. Denna syn har även intervjuperson 3 “då får man ta upp risken att barnet inte får sina 

behov tillgodosedda och inte får sin omsorg tillgodosedd eller vistas i miljöer som inte är bra för barnet”.   

   

I resultatet uttrycker intervjupersoner att det finns en oro för att barnet glöms bort i 

föräldrarnas konflikt. Det kan ses som bekymmersamt då Murrell et al. (2007) och Meltzer 

et al. (2009) beskriver att utsatthet i hemmet påverkar barnet som kan leda till egen 
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problematik och en högre risk för att utveckla lägre självkänsla. Brynes (2011) fastslår att 

barn som är med om separationer ses som offer och att dess skada kan bli stor. I resultatet 

framkommer det tidigare av intervjuperson 6 en stor riskfaktor att barnet riskerar att bli 

budbärare eller slagträn mellan sina föräldrar vilket både kan bli skadligt och farligt.    

 

Intervjuperson 6 berättar:    

“Sen tänker jag också att bli matad med hur dålig den andra föräldern är en risk för det 

kanske inte alltid är sant och då ska man få höra att pappa är dålig eller mamma är dålig 

och mamma gör det. Som att det är mammas fel att jag sitter i fängelse för det var hon som 

anmälde mig. Att få höra sådana saker är hemskt så det tycker jag är en risk”.   

  

En annan risk som nämns är den att en förälder ser till att barnet inte får träffa den andra 

fast att det inte finns skäl till det. Men det framkommer även vidare att om det finns skäl 

till att barnet inte ska träffa den ena föräldern är det mer en risk om man låter barnet träffa 

den föräldern. Intervjuperson 6 säger vidare:    

 ”Jag tänker att det är väldigt många som är osäkra på om de har möjlighet att stoppa ett 

umgänge för de har fått upplysningar om att de är onyktra eller påverkade eller något inför 

att de har haft umgänge men ändå får höra att jag har rätt till barnen lika mycket som du. 

Men det stämmer inte för det är barnen som har rätt till sina föräldrar och de har rätt att 

ha det tryggt när de är hos sina föräldrar. Kan inte barnet få det så tycker jag att man har 

förverkat sin rätt som förälder men det är väldigt lätt att hota med att man har rätt till 

barnet för vi har gemensam vårdnad och jag ska ha mitt umgänge men det är barnet som 

ska ha umgänge med en förälder som kan visa trygghet och ge sina barn något och inte vara 

full eller gå och träna och lämna barnen hemma flera timmar”.    

 

Även intervjuperson 8 och 9 menar att det inte är bra för barnet när barnet inte får tycka 

om den andra föräldern eller när det märks att barnet är starkt påverkat av en förälder, 

vilket intervjuperson 7 uttrycker “det kan märkas så att innan jag ens hinner presenterar mig så 

säger barnet att det inte vill bo hos pappa utan bara hos mamma”.     
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Konflikt och långdragna processer 

Intervjuperson 4 för ett resonemang kring att det kan vara långdragna vårdnadskonflikter 

med flera vårdnadsutredningar:   

“Sen också att det är långdragna processer och nya processer kan starta och ingen får fullt ut 

hur de vill. Den stora frågan för föräldrarna är hur de accepterar domen eller om de ska börja 

krångla direkt igen. Försöka efter två år igen, de kan stämma hela tiden så det kan pågå 

tvister med jämna mellanrum fram till barnen är 18 år. Jag önskar att föräldrarna skulle 

kunna acceptera domen och det får vara så att de inte kommer att vinna. Sedan kan det gå 

ett halvår så startar de ett nytt ärende. En domstol kan avvisa det om det nyligen avgjorts 

och inget nytt tillkommit men det är klart att de alltid skvalpar fram något nytt. Det är det 

tragiska för barnet att det kan pågå istället för att nu ska domen gälla och nu är det så här. 

Men det är klart att är barnet 3 år vid första domen är det skillnad på när det barnet är 

15 år”.     

  

Även intervjuperson 9 säger att graden av konflikt mellan föräldrarna påverkar barnet och 

ju värre konflikten är desto sämre mår barnet, “en del föräldrar har långdragna konflikter som 

börjar nästan när barnet föds och som håller på till dess att barnet fyller 18 år. Det är klart att barnet 

mår mycket dåligt av detta”.   

 

Intervjuperson 5 säger att i långdragna ärendena med mycket konflikt är föräldrarna så 

upptagna i sin konflikt att barnets behov inte tillgodoses. Barnen kan slitas mellan sina 

föräldrar och de kan vara budbärare eller slagträn vilket det är stora riskfaktorer. 

Intervjupersonen menar vidare att det tyvärr förekommer ofta och säger att en del föräldrar 

startar flera vårdnadstvister inom loppet av några år och frågar retoriskt hur bra barnet 

egentligen mår. Intervjuperson 8 menar att desto djupare konflikt, desto sämre mår barnet. 

Intervjuperson 1 menar att denne skiljer på föräldrakonflikt och vuxenkonflikt och menar 

att:  

 

“Vuxenkonflikt är det som släpar efter deras relation, allt ifrån att det förekommit 

maktförhållande, obalans. Otrohet är jättestark faktor som släpar med föräldrarna långt, 

långt efter. Mycket mer än man kan tänka sig, någon har gått vidare mycket tidigare”.   
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Bergman och Rejmer (2017) och Saini et al. (2013) visar likt resultatet att ju högre 

konfliktnivån är desto sämre mår barnet och blir mer påverkat. Familjer med hög 

konfliktnivå hamnar oftare i rättsliga processer med allvarlig ilska och misstro mot 

varandra. Barnet blir ofta offer för föräldrars förakt mot varandra. Dessa familjer 

kategoriseras som högkonfliktfamiljer med tendenser att påbörja nya vårdnadstvister upp 

till att barnet är 18 år för att ena parten inte accepterar den fallande domen. För att 

förebygga ständiga vårdnadstvister nämner några intervjupersoner att de i samtal med 

föräldrar diskuterar domen både före och efter den fallit. Detta för att förhoppningsvis 

kunna öka acceptansen för domen hos föräldrarna. Intervjuperson 7 och 8 nämner att 

föräldrar kan ha svårt att acceptera domen och de försöker lyfta föräldrars tankar kring 

domen. Intervjuperson 8 säger att det exempelvis kan vara psykisk ohälsa som gör att en 

förälder inte följer domen. Intervjuperson 9 säger “i vissa fall är domen bra för en del föräldrar 

vill absolut följa lagen men för vissa föräldrar är det inte så viktigt att följa lagen”.  

 

Flera intervjupersoner ställer sig frågande till hur barnet mår och menar att det är tragiskt 

för barnet att vara i ständig process. Ett extremfall av risk för barn i 

dessa högkonfliktfamiljer citeras tidigare av intervjuperson 3 och är exemplet när barnet 

på uppdrag av sin pappa gick hem till mamman beväpnat med kniv för att kontrollera om 

mamman hade andra män hos sig. Barnets handling menar intervjupersonen beror på att 

pappan hjärntvättat barnet om mamman. Ett annat exempel på att barnet är starkt påverkat 

av den ena föräldern framkommer av att barnets inställning präglas av förälderns vilja. 

Barnet uttrycker direkt en önskan om att enbart bo hos mamman utan vidare reflektion 

och vad det skulle innebära för konsekvenser. 

  

Våld och konflikter i utredningen  

Samtliga intervjupersoner är eniga om att det förekommer våld inom en del av de familjer 

som är i vårdnadstvister. Intervjuperson 2 definierar våldet som “våld kan ju vara att man 

förrycker varandra, det kan vara olika former, det kan vara ekonomiskt våld, att man snor varandras 

pengar.” Även intervjuperson 9 menar att det kan handla om lika former av våld, 

som fysiskt, psykiskt samt kontroll. Intervjuperson 3 menar att våld dels kan vara våld 

mellan föräldrar och dels att barnet själv är utsatt eller bevittnar våld.   
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I utredningar frågas det om våld förekommer eller har förekommit. Intervjuperson 1 

uttrycker “vi screenar våld, vi checkar av med vardera förälder om de upplevt våld”. Intervjuperson 2 

säger att denne ska fråga om förekomsten av våld i varje utredning men “ibland glömmer man 

att göra det om man inte tror att det skulle kunna vara så men vi ska ju egentligen fråga det”. Vidare 

uttrycker intervjuperson 3 att det är svårt att veta vad som är vad och menar på att det 

finns en vinst för den förälder som säger att den har blivit utsatt för våld oavsett om det 

är så eller inte. Intervjupersonen säger också att de alltid i utredningar ska fråga om våld 

förekommer. Flertalet intervjupersoner säger att de får kännedom om eventuellt våld 

genom att ställa frågor om det men även genom polisanmälning, domar samt olika 

register inom socialtjänsten.  Intervjuperson 9 säger att de kan även inhämta information 

från referenspersoner för att få en uppfattning av våldet.   

   

Intervjuperson 3 upplever att våldet är vanligt förekommande:    

“Det är väldigt ofta som det finns uppgifter om våld, även om det inte är systematiskt våld 

så kan det vara händelser som gått över styr i samband med separationen. Jag tror att det är 

ganska vanligt och jag tror inte att man får veta det alltid eftersom det kan bli ord mot ord 

och de får då ingen betydelse i tingsrätten. För att tingsrätten ska ta med det i sitt beslut 

så bör det vara säkert att det har hänt. Men jag skriver med i utredningen att den ena parten 

nämner det eller att jag misstänker. Det är socialtjänstens uppgift att även om en part blivit 

friad i en polisutredning så kan vi ändå göra bedömningen att det är sannolikt att det har 

hänt och att det är därför vi lägger förslaget som vi gör”.    

 

Intervjuperson 5 menar att ofta är det så att den utpekade föräldern nekar till att ha utövat 

våld även om denne har blivit dömd och suttit fängelse. Intervjuperson 6 säger ungefär 

samma sak och menar vidare att “om den andre tycker att det inte har förekommit så brukar den 

inte säga det men det brukar komma fram. Det är alltid någon som berättar och då får man ställa fler 

frågor om det”. Intervjuperson 2 säger vidare att “när vi utreder tar vi mannen för sig och kvinnan 

för sig och då har vi möjlighet att fråga om sådana saker. Försöker kolla av vad som hänt och 

så”. Intervjuperson 8 uttrycker att “våld är alltid svårt” och menar att ofta står ord mot ord 

och det kan vara svår att få en objektiv bild av vad som hänt.  
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Barnet och våldet  

När det gäller barn i familjer där våld förekommer eller förekommit säger intervjuperson 

4 “när det förekommer våld i familjerättsliga ärenden är barnen dubbelt utsatta på många sätt” och 

fortsätter med att det finns en risk att barnen glöms bort “det är olyckligt för de barnen för risken 

är att man inte ser barnen, att de glöms bort och att man tänker att det bara är vårdnadstvisten och det 

måste redas ut först”. Intervjuperson 1 menar att våldet alltid går ner till barnen även om 

föräldrarna säger att barnet inte hör eller sover.     

   

I vissa fall berättar barnen själv om att det är jobbigt hemma och intervjuperson 5 

exemplifierar med att “det kan framkomma att barn säger att det är jobbigt när mamma och pappa 

bråkar och mamma går in i rummet och gråter”.  

I resultatet ser familjerättssekreterare flertalet risker för barn som är i en vårdnadstvist samt 

att konfliktnivån mellan föräldrarna ofta är hög och det är inte sällan som våld i någon form 

förekommer. Resultatet styrks av forskning och Bergman och Rejmer (2017) visar 

exempelvis att separation mellan föräldrarna påverkar barnets mående i form av upplevelse 

av sorg och stress som kan vara början till ohälsa för barnet. Forskningen visar även att 

relationen till föräldrarna skadas. I resultatet framkommer flera exempel på hur barnets 

mående påverkats negativt av föräldrakonflikten. Ett exempel ger intervjuperson 7 som 

berättar om ett litet barn som började slå sitt huvud i väggen på förskolan samt fick 

omotiverade aggressionsutbrott och det visade sig att föräldrarna var i en sådan djup 

konflikt mellan varandra att det blev stora bråk när de sågs och att de drog och slet i 

barnet.  Barnets beteende kan ses som en konsekvens av föräldrakonflikten. Intervjuperson 

6 ger ett annat exempel:  

“En kollega till mig hade ett barnsamtal där ett barn sa ‘att slippa vara rädd’. Då kunde 

hon beskriva hur hon fick trösta sin lillasyster som gallskrek för att mamman inte kunde 

komma in och säga god natt när de skulle lägga sig för pappan höll på att bråka och ta 

stryptag på mamman. Så barnet fick trösta sin lillasyster medan hon var livrädd själv. Då 

kom det ju fram genom det”.    
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Detta påverkar barnets mående då det är uppenbart att båda barnen är väldigt ledsna. 

Kopplat till detta nämner intervjuperson 3 att barnet ofta får ta ett större ansvar än vad 

som är rimligt.    

 

Intervjuperson 4 säger att denne kan ställa raka frågor om förekomst om våld till vuxna 

men inte på samma sätt till barnet.   
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Diskussion  

Nedan för vi en diskussion av studiens resultat i relation till teori och tidigare forskning. 

Diskussionen kommer föras utifrån våra valda teman. I slutet av diskussionen för vi 

resonemang kring vår studies relevans för socialt arbete, en metoddiskussion samt förslag 

till framtida forskning. 

Barnets bästa 

Som resultatet visar framkommer ingen enhetligt tolkning eller entydigt begrepp kopplat 

till barnets bästa.  Följaktligen är svaret på vår första frågeställning att 

familjerättssekreterare gör olika tolkning av barnets bästa. Forskning visar att det finns en 

del nyckelbegrepp och Warshak (2003) menar att lyssna på barnet och göra barnet 

involverat gör att barnet blir mer delaktigt och känner sig mindre maktlös vilket kan ses i 

ljuset av barnet bästa. Det styrks av vårt resultat som visar att familjerättssekreterare menar 

att barnets bästa är individuellt för det unika barnet och samtal förs med nästintill alla barn 

som är aktuella i vårdnadstvistutredningar. Det kan analyseras kring att 

familjerättssekreterare ser barnets bästa på individnivå medan forskning som till exempel 

Alexius och Hollander (2014) ser barnets bästa på gruppnivå. De skriver att god omsorg, 

god fostran samt god och nära kontakt med båda föräldrarna är faktorer som går in under 

barnet bästa. Liknande nyckelbegrepp nämner även intervjupersonerna. En problematik 

gällande detta kan vara att en för individuell syn på barnets bästa kan leda till en 

rättsosäkerhet och ojämlik bedömning i vårdnadstvistutredningen. Det kan ses som en risk 

för det enskilda barnet. Erikssons (2003) tankar om att barnets bästa är tolkningsbart 

beroende på kontext kan ge stöd åt att familjerättssekreterare gör en individuell 

bedömning.  Diskussion kan föras omvänt om en enhetlig syn och tolkning av begreppet 

barnets bästa kan leda till mer likvärdig bedömning som i sin tur ger en högre rättssäkerhet. 

Det framkommer emellertid inte någonstans i resultatet att familjerättssekreterare har lyft 

frågan om att få barnets bästa definierat eller att det förs en pågående diskussion om detta 

begrepp. Det kan tyckas oväntat att inte diskussioner kring hur barnets bästa ska definieras 

och tolkas inte framkommer. 

 

Röbäck (2011) går i linje med nuvarande lagstiftningen som pekar på vikten att barn görs 

delaktiga och att de har rätt att uttala sig i frågor som rör dem. Ses diskussionen kring 

barnets bästa ur systemteoretiskt perspektiv stöds denna syn eftersom ett meningsfullt 

sammanhang för personer i systemet är viktigt (Moe, 2009). Enligt systemteorin betonas 
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även att det är viktigt att uppfatta situationens helhet och det egna involverandet. I 

resultatet framkommer att familjerättssekreterarna håller samtal med båda föräldrarna och 

att familjerättssekreterarna försöker rikta uppmärksamhet mot barnet för att få föräldrarna 

att förstå hur deras agerande mot den andre föräldern påverkar barnet negativt. Syftet med 

samtalen är även att se hur föräldrarna förhåller sig vad som sitt barns bästa. För att 

familjerättssekreterarna ska få en bild av situationens helhet hålls samtal med samtliga 

parter och en del väljer även att prata kring den kommande domen och föräldrarnas 

inställning till det beslut som kommer. Det framkommer att vissa föräldrar följer beslutet 

utan att ifrågasätta det medan andra ifrågasätter beslutet och inte alltid följer det som 

domstolen har beslutat. Ses det ur ett systemteoretiskt synsätt så är variation något positivt 

som påverkar den stabila ordningen men Öquist (2008) menar också att det förekommer 

situationer när ett barn måste skyddas från system som finns runtomkring och skyddas 

från familjeförtryck. Familjerättssekreterarna visar en realistisk bild eftersom de är 

medvetna om att vissa föräldrar strider om vårdande från det att barnets föds till att det 

fyller 18 år vilket familjerättssekreterarna tydligt säger inte är för barnets bästa. 

 

Föräldraförmåga 

Föräldraförmåga är något som starkt knyter an till vad som är barnets bästa varefter det är 

den andra frågeställningen i vår studie. Öquist (2008) nämner att begrepp som relationer, 

funktioner, sammanhang och mönster är viktiga inom systemteorin och att teorin kretsar 

kring dessa begrepp.  Det poängteras i teorin att när familjerättssekreterare, som i sin roll 

ses som ledare, utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv så beaktas hela systemet och inte 

en enskild del. Att uppnå jämvikt i systemet ses som viktigt men att skydda en del från ett 

större system som nämns ovan är viktigt när ett barn riskeras att utsättas för förtryck. Det 

uppmärksammas emellertid att endast en intervjuperson nämner en teoretisk utgångspunkt 

i sitt arbete. Denne menar att familjen alltid ska ses som ett system. Oavsett förändringar 

så kvarstår systemet, om än något förändrat. Arbetet handlar om att systemet inte ska få 

för stora luckor mellan delarna.  Frågor kan ställas kring om även de övriga 

intervjupersonerna medvetet utgår ifrån en teori. Sker det omedvetet kan det även här ligga 

till grund för rättsosäkerhet och olik bedömning eftersom det inte råder samma 

utgångspunkt för familjerättssekreterare hur familjer ska ses och uppfattas.  
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I resultatet beskriver ett par intervjupersoner att det är viktigt att se till alla delar, 

såsom barnet, föräldrar och eventuella referenter för att på så sätt kunna få en uppfattning 

om vad som är barnets bästa.  Även här kan familjerättssekreterares syn och tolkning 

appliceras på systemteorin eftersom det centrala är, som nämnts tidigare, att helheten är 

större än delarna (Öquist, 2008). Teorin pekar på relationer och sammanhang som viktiga 

delar och i resultatet framkommer delar som barnet, föräldrar och referenspersoner som 

tillsammans skapar en helhetsbild av barnet för familjerättssekreterare.  

 

En risk som framkommer i resultatet är att föräldrar oftast inte har förmåga att se till 

helheten i deras familj och bibehålla systemet för barnets bästa. Flertalet intervjupersoner 

menar att flera föräldrar endast ser till sig själva och sin rätt till barnet. I resultatet 

framkommer att flertalet föräldrar inte har något gott att säga om den andra föräldern utan 

uttrycker dennes dåliga sätt att vara förälder. Detta tolkas som en egenskap som leder till 

mindre god föräldraförmåga. Allt som oftast är detta uttryck något som når fram till barnet. 

Det ses som problematiskt eftersom barn enligt flertalet familjerättssekreterares 

uppfattning allt som oftast är lojala mot båda sina föräldrar och de vill inte välja sida. Det 

framkommer att i vissa ärenden har en förälder starkt påverkat barnet att ta ställning för 

sig själv och mot den andre föräldern. En sådan handling går helt emot systemteorin då 

föräldern inte beaktar familjen som ett system och det framkommer att 

familjerättssekreterare arbetar för att få fram en nyanserad bild hos barnet av båda sina 

föräldrar. Dock påpekar flera intervjupersoner att i vissa fall så är den ena föräldern direkt 

olämplig på grund av till exempel missbruk eller fällande domar gällande övergrepp och 

misshandel och har därmed inte samma rätt till sitt barn. Men den parten kommer alltid 

ingå i systemet som en biologisk förälder till barnet.     

 

Sammanfattningsvis gällande föräldraförmåga visar resultatet av våra intervjuer att 

föräldrar i en vårdnadstvist ofta brister i sin förmåga att vara en god förälder och förebild 

för barnet, vilket enligt intervjupersonerna kan vara skadligt för barnet. Även forskning 

visar att barnets bästa blir lidande i familjer med pågående konflikter. Saini et al.(2013) 

skriver i sin forskning om högriskfamiljer och menar att i dessa familjer stannar föräldrarna 

kvar i en stark och långdragen konflikt gällande barnets vårdnad och boende. Det 

framkommer inte i resultat att familjerättssekreterare arbetar på något annat sätt när starka 

och långvariga konflikter finns i en familj. Det kanske även kan sägas gälla på strukturell 

nivå att det är svårt för samhället att komma åt och lindra konflikter som sker mellan 
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familjemedlemmar. Mer forskning kring hur långvariga och djupa konflikter kan lösas ses 

önskvärt inte minst för barnets bästa.  

 

Risker för barnet 

Även vad det gäller risker för barnet så visar resultatet att familjerättssekreterare ser till 

olika risker och definierar det på olika sätt. En viss samstämmighet finns som tydligt 

framkommer men intervjupersoner lägger även olika tyngd på olika faktorer. En stor risk 

som framkommer både i resultatet men även i tidigare forskning är att ju högre grad av 

konfliktnivå det finns mellan föräldrarna desto större är risken att barnet glöms bort.  

 

Både resultatet och tidigare forskning pekar åt samma håll när det gäller risker för barn 

vars föräldrar är i en vårdnadstvistutredning. Dels skriver Saini at al. (2013) att barn som 

är involverade i vårdnadstvister rapporteras ha högre andel emotionell skada och andra 

problem. Ovan nämnd forskningen pekar vidare på att flertalet barn i högkonfliktsfamiljer 

utsätts för föräldrars ilska, illvilja och förakt för den andre föräldern. I intervjuerna 

framkommer flertalet konkreta exempel på barn som bevittnar att den ena föräldern 

utsätter den andra för våld och att barnet får trösta sitt syskon. Det framkommer även 

exempel på att barnets ena förälder pratar mycket illa om den andra föräldern och vänder 

på så sätt barnet mot den andra föräldern. Hultman et al. (2013) skriver att barn som 

bevittnar våld mellan sina föräldrar riskerar att utveckla psykiska och psykosociala problem. 

 

Forskningen inom det här området indikerar vidare att barnet påverkas när dess föräldrar 

separerar och att barnet kan uppleva stress och sorg (Bergman & Rejmer, 2017). Med den 

kunskapen kan det tyckas att föräldrar som separerar ska vara extra stödjande och lyhörda 

för barnets behov. Resultatet och forskningen visar dock att verkligheten ser annorlunda 

ut. Varpå det kan ses som ytterst viktigt att familjerättssekreterare är lyhörda för de risker 

som finns för varje barn som de möter i sitt arbete.  

 

Kopplat till handlingsteorin visar resultatet att familjerättssekreterare utför en riskanalys. I 

analysen ingår det att titta på allt från långvarig konflikt, återkommande kontakt med 

socialtjänst, hälsofrågor, våldsfrågor, konfliktnivå samt missbruk. I materialet 

framkommer att många barn i utredningar befinner sig i utsatta miljöer och i riskzoner. 

Det uppmärksammas att familjerättssekreterare däremot inte har någon praktisk 

handlingsförmåga och inte heller något större handlingsutrymme när det gäller att minska 
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risker för barnet. Deras handling som kan utföras är vad som skrivs i förslag till beslut. De 

kan inte utföra någon praktisk handling och därmed direkt minska barnets utsatthet. Detta 

eftersom det inte ingår i deras yrkesroll men det skulle kunna ses som något som kan 

tillföras i deras befogenheter. Utifrån systemteorins tankar om en helhet kan det ses som 

ytterst viktigt för familjerättssekreterare att arbeta med risker för barnet så att en god helhet 

bevaras. 

 

Sammanfattningsvis mynnar vår studie inte ut ett entydigt svar på hur barnrättssekreterare 

tolkar och beaktar barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Resultatet och tidigare 

forskning visar likväl tydligt vikten av att barnets bästa kommer fram i 

vårdnadstvistutredningar. En medvetenhet om barnets utsatthet framkommer både i 

resultat och tidigare forskning. Emellertid nämns ingen direkt tanke från 

intervjupersonernas håll om att de bör arbeta mer med att definiera barnets bästa eller att 

det finns förbättringsområden i deras arbete. Trots att det i vårt resultat inte tydligt 

framkommer en uttrycklig medvetenhet och analys över arbetssätt visar det sig att 

familjerättssekreterare gör vad de kan för att barnets bästa ska komma fram i deras 

utredningar och det i samband med vad aktuell forskning visar för barn i utsatthet.  

 

Relevans för socialt arbete  

Enligt 1 kap. 2 § SoL ska socialtjänsten vid åtgärder som rör barn alltid särskilt beakta vad 

som är barnets bästa. I vårdnadstvistutredningar är det som tidigare nämnts 

familjerättssekreterare som ska se till barnets bästa inför avgörandet i frågor rörande 

vårdad, boende och umgänge. Familjerättssekreterares förslag till beslut följs i hög grad av 

domstolen. Att barn som hamnar i vårdnadstvister mår dåligt och kan få sämre hälsa styrks 

av flertalet forskare. Som exempel kan Bergman och Rejmer (2017) nämnas som visar att 

separationen mellan föräldrarna i sig påverkar barnet på så sätt att det upplever sorg och 

stress och kan vara en början till ohälsa för barnet. Detta faktum visar på stark relevans för 

socialt arbete. Under studien framkommer att forskning kring familjerättssekreteras 

tolkning av barnets bästa saknas. Dock har deras egen tolkning av vad som är barnets bästa 

stor tyngd och det påverkar i hög grad hur resultatet i vårdnadstvisten ser ut. Antalet 

familjerättssekreterare är förhållandevis litet men deras tolkning av barnets bästa får stor 

påverkan för många barn och deras föräldrar. Eftersom statistiken visar att antalet 
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separationer mellan föräldrar och även vårdnadstvister ökar så är denna studie av ytterst 

relevans för socialt arbete.  

 

Metoddiskussion 

Vår metod, kvalitativa, semistrukturerade intervjuer är relevant för studiens syfte och det 

visar sig fungera bra. Aktuell metod gör att studiens resultat inte kan generaliseras 

i en större kontext och större slutsatser kan alltså inte dras. Det finns ingen önskan med 

studien att resultatet ska kunna generalisera i vidare utsträckning. Är generaliserbarhet 

önskvärt är kvantitativ metod att föredra. Målet för den här studien är att få fram ett antal 

familjerättssekreterares egen tolkning av barnets bästa. Ambitionen är att analysera 

familjerättssekreterares tolkning och upplevelse av barnets bästa i 

vårdnadstvistutredningar. Valda teorier bedömer vi som relevanta och är till hjälp för att 

koppla samman vårt resultat med tidigare forskning.    

  

Vi genomför intervjuerna med en medvetenhet om öppenhet inför svar som kan komma. 

Intervjupersonen informeras om att det inte finns några rätt eller fel svar kopplat till 

studien utan att syftet är att deras egen tolkning av barnets bästa ska komma fram.    

 

Det är svårare än förväntat att få ett fullständigt urval. Inför studien kontaktas enhetschefer 

och flertalet familjerättssekreterare i syfte att få intervjupersoner. En av de tillfrågade 

enhetscheferna nekar till att dennes medarbetares deltagande. Resonemang förs om 

kontakt med enhetschef är nödvändigt eller om metoden istället är att kontakta 

familjerättssekreterare direkt.     

 

Framtida forskning  

Under arbetets gång har det tydligt framkommit att studiens syfte och 

undersökningsområde, familjerättssekreterare och deras tolkning av barnets bästa är ett 

outforskat ämne och område. Som nämns ovan är deras arbete ytterst viktigt och 

inkluderar stor makt hos varje enskild familjerättssekreterare. Eftersom deras förslag till 

beslut har stor betydelse är det viktig med ytterligare forskning kring familjerättssekreterare 

och deras arbete med barn. Vidare forskning med familjerättssekreterares arbete i fokus 

skulle därmed öka rättssäkerheten och en jämlik bedömning. För att få en annan 

kunskapsvinkel i forskningen gällande barnets bästa så kan barn vara delaktiga för ett 

barnperspektiv.  
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Slutsatser  

Studien visar att barnets bästa är ett mångfacetterat men ack så viktigt begrepp. Inte heller 

genomgången forskning ger en tydlig kunskap eller hänvisning till vad barnets bästa är eller 

hur begreppet idag ska tolkas och användas av familjerättssekreterare. En slutsats är att 

familjerättssekreterares tolkning och beaktan av barnets bästa i vårdnadstvistutredningar 

inte kan göras på generell nivå utan får göras på individnivå just på grund av att definitionen 

skiljer sig åt. Resultatet visar att familjerättssekreterare som deltar i studien är engagerade i 

sitt arbete och visar stor respekt för barnet och dess utsatta situation. De återkommer ofta 

till barnet vilket stärker barnets position i utredningen. Trots avsaknad av likstämmiga 

metoder och processer är slutsatsen att familjerättssekreterarna gör ett gott arbete för 

barnets bästa. Studiens omfång medför att det inte går att dra mer generella slutsatser 

gällande hur andra familjerättssekreterare tolkar och beaktar barnets bästa i sina 

utredningar.  

 

Utifrån resultatet är en slutsats att samtliga familjerättssekreterare medvetet eller omedvetet 

har ett systemteoretiskt förhållningssätt och försöker bibehålla en familjehelhet för barnets 

bästa. En ökad och uttalad medvetenhet kring förhållningssätt och teoretiska aspekter leder 

troligtvis till ökad makt för barnet och att barnets röst blir hörd i än större utsträckning. 

Utifrån ett handlingsteorietiskt perspektiv har familjerättssekreterare möjlighet att 

målmedvetet utföra en handling för att uppnå en mer positiv och gynnande situation för 

barnet. Inte heller här kan generella slutsatser dras utanför studien.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att familjerättssekreterarna beaktar barnets 

bästa i det unika fallet. Systemteorin och handlingsteorin kan ses som förhållningssätt och 

verktyg som familjerättssekreteraren har till användning i sitt arbete.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Informationsbrev till chef   

Hej, vi är två socionomstudenter, Jacqueline och Carolina, från Jönköpings University som 

just nu skriver vår C-uppsats. Vi vill skicka ut ett informationsbrev till dig och en förfrågan 

om vi får komma och genomföra intervjuer med dina medarbetare inför vår studie och 

med det även ge dig kännedom om studien. Vi vill med uppsatsen se hur 

familjerättssekreterare ser på barnets bästa i vårdnadstvistutredningar.    

 

 Vi kommer vidare att ta kontakt med dina medarbetare via mejl för förfrågan om de skulle 

vilja delta i en intervju. Vi hoppas att du som chef ställer dig positiv till detta och 

uppmuntrar dina medarbetare att delta i vår studie, men deltagandet är frivilligt av etiska 

principer och de bestämmer själva om sin medverkan.   

   

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss.    

   

Vänliga hälsningar,     

     

Jacqueline Hansson    

*****@*****.com   

07067*****   

  

Carolina Lindell   

*****@*****.com    

07367*****   

  

Handledare Ulrika Börjesson   

ulrika.borjesson@ju.se   
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Bilaga 2 

Informationsbrev   

Hej, vi är två socionomstudenter, Jacqueline och Carolina, från Jönköpings University som 

just nu skriver vår C-uppsats. Vi vill skicka ut ett informationsbrev om vår studie och 

därmed en förfrågan om deltagande i vår studie. Vi vill med uppsatsen se hur 

familjerättssekreterare ser på barnets bästa i vårdnadstvistutredningar. Vi kommer i 

intervjun att beröra områden relaterade till vårdnadstvistutredning och få ditt perspektiv 

på det. Vi anser att det är ytterst viktigt att ta yrkesverksammas åsikter i beaktan till denna 

uppsats och hoppas därför att du vill delta.   

 

Studien kommer att innebära att vi genom en intervju på ca 40 minuter får ta del av ditt 

arbete, din syn och tolkning vad gäller barnets bästa för att ha som grund till vår uppsats.   

 

Vid deltagande kommer du och din arbetsplats att avidentifieras och den information du 

lämnar till oss kommer endast att användas i vårt uppsatsändamål och det är vi som 

behandlar materialet med noggrannhet. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

under gången avbrytas.    

 

Om du vill delta och hjälpa oss i vår uppsats vore vi tacksamma och du får gärna besvara 

mejlet och skriva att du vill delta. Då vår uppsats innefattas av en begränsad tid är vi måna 

om att kunna genomföra intervjuerna snarast. Vi önskar att senast 10 april 2019 få ett svar 

från dig. Vi tar därefter kontakt med dig för att boka in en dag då vi genomför intervjun.    

   

Vid frågor eller andra funderingar, hör gärna av dig till oss.    

   

Vänliga hälsningar:    

Jacqueline Hansson    

*****@*****.com   

07067*****  

    

Carolina Lindell   

*****@*****.com   
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07367*****   

  

Handledare Ulrika Börjesson   

ulrika.borjesson@ju.se   
 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Inledning:  

Berätta om din bakgrund – utbildning, hur länge har du varit verksam, hur länge har du 

jobbat här.   

  

1. Hur definierar du barnets bästa?  

2. Hur ser du att barnets mående påverkas av situationen?  

3. Hur bildar du dig en uppfattning om barnet och barnets inställning?  

4. Hur och när gör du barnet delaktig? Vilken hänsyn tar du till barnets ålder i din 

utredning och hur genomför du utredningen med tanke på barnets ålder?  

5. Hur framkommer barnets vilja och delaktighet i utredningen?  

6. Diskuterar du barnets inställning i din bedömning?   

7. Redovisar du barnets inställning i vårdnadsutredningen? Om Ja, hur i så fall?  

8. Vilka frågor har barnet vanligtvis synpunkter på? Vårdnad, boende eller umgänge?  

9. Lämnar du som utredare någon rekommendation till beslut? Om inte, vad grundar det 

sig på?  

10. Hur definierar du god föräldraförmåga?  

11. Vad är din uppfattning kring konflikter som kan innebära våld i familjen? Ofta/sällan 

förekommande. Hur får ni kännedom om det.  

12. Hur ser du på ditt handlingsutrymme i utredningar? Vad begränsar dig? - lagar, 

interna rutiner, kollegor, chef med mera?   

13. Fri kommentar, tillägg som inte uppkommit. 

 


