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Sammanfattning 

Forskning visar att barn har svårt att komma till tals i familjerättsliga processer. Syftet med studien var 

att undersöka familjerättssekreterares erfarenhet av att tillförsäkra barn rätten att komma till tals och få 

inflytande i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta 

familjerättssekreterare och resultatet analyserades med IPA, en fenomenologisk forskningsansats. 

Familjerättssekreterare upplever att barnsamtal är givande och viktigt, de träffar alla barn i 

utredningarna och är lyhörda för enskilda barns behov men barns delaktighet varierar till följd av 

exempelvis kommunikationssvårigheter. Ramar, riktlinjer och förutsättningar för utredningsarbetet 

försvårar delvis barns delaktighet, barnsamtal efter utredarnas bedömning eller uppföljningssamtal 

genomförs därför inte i vidare hög grad. Ett komplext utredningsarbete framträder som inkluderar ett 

tolkningsarbete av barnets utsaga, exempelvis med syfte att skydda barnet. En efterfrågan av 

utbildning i barnsamtal och tolkning av barns utsagor framkommer. Slutligen diskuteras behovet av 

metoder för att förstärka och säkerställa barns delaktighet, exempelvis diskuteras särskilda biträden till 

barn.  
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Social workers experience of their commitment to ensure children’s right 
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Abstract 

The aim of the study was to explore how social workers in family law experience their commitment to 

ensure children’s participation in investigations of custody, residence and contact. Qualitative 

interviews were made with eight social workers in family law and the results were analyzed with IPA, 

a phenomenological approach. Social workers meet all children in the investigations and they are 

perceptive of children’s specific needs, but children’s participation varies due to communication 

trouble. Policy’s and conditions of the work of investigation obstruct children’s participation, hence 

children do not get the opportunity to hear the evaluation or to follow up the court ruling in higher 

extent. A complex work of investigation appears that includes a work of construction of children’s 

statement in the purpose of protecting the child. A request for education in children’s interview and 

construction of children’s statement emerges. The study ends by discussing methods to enhance and 

ensure children’s participation.   
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Förord 

Jag vill uttrycka min tacksamhet till de utredare på de familjerättsliga enheterna som delade med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser och som gjorde min studie möjlig att genomföra. Jag vill även 

tacka min handledare Ingrid Engdahl som med sina kloka synpunkter och råd bidragit till denna studie. 
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Inledning 

Den svenska lagstiftningen har utvecklats till att barnet idag har en starkare ställning i föräldrabalken 

(FB) än förr (Singer, 2010). Idag utgår svensk lagstiftning från barnets rätt till båda sina föräldrar, det 

är inte längre föräldrarna som har rätt till sina barn (Nyberg, 2007; Schiratzki, 2010). Om föräldrar 

separerar och inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge kan tingsrätten avgöra 

frågorna (Socialstyrelsen, 2012). Domstolar ska inte slentrianmässigt döma till gemensam vårdnad 

utan de ska väga in en rad faktorer i sin bedömning innan de fattar beslut. Barnets bästa ska vara 

vägledande, inte föräldrarnas bästa (Nyberg, 2007). Det anses nu som en självklarhet att barnets bästa 

ska stå i centrum i lagregler som nära berör barn (Hollander, 2004). Regeringen uttryckte innebörden 

av ett barnperspektiv vid beslutsfattande i propositionen Nya vårdnadsregler (2005/06:99, s. 39):  

Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man försöker förstå barnet och ta reda på hur 

barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar – att se med barnets ögon. Det handlar 

också om att analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. I det ingår att lyssna på 

barnet och respektera dess uppfattning. Därmed inte sagt att barnets åsikt alltid måste följas. Det är i 

sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta beslut och ta ansvar för 

det. 

Brandberg och Knutson (2010) belyser i tidskriften Advokaten, barns rättigheter i mål om vårdnad, 

boende och umgänge med röster från yrkesverksamma inom rättsväsendet. I artikeln uttrycker Jur. dr 

Eva Ryrstedt, docent i civilrätt vid Lunds universitet, att reglerna om vårdnad, boende och umgänge 

kännetecknas av flera inbyggda spänningar: ”lagstiftaren talar om att utgå från barnet, men det gör 

man i själva verket inte. I stället är det en gammalmodig syn på äganderätt till barnet som kommer 

fram” (Brandberg & Knutson, 2010, s. 24).   

Antalet tvister om vårdnad, boende och umgänge har ökat under de senaste åren (Domstolsverket 

2012; 2014). 2013 var knappt 7 200 barn föremål för socialtjänstens vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar (Socialstyrelsen, 2014a, s. 11). När tingsrätten beslutar i mål om vårdnad, 

boende och umgänge ska de utgå från vad som är bäst för barnet. Principen att barnets bästa ska vara 

grundläggande i beslut som rör barn har ursprung i 3:e artikeln i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) (UD, 2014). Behandlingen i tingsrätten föregås av socialtjänstens 

vårdnad-, boende- umgängesutredning som ger domstolen information om vad socialtjänsten anser är 

bäst för barnet (Socialstyrelsen, 2004a). Socialtjänstens utredare ska ”om det inte är olämpligt, försöka 

klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten” (6 kap 19 § 4 st FB). Familjerättssekreteraren 

ska bedöma barnets rätt till delaktighet i utredningen utifrån barnets ålder och mognad (prop. 

1994/95:224, kapitel 7). Enligt artikel 12 i FN:s barnkonvention har barnet rätt att fritt uttrycka sin 

åsikt i frågor som rör barnet och denna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad (UD, 2014). I konventionens 12:e artikel anges ingen minimiålder för barnets rätt att fritt 

uttrycka sin åsikt (UNICEF Sverige, 2008). Enligt artikel 1 räknas alla människor under 18 år till 

gruppen barn, om inte barnet blir myndigt enligt den lag som gäller barnet (UD, 2014). 

I en kartläggning av Socialstyrelsen (2014a) om barns delaktighet i utredningar om vårdnad, boende 

och umgänge hade drygt en tredjedel av barnen (39 %) inte haft något enskilt samtal med utredaren 

(Socialstyrelsen, 2014a, s. 38). Barns delaktighet i familjerättsliga ärenden har under en lång tid varit 

starkt kopplad till den 12-årsgräns som gällde före juli 2006. En 12-års gränsen har kunnat skönjas i 
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resultatet i flera studier, ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och en åldersdeterminism har därför 

varit styrande för barns möjlighet att komma till tals och bli hörd i frågor om barnets vårdnad, boende 

och umgänge (t.ex. Höjer & Röbäck, 2007; Ottosen, 2006; Sundhall, 2012).  

En utredning om vårdnad, boende och umgänge är den viktigaste källan som redovisar domstolen 

barnets vilja och många gånger den enda källan till barnets åsikt (Sundhall, 2012, kapitel 4). Barn som 

är aktuella i vårdnad-, boende- och umgängesmål kan vara i en utsatt livssituation. Barnen kan enligt 

resultatet i Fagrell och Karlssons studie (2004) till exempel befinna sig i en svår situation då 

föräldrarnas konflikt ofta kan vara svår och kan ha pågått under en lång tid. Familjerna som är föremål 

för vårdnad-, boende- och umgängesutredningar är ofta även socialt utsatta (t.ex. Ottosen, 2006; 

Rejmer, 2003; Röbäck, 2008). Forskning visar att barn själva uttrycker en vilja att yttra sin åsikt i 

dessa frågor (t.ex. Cashmore, 2001; Harold & Murch, 2005). Barns delaktighet i beslutsfattande har 

många fördelar, barnet kan få ökad självkänsla, ökad empati och ansvarskänsla (Shier, 2001). Hur 

socialtjänstens utredare uppfattar och förstår barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar, blir därför avgörande i barnets möjlighet att komma till tals och bli hörd i frågor 

om barnets vårdnad, boende och umgänge, frågor som ger stora konsekvenser för barnets liv. 

Bakgrund 

Rättsliga regleringar om vårdnaden om ett barn 

Att föräldrar är barnets vårdnadshavare innebär att de vuxna har rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till barnet och ett ansvar att bestämma i frågor som rör barnets försörjning, sjukvård, 

utbildning och uppfostran (6 kap 2 § FB; Prop. 1997/98:7). I 5:e artikeln i FN:s barnkonvention 

betonas att huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling åligger barnets föräldrar eller 

vårdnadshavare (UD, 2014). Barnkonventionen är ett internationellt fördrag som Sverige ratificerade 

år 1990, därmed har Sverige en internationell folkrättslig förpliktelse att följa dess bestämmelser. 

Myndigheter i Sverige är inte (ännu) förbundna enligt lag att följa konventionen. Myndigheter och 

domstolar ska dock genomföra utredningar och besluta att åtagandet i internationella fördrag efterföljs 

(Ds 2002:13; Socialstyrelsen, 2003). Gifta har automatiskt gemensam vårdnad om ett barn (6 kap 13 § 

FB). Är föräldrar inte gifta när barnet föds har mamman ensam vårdnad, om de inte kommer överens 

om och anmäler annat. Bestämmelserna i föräldrabalkens 6:e kapitel främjar gemensam vårdnad efter 

en separation, barn behöver en nära och god relation till båda sina föräldrar (om det inte finns risk för 

övergrepp eller att barnet kan fara illa) (Socialstyrelsen, 2003). Artikel 18 i barnkonventionen betonar 

också båda föräldrars ansvar för barnets vårdnad (UD, 2014). Barnets rätt till två föräldrar har sedan 

en lång tid varit en grundläggande målsättning i svensk rätt (Ryrstedt, 2005; Singer, 2009). Om 

föräldrar separerar väljer de om de vill fortsätta att ha gemensam vårdnad av barnet. Målet är att 

föräldrar ska ha gemensam vårdnad när det är till barnets bästa. Om föräldrarna har ett barn under 16 

år behövs 6 månaders betänketid före skilsmässan, även om båda föräldrarna är överens om att skiljas 

(Socialstyrelsen, 2013). När föräldrar beslutar om vårdnaden om ett barn förutsätts det att föräldrarna 

utgår från vad som är bäst för barnet och handlar därefter (Socialstyrelsen, 2003).  
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Vårdnad-, boende- och umgängesutredning  

Om föräldrar inte kan komma överens i frågor om barnets vårdnad, boende, och umgänge kan 

socialtjänsten i kommunen erbjuda samarbetssamtal. Om föräldrar inte kommer överens efter 

samarbetssamtal, kan tingsrätten avgöra frågorna. Som tidigare nämnt kan socialtjänsten få i uppdrag 

att göra en vårdnad-, boende- och umgängesutredning (6 kap 19 § FB). Domstolen kan fatta ett 

intermistiskt beslut som avgör hos vem barnet ska bo hos tills tingsrättens dom i målet. Domstolen kan 

inhämta snabbupplysningar från socialtjänsten för att få information inför ett intermistiskt beslut (6 

kap 20 § 1-2 st FB). Utredningen för snabbupplysningar ska inte vara omfattande, exempelvis behöver 

inte lika många personer höras som i en vårdnad-, boende- och umgängesutredning. Ofta rör de sig om 

ett samtal med barnet (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 12). Utredaren får cirka 14 dagar på sig för 

snabbupplysningar (Socialstyrelsen, 2004a). Tiden för en vårdnad-, boende- och umgängesutredning 

har inte angetts då behovet av tid för en utredning kan variera, handläggningstiden bör vara cirka 3-4 

månader. En utredning bör bedrivas skyndsamt för barnets bästa (Socialstyrelsen, 2012). 

Socialtjänstens bedömning i en vårdnad-, boende- umgängesutredning är ”en tolkning och 

sammanvägning av barnets egen vilja (barnets bästa i subjektiv mening) i förhållande till vetskap och 

beprövad erfarenhet (barnets bästa i objektiv mening)” (Socialstyrelsen, 2004b, s. 13). 1996 infördes 

bestämmelsen att domstolen vid bedömningen av barnets bästa ska ta hänsyn till barnets vilja med 

beaktande av ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Att barnet har en rätt att komma till tals innebär inte 

att barnet får höras inför rätten, utan barnets synpunkter skall i princip redovisas i den utredning som 

föregår rättegången (Hollander, 2004). Enligt regeringens diskussion i förarbetena till bestämmelsen 

var det olämpligt att ange en definitiv åldersgräns (prop. 1994/95:224, kapitel 7). En diskussion har 

förts om eventuella positiva effekter för barnet vid ett införande av en åldersgräns där barnets 

synpunkter alltid skulle tillmätas vikt (t.ex. Ryrstedt, 2005). Att socialtjänstens utredare ska tillmäta 

barnets åsikter betydelse i förhållande till ålder och mognad ställer krav på att socialtjänsten har 

kunskap om barns fortlöpande utveckling, behov och förmåga, i utredningen (prop. 2012/13:10).     

1998 infördes en bestämmelse att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut om 

vårdnad, boende och umgänge, detta utgår från artikel 3 om barnets bästa i FN:s barnkonvention (UD, 

2014). 2002 års vårdnadskommitté utvärderade 1998 års vårdnadsreform och 2006 infördes ett 

starkare barnperspektiv, till exempel förtydligades barnets rätt att komma till tals. Enligt 6 kap. 2 a § i 

föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Socialtjänstens riskbedömning reglerades även 2006, särskilt avseende ska fästas vid risken för att 

barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller andra övergrepp, att barnet olovligen förs bort, 

hålls kvar eller annars far illa (6 kap. 2 a § 2 st FB). Föräldrarnas samtycke till barnsamtalen krävs 

(Socialstyrelsen, 2014a). Då utredningens syfte, metod och omständigheter kan skifta är 

tillvägagångssättet för barnsamtalen inte lagstiftat (t.ex. Socialstyrelsen, 2012, kapitel 13).  

Efter utredningsarbetet i en vårdnad-, boende- och umgängesutredning författar utredaren en skriftlig 

utredningsrapport som lämnas till tingsrätten. Tillvägagångssättet för inhämtandet av barnets åsikt bör 

framgå i alla beslut som rör barn. En bedömning bör göras vilken situation barnet befinner sig i och 

hänsyn bör tas till detta (prop. 2009/10:232). Det centrala i utredningsrapporten är barnet samt 

föräldrarnas omsorgsförmåga och samarbetsförmåga. I regeringens proposition (prop. 1994/95:224) 

fastställs att en utredning bör ta upp observationer som utredaren kunnat göra och som kan ge en bild 

av barnets inställning. Då utredningar i hög grad kan skilja sig åt, är det enligt regeringen viktigt att 

utredaren är noga med vad som tas med i rapporten och är medveten om (och om möjligt redovisar) 

sina utgångspunkter och tolkningsramar (prop. 2009/10:232). Regeringen betonar att det är viktigt att 

domstolar och socialtjänsten tydligt redovisar hur man resonerar i bedömningarna (prop. 2005/06:99, 
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s. 40). I återgivandet av barnets inställning i diskussionen om barnets bästa, bör utredaren ha respekt 

för barnets integritet och självbestämmanderätt (prop. 2009/10:232). Kvalitén på utredningen bygger 

på utredarens omdöme, då utredaren ansvarar för vilken information som tas med och för 

formuleringarna i en utredningsrapport (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 14).   

Efter utredarens bedömning kan ett avslutande samtal hållas, om det är lämpligt, för att informera 

barnet om utredarens bedömning och innehållet i den skriftliga utredningsrapporten. Socialstyrelsen 

(2012, s. 236) uttrycker att avslutande samtal bör hållas och att ”även små barn som inte helt förstår 

sammanhanget kan ha behållning av detta”. I Socialstyrelsens kartläggning (2014a) konstateras att 

utredare stämmer av samtalet med barnet, men informerar inte barnet om sin bedömning och 

rekommendation till domstolen. Efter att tingsrättens dom har vunnit laga kraft bör socialtjänsten 

erbjuda föräldrarna och barnet en tid för uppföljningssamtal, om det inte är olämpligt, för att tillgodose 

att barn och ungdomar ska få det särskilda behovet av stöd och hjälp enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(SoL, SFS 2001:453) (Socialstyrelsen, 2012, s. 255). Socialtjänsten bör föreslå att en tid för samtal 

skrivs in i avtalet för uppföljning av att avtalet fungerar bra och är till barnets bästa eller om någon 

förändring behövs (Socialstyrelsen, 2012, s. 194). Enligt Socialstyrelsens kartläggning (2014a) hade 

en av 15 kommuner som rutin att kontakta barnen efter domen. Kommunerna var medvetna om 

innebörden av bestämmelsen, men såg svårigheter att tillämpa den och efterfrågade vägledning. Därför 

anger Socialstyrelsen (2014a) att de avser att utarbeta ett meddelandeblad för att ge socialtjänsten stöd 

i tillämpningen av bestämmelsen enligt 5 kap. 1 § FB, om uppföljning efter att domen kommit. Enligt 

Socialstyrelsens hemsida (2014b) innehåller meddelandeblad nyheter, ofta om juridiska frågor men de 

har ingen juridisk status. I kartläggningen framkom även att familjerättssekreterare ansåg att 

utredningstiderna är för korta, de saknas tid för att de ska kunna fördjupa utredningen och träffa 

barnen vid flera tillfällen och utredarna var av åsikten att tid kan krävas för att skapa ett förtroende till 

barnen. Tiden mellan en utredning och dom uppfattades av utredarna som för lång, ur barns perspektiv 

(Socialstyrelsen, 2014a).   

Barnets rättsliga ställning i mål om vårdnad, 

boende och umgänge 

Huvudregeln i svensk rätt är att personer under 18 år saknar tillräckligt omdöme och mognad för att 

kunna ta ställning till många av de frågor som rör barnet, de saknar därför i stor utsträckning 

rättshandlingsförmåga och måste då företrädas av någon (Singer, 2002). Barnet kan ha olika rättsliga 

positioner i olika mål. I mål gällande socialtjänstlagen (11 kap. 10 § SoL) och Lagen (SFS 1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (1 § 2 st LVU) har barnet egen partstatus med 

processbehörighet vid 15 års ålder. Ryrstedt och Mattsson (2007) diskuterar att barnet har talerätt i mål 

enligt LVU men inte enligt 6 kap FB (barnet har dock talerätt i mål om fastställande av faderskap och 

underhållsfrågor). I familjerättsliga mål har barnet främst rollen som intressent och rätt att få komma 

till tals. I LVU-mål anses barnets skyddsbehov vara starkare och målet anses angå barnets intresse i 

högre grad än civilrättsliga mål, barnet har därför förutom talerätt, även behov av ställföreträdarskap, 

processbehörighet och juridisk representation. Ett aktörsperspektiv där barn har handlingsutrymme 

kan därmed skönjas i olika hög grad i mål om social barnavård och i mål om familjerättsliga frågor 

(Ryrstedt & Mattsson, 2007). Barn kan få ett offentligt biträde i mål om tvångsvård (enligt LVU) för 

att få juridisk hjälp, komma till tals, ett bättre rättsskydd och en stärkt självständig ställning gentemot 

vårdnadshavare och socialtjänst. Att barn kan få ett offentligt biträde är främst när vårdnadshavare inte 

anses kunna företräda barnet, till exempel vid misstanke om brott mot barnet (Hollander, 2004; Lag 
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(SFS 1999:997 LSF) om särskilt företrädare för barn 1§ 1 st 2p). I dessa mål antas barnets intresse av 

omsorg stå mot föräldrarnas intresse av att ha barnet kvar hos sig (Singer, 2002). 

I frågan om att stärka barnets rättigheter i processer om vårdnad, boende och umgänge, har en 

diskussion länge förts om barn ska få tillgång till ett särskilt biträde eller ombud som företräder barnet 

i domstol, senast i riksdagen 2014. Ett särskilt biträde till barn ”i särskilt konfliktfyllda mål om 

vårdnad, boende och umgänge” föreslogs senast i departementspromemorian Utövandet av barns 

rättigheter i familjerättsprocesser (Ds 2002:13). Principen att barnets vårdnadshavare företräder 

barnet blir enligt Kaldal (2014) problematiskt i en vårdnadstvist, om en av föräldrarna skulle företräda 

barnet skulle det gynna den föräldern i processen utan att barnet vinner några fördelar. Kaldal (2014) 

ger en nyanserad bild av förslaget om barnets ombud i mål enligt 6 kap FB, då en diskussion förs om 

dilemman och svårigheter kopplade till förslaget. Förslaget lyfts dock fram som en möjlig åtgärd för 

att stärka alla barns ställning i dessa mål, då fokus flyttas från föräldrarna till barnets bästa. 

Diskussionen förs dock om att detta inte är tillräckligt och att ytterligare åtgärder behövs (Kaldal, 

2014). Singer (2002) diskuterar att det finns för- och nackdelar med förslaget då förslaget innebär att 

barn ges inflytande på vuxnas villkor. Förslagen som finns för att stärka barnets ställning i denna 

situation är enligt Singer (2002) inte avpassade för att nå en lösning på det som egentligen är 

problemet, att lösa det praktiska problemet med föräldrarnas samarbetsförmåga. Enligt Feuk (2014) är 

det beklagligt och en säkerhetsbrist att inte barn i föräldrabalksmål har en ställföreträdare som för 

barnets talan. Ryrstedt (2005) är av åsikten att barnets situation torde ”många gånger kunna förbättras 

genom att dess uppfattning företräds av ett självständigt ombud med barnets bästa för ögonen”. 

Barnets uppfattning skulle kunna tolkas av en person med särskild utbildning för detta och efter att ha 

träffat barnet under flera tillfällen (Ryrstedt, 2005). Enligt Nyberg (2007), barnombudsman 2001-

2008, borde frågan om särskilda biträden för barn i föräldrabalksmål snarast tas på allvar för att ligga i 

linje med de nya bestämmelserna i föräldrabalken. Även Nyberg (2007) är av åsikten att alla barn bör 

ges rätten till eget biträde, oavsett om målet är konfliktfullt eller inte. Barn kan i många fall behöva en 

opartisk person som lyssnar på barnet och ser till att barnets behov tas tillvara innan domstolen 

beslutar om barnets vårdnad, boende och umgänge (Nyberg, 2007).   

Socialtjänstens utredningsarbete 

Utöver en rättslig reglering i föräldrabalken gällande en vårdnad-, boende- umgängesutredning berörs 

även socialtjänstens utredare av regleringar i andra lagrum. I regeringsformen (RF) 1 kap 9 § är det 

fastställt att domstolen, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

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

opartiskhet. Detta gäller i relation till barn som berörs av en utredning. Socialtjänstlagen berör 

familjerättssekreterarnas utredningsförfarande, exempelvis uttrycks att barnets bästa särskilt skall 

beaktas vid åtgärder som rör barn i 1 kap 2 § SoL. Av förarbetena till bestämmelserna i 11 kap. 10 § 1-

2 st. SoL, som ger barn och unga rätt att få relevant information, framgår att information är en viktig 

förutsättning för att ge barnet en möjlighet att komma till tals och bli delaktigt. Informationen måste 

enligt regeringens proposition (prop. 2006/07:129) anpassas till det enskilda barnet för att barnet ska 

förstå informationen. Socialtjänsten bör vara lyhörd i sin bedömning, även små barn har behov av 

information anpassad för dem (prop. 2006/07:129). Förutom regleringar i SoL regleras även 

socialtjänstens handläggare av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400 OSL). OSL berör 

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

privatliv (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 16). Sekretess inom socialtjänsten gäller för uppgifter om en 
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enskild persons enskilda förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilda eller någon honom eller henne närstående lider men (26 kap. 1§ första stycket OSL). 

Sekretesslagen (SFS 1980:100) berör även utredarnas tystnadsplikt. I förvaltningslagen (SFS 1986:223 

FL) finns grundläggande regler om hur förvaltningsmyndigheter i stat och kommun ska handlägga 

sina ärenden, lagen reglerar socialtjänstens dokumentation (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 17). 

Socialstyrelsen (2003, s. 148-149) diskuterar att utredningar är subjektiva och beroende av de 

mänskliga möten som sker mellan utredare och berörda. Det finns maktförhållanden som får betydelse 

för samspelet i mötena, utredaren befinner sig i en maktposition gentemot föräldrarna. Utredaren bör 

under utredningsprocessen, för barnets skull, sträva efter att inte ytterligare stärka konflikten mellan 

föräldrarna och om möjligt öka respekten och förståelse dem emellan (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 

14). Det är en pedagogisk och psykologisk uppgift att hjälpa föräldrarna att fokusera på barnet och 

barnets behov, då utredningsarbetet har barnet i fokus kan det även leda till att föräldrarna får stöd i att 

se barnet, dess perspektiv och dess bästa (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 13). För att möjliggöra bra 

samtal behövs ett öppet och förtroendefullt klimat, utredaren behöver förhålla sig saklig och opartisk 

till föräldrarna (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 14). Det är också viktigt att utredare som fattar beslut i 

frågor om barnet kan hålla en nödvändig yrkesmässig distans till barnet (Övreeide, 2001). 

I regeringens proposition Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (prop. 2009/10:232) 

redogörs för hur socialtjänst och domstolar ska förverkliga FN:s barnkonvention. Ansvariga aktörer 

ska ha kunskap om hur detta ska förverkligas i verksamheten. Barn ska ges förutsättningar att kunna 

uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem (Socialstyrelsen, 2014a). Socialtjänsten bör genom ett 

systematiskt kvalitetsarbete tillförsäkra alla barns delaktighet utifrån individuella förutsättningar 

(Socialstyrelsen, 2014a). I Socialstyrelsens kartläggning (2014a) om barns delaktighet i utredningar 

om vårdnad, boende och umgänge hade inget barn under fem år haft ett enskilt samtal med utredaren. 

En femtedel av Sveriges kommuner hade en åldersgräns för barnsamtal, oftast vid fem - sex år (38 

respektive 34 %), en mindre andel hade en åldersgräns vid 4 år (16 %) och ett fåtal hade en 

åldersgräns över sex år (Socialstyrelsen, 2014a, s. 18).  

Ledningen bör säkerställa att utredarna har möjlighet att utveckla sin kunskap och till fortlöpande 

kompetensutveckling, har tid till gemensam reflektion och diskussion, handledning och återkoppling. 

Utredaren behöver förutom grundutbildning och erfarenhet av socialt arbete även vidareutbildning i 

familjerättsfrågor. Av stor betydelse är även kunskap om förhandling, konflikthantering och kunskap 

om makt och våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 13). Kunskapen hur utredare kan 

inhämta barnets åsikt, i vilken miljö detta kan göras och hur metoderna kan anpassas för det enskilda 

barnet är också av stor betydelse. Aktörer bör även ha kunskap om hur barnets åsikt ska bedömas i 

förhållande till barnets ålder och mognad, då detta inte endast ska inhämtas utan också tillmätas 

betydelse i förhållande till mognad och ålder (Socialstyrelsen, 2014a). I regeringens proposition (prop. 

2012/13:10) betonas att barnet aldrig är skyldigt att framföra sina åsikter, utan bör ges möjlighet att 

göra det. Brandberg och Knutson (2010) ger en bild av att yrkesverksamma inom rättsväsendet anser 

att socialtjänsten ofta saknar tillräcklig kunskap och bra metoder för att fånga barnets åsikter och vilja. 

Behovet av kunskap om till exempel barnpsykologi- om hur barnet utvecklas lyfts också fram i 

artikeln och enhetliga modeller för utredningarna efterlyses, då kommunernas verktyg varierar och 

domstolen har behov av ett mer stabilt underlag för sina beslut (Brandberg & Knutson, 2010). I 

Socialstyrelsens kartläggning (2014a) efterfrågade erfarna socionomer kunskap om att låta barn 

komma till tals, barns utveckling och om aktuell forskning. En önskan fanns om utbildning i 

samtalsmetodik, hjälpmedel och fördjupad kunskap om vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. 

Möjligheten för vidareutbildning varierar, dock inte pga. kommunens storlek (Socialstyrelsen, 2014a). 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka familjerättssekreterares uppfattning och erfarenheter av att 

tillförsäkra barn rätten att komma till tals och få inflytande i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. Frågeställningarna var: 

1. Hur upplever familjerättssekreterare sin uppgift att höra barn om deras inställning i 

utredningar om vårdnad, boende och umgänge? 

2. Vilka faktorer beskriver utredare som avgörande i barns grad av delaktighet i mötet med barn? 

3. Vilka hinder eller problem uppfattar utredare kan uppstå i arbetet med att utreda barns 

erfarenheter och vilja i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar? 

I studiens bakgrund och tidigare forskning används begreppen socialnämnd och socialtjänst i riktlinjer 

och allmänna råd från Socialstyrelsen. Socialnämnden i Stockholm ansvarar kommunövergripande för 

bland annat socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet. Socialtjänsten, som är delvis 

decentraliserad, utförs av tjänstemän på delegation från socialnämnden. I denna uppsats används 

socialtjänst som ett samlat begrepp för socialnämndens och socialtjänstens verksamhet.  

Socialnämnden utser en tjänsteman att genomföra en vårdnad-, boende- och umgängesutredning. I 

publikationer används till exempel begreppen socialsekreterare, familjerättssekreterare, utredare och 

professionella. I uppsatsen används familjerättssekreterare och utredare som samlade begrepp för de 

professionella som har i uppdrag att genomföra en vårdnad-, boende- och umgängesutredning.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt diskuteras forskning som relaterar till barnets rätt att komma till tals och få inflytande i 

vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. Inledningsvis diskuteras dilemmat om barnets behov av 

skydd i relation till barnets rätt till delaktighet. Därefter presenteras forskning om barns delaktighet i 

vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, familjerättssekreterares utredningsarbete, barns 

inställning om att vara delaktiga i beslut om vårdnad-, boende- och umgänge och slutligen presenteras 

forskning om att samtala med barn.  

Barnets behov av skydd och barnets rätt till 

delaktighet  

Barnets rätt till delaktighet i en vårdnad-, boende- och umgängesutredning kan konkurrera med barnets 

behov av skydd. Konflikten rör att vuxna ska prata med barn men barn ska samtidigt inte behöva sättas 

i en pressad situation och tvingas ta ställning mellan föräldrarna och i föräldrarnas konflikt. Dilemmat 

kan enligt Eriksson (2005) förstås som en konflikt mellan fokus på barnet som kompetent med 

rättigheter och fokus på barnet som beroende av vuxnas skydd. Barnets aktörskap tillskriver barnet rätt 

att uttrycka sin vilja och bestämma i frågor som rör dem medan barnet i ett skyddsperspektiv är 

beroende av vuxnas tolkning och bedömning av informationen som barnet förmedlar (Hollander, 

2004). Röbäck (2008) diskuterar att erkännandet av barns förmåga till aktörskap och rätt till 
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delaktighet inte behöver innebära att man bortser från barnets skyddsbehov. Om barnet uttrycker att 

han eller hon inte vill vara med om en utsatt situation med en våldsam förälder måste vuxna våga 

lyssna på barnets utsatthet och ta ansvar för att säkerställa att barnet inte hamnar i en sådan svår 

situation. Det innebär att man då snarare skyddar barnet, genom att barnet kan uttrycka sin åsikt och 

att säkerhetsrisker då kan förbises. Lee (1999) berör även den ambivalenta synen som finns på barn, 

som å ena sidan skyddsbehövande objekt och å andra sidan som aktör med rättigheter. I tre fallstudier 

har Lee (1999) undersökt barnets position i institutioner och fokus är på svårigheterna kring barnets 

rätt att uttrycka sin åsikt. Forskaren är av åsikten att den rådande tvetydigheten kring synen på barn 

och därmed barnets rätt till delaktighet, medför en problematik i arbetet som samhällets institutioner 

bedriver. Lee (1999) för ett resonemang om att vuxna uppvisar en oförmåga att bestämma vilken 

status barns utsagor ska få. Lee (1999) diskuterar om skillnaden mellan att använda generell kunskap 

om barndom och att använda kunskap om specifika barn och tar i diskussionen stöd av Archards 

(1993) resonemang om generell kunskap om barn och kunskap om specifika barn. Vilken kunskap 

handläggare eftersträvar- generell kunskap om barn eller kunskap om ett specifikt barn, kan enligt Lee 

(1999) förklara varför tvetydigheten mellan barnets rätt till skydd och barnets rätt till delaktighet 

ständigt är aktuell. Socialtjänstens handläggare berör båda dessa perspektiv, de beslutar om enskilda 

barn men för att beslutet ska uppnå legitimitet måste det vara öppet att kunna generaliseras över tid, 

kontexter och olika barn. Problemet blir därmed att föra samman båda dessa perspektiv i 

handläggarens beslut. Lee (1999) argumenterar att tvetydigheten kring barn och barndom kommer att 

fortsätta att vara närvarande och ständigt återskapas i den sociala barnavården, samtidigt som 

utvecklandet av fördomar sker, så länge som dessa institutioner strävar efter generell legitimitet istället 

för att fatta beslut avsedda specifikt för en individ och ett syfte. 

Barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar 

Barns rättigheter är ett initiativ från vuxna och det finns ingen nedre åldersgräns för barns delaktighet 

(i t.ex. artikel 12 i FN:s barnkonvention). Vuxna har ett ansvar att utforma metoder att även små barn 

kan uttrycka sin åsikt (Barnombudsmannen, 2005). Som tidigare nämnt togs en tidigare 12-årsgräns 

bort i föräldrabalken 2006, denna åldersgräns kan dock fortfarande skönjas i resultatet i flera studier 

(t.ex. Höjer & Röbäck, 2007; Sundhall, 2012). En 12-årsgräns har även kunnat skönjas i andra 

nordiska länder (Ottosen, 2006). 12-årsgränsen innebar att barn över 12 år frågades om deras 

inställning (Schiratzki, 2010). Enligt Rejmers undersökning (2014) av vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar hade barn över 5 år haft ett barnsamtal med utredaren. Synpunkter från barn 

under 5 år hade inhämtats från föräldrar och referenspersoner, som till exempel förskolepersonal. 

Forskning visar att barn har svårt att komma till tals i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar 

(t.ex. Dahlstrand, 2004, kapitel 7; Rejmer, 2003, kapitel 7). I Rejmers undersökning (2014, s. 369) 

utgjorde barnets vilja 11 % av argumenten för barnets bästa. Att genomföra en utredning är inte 

obligatoriskt enligt svensk rätt. Dahlstrand (2004, kapitel 8) diskuterar i sin avhandling om barns 

deltagande i familjerättsliga processer, att detta inskränker på barnkonventionens budskap att barnet 

ska höras i alla frågor som gäller barnet. Som ovan nämnt är en utredning om vårdnad, boende och 

umgänge den viktigaste källan som redovisar domstolen barnets vilja och många gånger den enda 

källan till barnets åsikt (Sundhall, 2012, kapitel 4). Dahlstrand (2004, kapitel 5) diskuterar även att 

socialtjänsten var den viktigaste informanten om barnets åsikter och önskemål. Enligt Socialstyrelsen 

(2004a) befäster inte tingsrätten utredningarna någon vidare vikt. Mindre än 15 procent av 
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utredningarna användes vid huvudförhandingen i tingsrätten enligt Socialstyrelsen (2004a, s. 35). I 

Dahlstrands undersökning (2004, s. 282) hade en utredning gjorts om i genomsnitt var tredje barn (35 

% av barnen i de undersökta tvisterna). Om de görs en utredning eller inte, diskuterar Dahlstrand 

(2004 s. 161), torde ha att göra med egenskaper hos föräldrarna och deras relation. I materialet fanns 

hög förekomst av uppgifter om sociala problem hos föräldrarna och hög förekomst av utredningar hos 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Att familjerna som är föremål för vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar är socialt utsatta framkommer, som tidigare nämnt, även i andra studier (t.ex. 

Ottosen, 2006; Rejmer, 2003; Röbäck, 2008). I tvister där ingen utredning har gjorts och föräldrarna 

själva har kommit överens i frågorna om barnets vårdnad, boende och umgänge, var det mycket svårt 

för barnet att göra sig hört (Dahlstrand, 2004, s. 175). Dessa forskningsresultat befäster vikten av att 

genomföra utredningar, även i de fall socialtjänsten anser att det inte behövs.  

Ett vanligt skäl till varför barn inte ges delaktighet i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar är att 

utredaren anser att barnet bör skyddas från den påfrestande situationen ett barnsamtal i en utredning 

skulle kunna innebära (t.ex. Höjer & Röbäck, 2007; Vis et. al, 2010). Konflikten mellan barnet som 

kompetent med rättigheter och barnet som beroende av vuxnas skydd kan här skönjas (Eriksson, 

2005). Rutter och Taylor (2002) diskuterar bland annat att barns tankar och känslor om svåra 

erfarenheter, kan vara mycket viktiga i vilka konsekvenser de svåra erfarenheterna får i barnets 

framtid. Ett skäl som angavs till varför barnets åsikt diskvalificerades i Dahlstrands material (2004, s. 

294), var att barnet inte sades förstå konsekvenserna av sina önskemål. En annan orsak till att barn inte 

ges delaktighet i tidigare forskning är att utredaren inte ser barnets vilja som barnets ”egentliga” eller 

”verkliga” vilja. I Höjer och Röbäcks studie (2007, kapitel 6) kunde mamman ses som ansvarig för att 

påverka barnet att uttrycka en viss vilja. Intressant resultat var även att barnets uttryckta vilja endast 

anses som barnets verkliga vilja i fall där barnet uttrycker en vilja att träffa den ena föräldern. När 

barnet uttrycker en motvilja att umgås med ena föräldern, ses detta som en påverkan från mamman 

(Höjer & Röbäck, 2007). Uppfattningen att barnets rätt inte omfattar barnets rätt att inte ha umgänge 

med ena föräldern kan även skönjas i andra studier (t.ex. James & James, 2004; Ottosen, 2006; 

Rejmer, 2014). I Höjer och Röbäcks studie (2007, s. 133) finns exempel där barn uttrycker en vilja att 

umgås med den ena föräldern tillsammans med ett villkor: att barnet vill umgås med pappan men 

”bara om han är nykter”. I dessa fall tar domstolen ingen notis om barnets villkor, inget resonemang 

förs i domen om barnets villkorade vilja. Höjer och Röbäck (2007, s. 133) för ett resonemang om att 

när domstolen inte diskuterar att barnet uttrycker viljan som ”villkorat positiv” gestaltas den generella 

sårbarheten om det outvecklade barnet, starkare än den specifika sårbarheten för ett specifikt barn i 

behov av skydd (Lee, 1999). Denna ambivalens försätter barnet i en situation där barnet tvingas ta 

ansvar. I likhet med Lee (1999) diskuterar Höjer och Röbäck (2007) att när domstolen skjuter upp 

beslutet om vem som ansvarar för att följa upp umgängesavtalet, läggs detta ansvar på barnet. 

Sundhall (2012) undersökte barns delaktighet och hur barnets bästa används i förhållande till barnets 

ålder och kön i utredningstexter från socialtjänsten. En analys görs med verktyg från narrativ metod 

och kritisk lingvistik hur barnet och det barnet säger konstrueras i utredningstexten. Även Sundhall 

(2012, s. 86) drar slutsatsen att barns vilja inte ges utrymme i familjerättsliga utredningar; drygt en 

fjärdedel av barnen gavs delaktighet genom hur de framställs i utredningstexten. Orsaker till varför ett 

barn inte gavs delaktighet var till exempel barnets plats i syskonskaran; yngre barn med äldre syskon 

tenderade att ha svårt att komma till tals och barnets etnicitet påverkade även graden av delaktighet 

(Sundhall, 2012, s. 108). Lundström och Sallnäs (2003) beskriver att vissa etniska minoritetsgrupper 

historiskt har utsatts för mer förtyck än andra. Swift (1995, kapitel 6;7) undersökte barnavårdsproblem 

i Kanada och resultaten visade att problemen tydligt var knutna till kvinnor och att vissa etniciteter 



10 

 

utsattes för förtryck i barnavårdsutredningarna. Lundström och Sallnäs (2003) diskuterar att grundliga 

undersökningar saknas av liknande forskning om etniska minoriteter i svensk barnavård. 

Socialstyrelsen (2006) fastställer att en hög andel barn i dygnsvården har utländsk bakgrund. Sundhall 

(2012, s. 108) är av åsikten att vidare studier om barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar behövs då hennes studie visade att barnets delaktighet var relaterad till etnicitet; 

barn med helsvensk bakgrund var i hög grad överrepresenterade i gruppen barn som gavs delaktighet. 

Familjerättssekreterares genomförande av 

vårdnad-, boende- och umgängesutredningar  

Enligt Dahlkild-Öhman (2011, kapitel 1) har utredare ett visst handlingsutrymme om de ska tala med 

barnet, vad de ska tala med barnet om och i vilken mån utredaren behöver ta hänsyn till vad barnet 

säger, då hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Vårdnad-, boende- och umgängesutredningen 

och rapporteringen är tämligen oreglerad och saknar metodstöd (Rejmer, 2014). Socialstyrelsen har 

gett ut rekommendationer kring utredningsförfarandet i allmänna råd och rapporter. Rejmer (2014) 

diskuterar att dessa är allmänna råd och behöver inte följas. Dahlstrand (2004, kapitel 8) diskuterar att 

barn i familjerättsliga processer har rätt till information. Genom att barnet har tillgång till relevant 

information och ges möjlighet att diskutera framtiden med en utomstående, bör detta bidra positivt till 

att barnets åsikter tas på allvar. Det första kriteriet till deltagande är enligt Dahlstrand (2004, kapitel 8) 

att barnet självt får komma till tals. Det andra kriteriet är att barnet ska ha tillgång till information, för 

att uppnå ett reellt deltagande. Dahlstrand (2004, kapitel 8) diskuterar att barnets rätt till information 

inte finns uttalat i FN:s barnkonvention men att det ofta tolkas in i artikel 12. Barnen var i hennes 

undersökning medvetna om föräldrarnas konflikt men de hade inte fått tillräcklig information om 

deras roll i vårdnadstvisten, olika beslutsalternativ och dess konsekvenser (Dahlstrand, 2004, s. 294). 

Dahlstrand (kapitel 8) diskuterar i likhet med Socialstyrelsen (2012), att det bör vara bra att utredaren 

träffar barnet efter utredningen och för att barnet ska få information om utredningens innehåll. I 

Dahlstrands (2004) material fanns endast ett fåtal exempel på när utredaren träffade barnet efteråt.  

Ett framträdande resultat i forskningen om barn som haft ett samtal med utredaren, var att en påtagligt 

hindrande faktor för att uppmärksamma barnets vilja, var föräldrarnas konflikt och separation. De 

professionella beskrev svårigheter att ha fortsatt fokus på barnet och barnets behov i samtalen (Höjer 

& Röbäck, 2007, kapitel 6). Utredaren har ett vuxenorienterat förhållningssätt då barnet inte är 

utredarens främsta fokus (Eriksson & Näsman, 2011, kapitel 4). Att professionella i kommunala 

myndighetsutövningar inte har främsta fokus på barnet, kan även skönjas i andra studier (t.ex. Östberg, 

2010). I Rejmers granskning (2014) av vårdnadsrapporter saknas en argumentation av barnets bästa 

utifrån begreppet risk (en risbedömning) i samtliga rapporter. Höjer och Röbäck (2007, kapitel 8) 

diskuterar att en risk kan finnas att barn som lever under missförhållanden inte blir uppmärksammade, 

på grund av att utredare har svårigheter att ha fokus på barnet och dess situation. Ett resultat som 

Höjer och Röbäck (2007, s. 135) diskuterar var att svåra förhållanden eller anklagelser om våld, inte 

blev uppmärksammade av socialtjänsten i en studie från Australien. Dessa uttalanden såg 

socialtjänsten som falska och mer relaterade till föräldrarnas konflikt än till faktiskt våld i hemmet 

(Brown et al. 2000). Som tidigare nämnt kan föräldrarnas konflikt ofta vara svåra och ha pågått under 

en lång tid (Fagrell & Karlsson, 2004). Enligt Fagrell och Karlsson (2004) upplever en del föräldrar att 

konflikten förvärrades och att samarbetet mellan föräldrarna försämrades under en utredning. 

Enligt Rejmers undersökning (2014) skiljer sig utredningsrapporterna, gällande innehåll, omfång och 

struktur, vilket resulterade i varierande kvalité i rapporterna. I Dahlstrands (2007, kapitel 8) material 
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beskriver ingen utredare förutsättningar kring samtalen och utredarna gav heller ingen sammanfattning 

av samtalen, endast barnens citat återges. Då utredaren endast återger barnets åsikt, tolkar utredaren 

barnets åsikt. Detta kräver att utredaren besitter kunskap om barns utveckling, för att kunna göra en 

bedömning av barnets mognad (Dahlstrand, 2007, kapitel 8). Hollander (2004) diskuterar att forskning 

och praktik visar att vuxna på alla nivåer inom rättsprocessen har låg kompetens att lyssna på barn, 

tolka barns berättelse och barns information, detta påverkar barns förutsättningar att komma till tals 

och bli hörda. Även Rejmer (2003) diskuterar i studiens analys att professionella aktörer inte har den 

specialiserade kunskapen att bedöma vad som kan anses vara bäst för enskilda barn. Exempelvis 

framkom att en majoritet av de professionella i studien anser att begreppet barnets bästa är otillräckligt 

definierat. Forskarna i en norsk studie (Vis et, al., 2010) undersöker varför socialtjänstens handläggare 

inte gör barn delaktiga i processerna. En diskussion förs om att en orsak kan vara att socialarbetarna 

kan känna att de saknar kunskap om hur de kan kommunicera med barn, för att de ska kunna bli 

delaktiga. Vidare diskuteras att kunskap om kommunikation med barn är nödvändigt för att minska 

hindren för barns delaktighet (Vis et, al., 2010).  

Barns inställning om att vara delaktiga i beslut 

om vårdnad, boende och umgänge 

Forskning visar att barn uttrycker en vilja att yttra sin åsikt i frågor om vårdnad, boende och umgänge 

(t.ex. Harold & Murch, 2005). Cashmore (2011) intervjuade 47 barn i åldern 6-18 år (medelåldern var 

11 år) om deras upplevelse av att vara involverade i vårdnadsärenden. 91 % av barnen sa att de ska 

vara involverade, dock inte nödvändigtvis i att ta besluten. Orsaker som barnen angav till detta var att 

det handlar om deras liv, en tro att det skulle leda till mer informerade beslut, bättre resultat, gladare 

barn, att de kan få en känsla av kontroll i processen samt att de har ett behov av erkännande och 

respekt. 4 av de yngre barnen sa att de inte ville vara involverade, skäl till varför 9 % av barnen inte 

ville vara involverade i vårdnadsbeslutet varierade. En del barn ville inte sättas i den svåra positionen 

att tvingas välja mellan föräldrarna, om föräldrarna senare skulle få reda på vad de sa. Barnen 

uttryckte att de ville kunna prata med domaren själv, utan att någon lyssnar och ett skäl till det, var att 

föräldrarna skulle få reda på vad barnen sa. Andra skäl som barnen angav till varför de inte ville vara 

involverade i vårdnadsbeslutet var att de inte ville göra föräldrarna upprörda eller besvikna. Barnen 

gav uttryck för en önskan om att testa följderna av ett beslut innan det definitivt bestämdes av rätten.  

En del barn uppgav även att de ville vara involverade i beslutet men uttryckte samtidigt en rädsla att 

bli utsatt för våld och vågade därför inte säga vem de ville träffa eller bo med. Att barnen inte vågade 

uttrycka sin åsikt i frågor som gäller dem, uttrycker ett behov av att ändra miljön och förutsättningar 

till att barn känner sig trygga med att bli delaktiga i frågor som rör dem (Cashmore, 2011). 

Att samtala med barn  

Hur socialtjänstens familjerättssekreterare bemöter och pratar med barn i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar påverkar barns delaktighet i utredningen. Litteratur om samtalsteknik med barn 

betonar att intervjuare bör besitta kunskaper om olika intervjutekniker, om ämnet och om den 

mellanmänskliga interaktionen (Kvale & Brinkman, 2014). Barn kan i en intervjusituation lätt förledas 

av vuxnas frågor och beroende på intervjuarens intervjuteknik kan de ibland ge otillförlitliga eller 

direkt felaktiga svar (Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Övreeide (2001) söker barn trygghet i 

relationer framförallt om barnet befinner sig i en osäker situation. Barn kan därför snabbt motsvara 
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vuxnas förväntningar, hellre än att svara från sina egna erfarenheter eller upplevelser. Ju mer pressad 

eller osäker ett barn är desto mer kommer barnets anpassning till den vuxna att förstärkas. Barnet kan 

därför berätta olika saker för olika personer (Övreeide, 2001). Aronsson (1996) diskuterar i sin 

genomgång av forskning om barnintervjuer och dess metodik, att intervjuarbete med barn är kanske en 

av de största utmaningarna i socialt arbete. Aronsson (1996, s. 81) uttrycker ”att tala med barn är en 

konst. Men att verkligen lyssna är en ännu svårare konst. Alla som arbetar med barn kan någon gång 

ställa fel frågor och lyssna in fel”. Intervjuarens barnsyn och perspektiv avgör dennes bemötande av 

barn och mottagandet av barnets utsaga. En syn på barn som länge varit dominerande är att i 

konstruktionen av barn ses barn som passiva och mindre värda än vuxna. Jenks (2005) diskuterar att 

barn har betraktats som becomings då barn ses som ofullständiga vuxna och barndomen ses endast 

som en transportsträcka till vuxenlivet. De senaste 25 åren har forskning inom barndomssociologin 

gjort oss uppmärksamma på ett perspektiv som ser barn med rättigheter och aktörskap (Aronsson, 

2012). Förespråkarna för det senare perspektivet är av åsikten att barn är kompetenta sociala individer 

som tillsammans med andra i omgivningen skapar miljön de befinner sig i (James, Jenks & Prout, 

1998). Forskning inom barn och ungdomsperspektiv i socialt arbete baseras ofta på intervjudata, där 

bland annat barn eller ungdomar intervjuas. Aronsson (2012) diskuterar att det föreligger en dubbel 

assymmetri inom socialtjänsten, barn är dels klienter och dels minderåriga med mindre kunskap och 

erfarenhet än föräldrar och tjänstemän att kunna resonera kring konskevensen av olika beslut. Vuxna 

aktörer inom myndigheter kan på olika sätt ha omedvetna intressen som styr samtalet med barnet 

(Aronsson, 1996). Övreeide (2001) diskuterar att det i barnaärenden finns en uppfattning att det är 

svårt att få information som går att lita på från barnet och att det kan bli svårt för barnet att berätta om 

obehagliga upplevelser. Vuxna kan vara rädda för att riva upp jobbiga känslor hos barnet som man 

inte vet hur man ska hantera och resultatet blir då att samtalen med barn uteblir (Övreeide, 2001).  

Forskning finns om hur barn bör intervjuas och ges förutsättningar att kunna återge en så korrekt och 

detaljerad berättelse som möjligt. Intervjuarens intervjuteknik bör innehålla öppna frågor med så liten 

styrning som möjligt och med uppmuntran till att barnet själv ska utveckla sin berättelse med egna ord 

(t.ex. Poole & Lamb, 1998; Rutter & Taylor, 2002). Trots tydliga resultat i forskningen följs inte dessa 

råd i praktiken. En svensk studie (Cederborg et. al., 2000) undersökte intervjuer med barn, som är 

vittnen i en polisutredning och som därför har intervjuats av polisens utredare. Informationen kan 

sedan användas i rätten för att få en tydlig bild av brottet. Strukturen och informationshalten 

utvärderades i intervjuer med barn i åldrarna 4-13 år som var vittne till sexuella övergrepp. I resultatet 

framkom bland annat att svenska poliser främst använde ledande frågor (option-posing 41 %). Dessa 

frågor fokuserar barnets uppmärksamhet på detaljer eller aspekter av den påstådda händelsen som 

barnet inte tidigare har nämnt. En tredjedel av polisernas yttranden var invitationer som ger barnet 

möjlighet att fritt berätta. 16 % av yttrandena var suggestioner (suggestive utterances), dessa signalerar 

en förväntad respons från barnet (Cederborg et. al., 2000). Anmärkningsvärt är den höga andelen 

yttranden som är ledande eller suggestiva. Dessa yttranden ger inte barnet möjlighet att fritt, opåverkat 

och med egna ord, berätta hur barnet upplevde situationen. Dessa resultat är i likhet med internationell 

forskning (t.ex. Lamb et al., 1996; Sternberg et al., 1999). Använder intervjuare öppna frågor (open-

ended questions) visar forskning att informationen mer troligt är korrekt. När intervjuaren använder 

ledande frågor eller suggestioner får barnen bekräfta eller avfärda intervjuarens uttalanden. Används 

dessa yttranden i början av en intervju är risken även stor att intervjuaren påverkar informationen 

barnet ger senare i intervjun. Bland barnen som var 10-13 år var första uttalandet en suggestion i 22 av 

28 intervjuer. Om intervjuaren påverkar korrektheten i barnets information med sina frågetyper ökar 

risken att informationen inte stämmer överens med utredningen, sannolikheten att barnets yttranden 
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kommer att användas i rätten minskar (Cederborg et al., 2000). Intervjuarens intervjustil är därmed en 

faktor som avgör om barnets åsikt får betydelse i rättens bedömning och beslut.  

Forskning har även visat att intervjuarens och barnets kön påverkar intervjuarens frågestil, vilket 

påverkar informationen barnet ger och därmed barnets delaktighet. Exempelvis visade Lamb och 

Garretson (2003) att kvinnliga intervjuare gav pojkar fler inviterande yttranden och fler suggestiva 

yttranden, än till flickor. Barnets kön avgör mängden information barnet ger. Flickor gav till exempel 

fler detaljer på specifika frågor ställda av en kvinnlig intervjuare, ingen skillnad fanns gällande pojkar. 

(Lamb & Garretson, 2003). Forskning om barn med intellektuella och/eller neuropsykiatriska 

svårigheter som är aktuella i polisiära utredningar har visat att poliser inte har kunskap om hur dessa 

nedsättningar påverkar barnens förmåga att berätta och hur barnen kan intervjuas (Cederborg & Lamb, 

2008; Cederborg, La Rooy & Lamb, 2008). Resultaten visar att barn med utvecklingsstörning kan 

påverkas ännu mer av styrande frågor, samtycka till ledande frågor och ge mindre sammanhängande, 

men korrekta svar på öppna frågor samt vara mer mottagliga för suggestioner jämfört med barn utan 

en utvecklingsstörning. Barn med autism kan räkna upp fler detaljer än barn utan autism, ha svårt med 

ögonkontakt och missförstå sociala regler (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). 

Dessa resultat befäster vikten av intervjuarens frågestil, bemötande och användning av frågor och 

uttalanden. Resultaten visar också hur intervjuare påverkar barnets möjlighet att återge en så korrekt 

berättelse som möjligt och därmed även barnets möjlighet till delaktighet i frågor som rör barnet. 

Metod och teoretiskt perspektiv 

För att undersöka familjerättssekreterares uppfattning och erfarenheter av att tillförsäkra barn rätten att 

komma till tals och få inflytande i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar används kvalitativa 

intervjuer för informationshämtning. Fenomenlogisk ansats används i studien för att få tillgång till 

familjerättssekreterares erfarenheter och upplevelser av barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. I detta avsnitt presenteras aspekter av studiens datainsamlingsmetod, 

analysmetod och teoretisk perspektiv. I avsnittet diskuteras urval av informanter, genomförande av 

intervjuerna, forskningsetik och studiens kvalité.  

Val av metod 

I detta avsnitt diskuteras aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun och den fenomenologiska 

forskningsansatsen som används i studien. Fenomenologi har relevans både som teori och som 

metodologi (Szklarski, 2015). Kvalitativ forskningsmetod har valts då jag är intresserad av att försöka 

förstå familjerättssekreterarnas upplevelser (Trost, 2010). Informanterna i en fenomenologisk studie 

bör enligt Szklarski (2015) vara homogen, ändamålsenlig och ha gemensamma erfarenheter. Utifrån 

studiens syfte är det grundläggande inklusionskriteriet för valet av informanter att de genomför en 

specifik arbetsuppgift inom socialtjänstens familjerättsliga arbetsområde. Målet var att finna 8-10 

familjerättssekreterare att intervjua. Kvale och Brinkmann (2014, kapitel 6) diskuterar att antalet 

intervjuer kan variera i studier utifrån undersökningens syfte, tid och resurser. Vidare diskuteras att 

intervjuare bör ”intervjua så många personer som behövs” för att ta reda på vad intervjuaren behöver 

veta (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Med för få intervjuer finns en risk med 
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generaliseringsproblem och med för många intervjuer finns en risk med svårigheter till ingående 

tolkningar. Färre intervjuer är lättare att hantera och analysarbetet kan göras mer noggrant (Kvale & 

Brinkmann, 2014, kapitel 6). 

Intervjuerna har en öppen intervjuform då informanternas uttalande i hög grad är styrande (Kvale & 

Brinkmann, 2014, kapitel 2). Målet med kvalitativa forskningsintervjuer är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonernas livsvärld. Fenomenologisk ansats 

används då den har som mål att komma så nära som möjligt exakta beskrivningar av vad människor 

har upplevt utifrån aktörernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Fokus är på att finna rika 

och nyanserade beskrivningar av det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2014, kapitel 12). 

Fokus är på essensen och de gemensamma nämnarna eller karaktärsdrag av upplevelser. Essensen kan 

definieras som ”det oföränderliga i fenomenet, det som gör saken till det den är, sakens väsen” 

(Szklarski, 2015, s. 136). Det ursprungliga målet för fenomenologin är att blottlägga erfarenheternas 

väsen. Fenomen försöker beskrivas snarare än förklaras eller analyseras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Enligt Willigs beskrivning (2013) av fenomenologi undersöks världen som den presenteras för oss i 

specifika kontexter och tider (transcendental phenomenology). Hur ett objekt eller subjekt framträder 

som ett fenomen för oss kan skilja beroende på plats, kontext, perception och våra önskningar, känslor 

och mål (intentionality). Fenomen försöker beskrivas som de presenteras, förutsättningslöst utan 

förutsättningar, antagande och förväntningar (epoché). Willig (2013) diskuterar att kunskapen som 

skapas blir därmed fri från common-sense-idéer, vetenskapliga förklaringar eller andra givna 

förklaringsmodeller som hjälper oss att förstå fenomen. Fenomen beskrivs som de presenteras i sin 

helhet, dels fysiska attribut, dels upplevelsen gällande tankar och känslor (phenomenological 

reduction). Genom valet av en fenomenologisk ansats, strävar jag efter de strukturella komponenterna 

av ett fenomen som kan förklara förståelsen av hur barn är delaktiga i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar (imaginative variation). Detta kan exemplifieras med dimension av tid, rum eller 

sociala relationer (Willig, 2013). 

Interpretative phenomenological analysis eller tolkningsfenomenologisk analys (IPA) används i denna 

studie för att analysera datamaterialet. IPA är en fenomenologisk analysmetod som genom tolkning 

tillåter individuella och delade erfarenheter, trosuppfattningar, perspektiv och förklaringar. Med IPA 

genereras fördjupad kunskap om hur enskilda informanter tolkar, förstår och känner om deras 

upplevelse av komplexa händelser i deras vardag, om informantens berättelse är falsk eller sann blir 

därmed inte relevant. IPA vilar på fenomenologisk och idiografisk forskning, vilket innebär att jag vill 

få insikter om hur enskilda personer i ett givet sammanhang upplever ett visst fenomen: jag vill 

undersöka hur familjerättssekreterare upplever barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. IPA vilar även på symbolisk interaktionism, i intervjuer innebär det att 

intervjuaren och informanten påverkar varandra ömsesidigt och kunskapsproduktionen görs i 

interaktionen mellan dem (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få del av informanternas erfarenheter 

och upplevelser, var det därför viktigt att uppnå en god kontakt med den intervjuade. Willig (2013) 

diskuterar att den fenomenologiska ansatsen inte skiljer mellan beskrivning och tolkning, den 

hermeneutiska traditionens cirkulära förståelse av hur en tolkning växer fram används i IPA. 

Beskrivningen av ett fenomen härstammar från läsarens tolkning av materialet. Förståelse och 

meningsfullhet skapas genom en växling mellan förståelse av delarna och helheten (Willig, 2013). 

Genom läsning av de transkriberade intervjuerna får jag en förståelse och erfarenhet av olika händelser 

eller uttryck. Denna förståelse använder jag sedan för att underlätta den fortsatta läsningen av 

materialet som kan generera ge ny förståelse och nya frågor (Back & Berterö, 2015). 
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I en fenomenologisk kvalitativ forskningsintervju strävar intervjuaren efter att informanten ska 

beskriva upplevelser, känslor och erfarenheter. Skillnader och variationer eftersöks hos ett fenomen, 

målet är inte att nå en fast kategorisering. I intervjuerna söker jag efter specifika situationer eller 

handlingar och inte efter generella åsikter. Under intervjuerna följde jag informantens berättelse och 

strävade efter att vara öppen för nya oväntade fenomen eller beskrivningar. En fördel för denna 

metodologiska ansats är dess förmåga att studera erfarenheter i första person (Kvale & Brinkmann, 

2014). Willig (2013) diskuterar att kritik mot en fenomenologisk forskningsansats berör konceptuella 

och praktiska begränsningar. Då intervjuer och text används som informationshämtning vilar 

fenomenologin på deltaganas förmåga att förmedla upplevelser. Deltagarens kommunikativa och 

språkliga kunskaper är då avgörande i informantens beskrivning av en upplevelse. Fenomenologisk 

metod har också kritiseras för att fokus endast är på hur en person upplever ett fenomen. Forskaren får 

ingen förståelse i orsaken till att erfarenheten uppstår eller till eventuella skillnader i personers 

beskrivning (Willig, 2013). Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att fenomenologin har kritiserats för 

att främja en individualistisk och essentialistisk syn på forskning. Kritiker fokuserar på 

fenomenologins beskrivning av det givna, vissa kritiker hävdar att inget är rent givet och att varje 

förståelse utgår från ett perspektiv och från en tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). En studie med 

fenomenologisk ansats kan dock öka tillförlitligheten genom att studiens delar beskrivs transparant för 

läsaren, läsaren kan då få information om hur forskaren har kommit fram till resultat och slutsatser.  

För att få tillgång till informantens tankar och känslor på ett personligt plan om komplexa skeenden i 

informanternas arbete, var målet för intervjuerna att uppnå en positiv och förtroendefull relation 

mellan mig och den intervjuade (Trost, 2010, kapitel 5). Intervjuerna hade en tydlig inledningsfas och 

avslutningsfas, då dessa är avgörande för intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014, kapitel 7). Kvale och 

Brinkmann (2014) diskuterar att intervjuare bör vara medvetna om de potentiella etiska 

överträdelserna av intervjupersonens personliga gränser. Intervjuare bör även kunna hantera den 

mellanmänskliga dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervju 

Denna studie använder kvalitativa intervjuer med ett explorativt syfte, intervjuerna är öppna och ej i 

vidare hög grad strukturerade eller standardiserade (Kvale & Brinkmann, 2014, kapitel 6). Jag kan 

anpassa mig efter informantens språk och ställa frågor och beröra ämnesområden i en ordning som 

passar informantens uttalanden (Trost, 2010, kapitel 3). Jag kan även följa upp informantens svar med 

en följdfråga för att söka efter ny information (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna i intervjuerna är i 

låg grad strukturerade. Öppna svarsalternativ ger informanten möjlighet att vidareutveckla tankar och 

ämnen (Trost, 2010, kapitel 3). En intervjuguide med tre ämnesområden och förslag till frågor 

användes som underlag i intervjuerna. Det första temaområdet var vårdnad-, boende- och 

umgängesutredning, det andra området var samtal med barn och det tredje området var delaktighet. 

Intervjuguiden innehöll en inledning och avslut i textform för att försäkra mig om att jag informerade 

denna information till alla intervjupersoner, för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt i 

situationen. För att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en socionom i min 

bekantskapskrets. Med en pilotintervju kan intervjuguidens uppbyggnad kontrolleras, jag fick 

möjlighet att träna på intervjusituationen och öka min tekniska kunskap, så att jag i de riktiga 

intervjuerna kunde koncentrera mig på ämnet och innehållet (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter 

pilotintervjun genomfördes mindre justeringar gällande språk och ordval i de tre ämnesområdena. 

Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon för att jag skulle kunna koncentrera mig på ämnet och 
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dynamiken i intervjun. Att använda ljudinspelning har även fördelen med att analys av ord, tonfall och 

pauser m.m. kan göras genom att lyssna på materialet i efterhand (Kvale & Brinkman, 2014, kapitel 

10). Då intervjun genomfördes på informanternas arbetsrum var det minimalt med bakgrundsljud, 

kvalitén på inspelningen blev därmed hög och samtalet kunde höras tydligt på ljudinspelningen.  

Urval  

För att få en geografisk spridning av informanternas arbetsområde i Stockholm och för att få en balans 

på familjerättssekreterarnas erfarenheter av möten med föräldrar med varierande inkomst, utbildning 

och arbetslöshet, gjordes en demografisk kartläggning över stadens stadsdelar. Statistik från 2010-

2013 användes och hämtades från hemsidan Statistik om Stockholm (u.å.), efter hänvisning från 

Stockholms stads hemsida. Utifrån urvalskriterier över befolkningens medelinkomst, andelen öppet 

arbetslösa, utbildningsbakgrund och ohälsotal valdes tre stadsdelar. Statistik över antalet barn (i 

ålderskategorierna 0-5 år, 6-15 år och 16-19 år) användes för att kontrollera en medelhög- hög andel 

barn i stadsdelarna, då antalet vårdnad-, boende- och umgängesutredningar antas vara högre i områden 

med många barn. Efter den inledande kontakten med familjerättsliga enheter, blev jag varse om att ett 

flertal stadsdelar slagits ihop till gemensamma familjerättsliga enheter. Det totala antalet 

familjerättsliga enheter möjliga att kontakta minskades då. Efter besked om antalet informanter 

intresserade av att delta, utökades denna förfrågan till fem familjerättsliga enheter, för att få tillräckligt 

med informanter. De fem familjerättsliga enheterna ansvarade för stadsdelar med varierande 

demografi utifrån urvalskriterierna. Tillsammans hade informanterna en bred erfarenhet av möten med 

föräldrar och en balans uppnåddes därmed i informanternas erfarenheter. 

Inledningsvis kontaktades enhetscheferna vid de familjerättsliga enheterna via mail eller telefon för att 

få studiens godkännande. Kontaktsättet varierade och anpassades efter enhetscheferna. Alla 

enhetschefer fick ett informationsbrev via mail, med information om studien och kontaktuppgifter till 

mig och min handledare. Därefter tog enhetscheferna, på eget initiativ, upp min förfrågan till 

familjerättssekreterarna i sin arbetsgrupp. Informanterna som ville delta i min studie kontaktade mig 

därefter via telefon eller mail. I samband med första kontakten skickades informationsbrevet ut till 

informanten, med information om studien och kontaktuppgifter till mig och min handledare. Efter en 

förfrågan av ytterligare information om intervjuns innehåll och frågor från några få informanter, 

skickades även en beskrivning av intervjuernas genomförande och temaområden i korta drag till dem. 

Totalt intervjuades åtta informanter från fyra familjerättsliga enheter. Då en mättnadspunkt uppnåddes: 

informanternas svar var bekanta för mig från de tidigare genomförda intervjuerna och ingen ny 

kunskap uppdagades i de sista intervjuerna, ansågs antalet intervjuer vara godtagbart (Kvale & 

Brinkman). En strävan var att finna både kvinnliga och manliga informanter med varierande ålder och 

erfarenhet av yrket. Då antalet totala informanter i området var lägre än förväntat, reviderades 

inklusions- och exklusionskriterierna något. Då jag inte kom i kontakt med några manliga 

familjerättssekreterare ingår enbart kvinnliga informanter i min studie. Dessa hade dock varierande 

ålder och varierande erfarenheter av yrket.  

Genomförande 

Längden för intervjuerna varierade, inledningsvis var intervjuerna tänkta att pågå i cirka 40 minuter. I 

de första intervjuerna kommenterade jag när den avsatta tiden för intervjun hade uppnåtts. Då de första 

informanterna kommenterade att vi kunde fortsätta med intervjun i max 60 minuter, om jag ville, 
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pågick några intervjuer i 50 minuter. I de efterföljande intervjuerna frågade jag intervjupersonen 

inledningsvis om hennes åsikt gällande tiden för intervjun och tiden styrdes då efter informanternas 

önskemål. Den genomsnittliga intervjun pågick i cirka 50 minuter, den kortaste varade i 30 minuter 

och den längsta pågick i 60 minuter. Intervjuerna genomfördes på familjerättsekreterarnas arbetsplats. 

Valet av plats gjordes dels, på grund av önskemål från de första informanterna, dels på grund av min 

uppfattning att arbetsplatsen var en trygg plats, då den var bekant och naturlig för informanten. 

Informanten kan då ge svar som inte är konstlade och påverkade av den yttre miljön (Kvale & 

Brinkman, 2014). Enligt Trost (2010, kapitel 4) bör miljön, förutom att vara trygg för informanten, 

även vara så ostörd som möjligt. Att intervjua en person på hennes arbetsplats kan medföra risker, 

personen kan bli störd av telefon, mail eller kollegor. Detta upplevde jag i en intervju, då receptionen 

ringde informanten och meddelade att hennes nästa besök var där. Då intervjun hade pågått i cirka 55 

minuter och jag upplevde att jag hade fått mycket information, avslutades intervjun.  

Intervjuerna inleddes med en beskrivning av studiens syfte och metod, intervjupersonen informerades 

om informantens anonymitet och konfidentialitet och inledningen avslutades med en fråga om 

informanten hon hade frågor. Därefter inleddes samtalet med allmänna frågor eller ämnen som 

passade situationen och informanten, detta för att informanten skulle kunna skapa sig en uppfattning 

om vem jag var och kunna bli bekväm i situationen, för att sedan kunna tala fritt om ämnesområdena. I 

några få intervjuer presenterade jag inledningsvis även kort bakgrund om mig och mina studier, om 

informanten ställde en fråga om det eller om jag ansåg det lämpligt för inledningsfasen. Under 

intervjuerna lyssnade jag intresserat och uppmärksamt och jag visade förståelse samt respekt för det 

informanten uttryckte. Kvale och Brinkmann (kapitel 7) är av åsikten att detta skapar en god kontakt 

med informanten. Jag var observant på tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck som kan 

vara betydelsefulla i relation till innehållet av informantens uttalande (Kvale & Brinkmann, 2014, 

kapitel 2). När tiden för intervjun var nådd avslutades intervjun på ett professionellt sätt för att 

informanten skulle känna att det hon hade berättat var viktigt och intressant samt att hon skulle känna 

sig trygg efter att ha delat med sig av sina tankar (Kvale & Brinkmann, 2014, kapitel 7). Intervjuerna 

avslutades med en kort beskrivning av ämnet och hur jag tänkte använda ljudinspelningen i min studie 

(detta meddelades inte till informanten, vars intervju blev avbruten av ett telefonsamtal). Vissa 

intervjuer avslutades med en öppen fråga om hur personen upplevde intervjusituationen. Gemensamt 

för intervjuernas avslut var frågan om informanten ville tillägga något eller hade frågor till mig. Jag 

informerade informanterna om att de gärna fick höra av sig till mig efteråt om de ville tillägga något i 

efterhand eller om de hade frågor om min studie. Jag meddelade även informanterna att de kommer att 

få ta del av uppsatsen när den är klar, via mail. Efter intervjuerna reflekterade jag över intervjun i sin 

helhet, om jag till exempel lagt märke till något speciellt. Jag antecknade min uppfattning av 

informanten i intervjusituationen, eventuella ansikts- och kroppsuttryck eller tonfall då dessa kunde ge 

mig värdefull bakgrund i min analys av de utskrivna intervjuerna och för att jag skulle kunna beskriva 

intervjusituationen så väl som möjligt för läsaren (Kvale & Brinkmann, 2014, kapitel 7).  

Databearbetning och analysmetod 

I analys av resultatet utgår jag från det empiriska materialet istället för en teori (Szklarski, 2015). 

Fenomenologiska studier är induktiva då nya teorier skapas (Back & Berterö, 2015). De ljudinspelade 

intervjuerna transformerades till textform genom att jag lyssnade på ljudfilen samtidigt som jag skrev 

ned samtalet ordagrant i ett datorprogram. Då intervjuer är levande sociala interaktioner förloras 
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tidsförlopp och tonfall i en transkriberad utskrift (Kvale & Brinkmann, 2014). Pauser, tonfall och 

skratt i informanternas berättelse skrevs därför ned i transkriptionerna. 

Bearbetning och analys av det transkriberade materialet är en central del av forskningsmetoden. De 

transkriberade intervjuerna bearbetades och analyserades med hjälp av Willigs (2013) beskrivning av 

tillvägagångssättet med IPA. Inledningsvis läste jag texterna ett flertal gånger samtidigt som 

ofokuserade anteckningar av spontana tankar eller observationer gjordes. Detta var till exempel om 

informantens språkbruk, beskrivande ord för stycket, koppling till tidigare forskning eller begrepp och 

intressanta kategorier. Jag läste de transkriberade intervjuerna på datorn och i pappersform. Efter en 

första läsning av de transkriberade utskrifterna av intervjuerna och en början av kodning av innehållet i 

intervjupersonernas uttalanden, insåg jag snabbt att det totala antalet identifierade koder skulle bli 

stort. Därför identifierade och kategoriserade jag inledningsvis innehållsliga teman. Antalet teman som 

identifierades var 37 stycken. Teman är enligt Willigs (2013) beskrivning konceptuella och bör fånga 

det väsentliga, essensen i vad informanten säger. Dessa teman strukturerades sedan för att få en helhet 

av materialet, vilket möjliggör och underlättar en fortsatt analys. Användet av ett datorprogram 

underlättade hanteringen av intervjumaterialet för analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Vissa teman 

delade mening eller referens, teman kan också relateras hierarkiskt mellan varandra. Ett flertal teman 

eller kategorier valdes i detta steg bort till följd av att de representerade materialet sämre, att de inte 

berörde temat centralt eller till följd av att de hade bristande essens av informanternas erfarenheter 

eller upplevelser av fenomenet. En del teman eller kategorier innehöll mer beskrivningar om ett 

område och innehöll ingen kärna av vad informanterna upplevde om essensen i temat (Willig, 2013). 

Då mycket data erhölls och informanternas erfarenheter i form av olika teman tillsammans berörde 

flera åtskilda områden, gjordes ett flertal omgångar av sammanslagningar och borttagningar av teman. 

Efter analysarbetet av informanternas erfarenheter av vårdnad-, boende- och umgängesutredningar 

framträdde tre fenomen; anpassning till barnet, anpassning till ramar och riktlinjer och tolkning av 

barnets utsaga. Det andra och tredje fenomenet delade i högre grad mening eller referens då vissa citat 

relaterar till båda fenomenen (Willig, 2013). Citat används i resultat- och analysavsnittet för att 

beskriva informanternas upplevelser och erfarenheter av fenomenen. Urvalet av citat gjordes främst till 

följd av en uppfattning av vilka citat som på ett konkret och beskrivande sätt fångande den 

fenomenologiska ansatsen och på ett bra sätt fångade en beskrivning av essensen av fenomenet. Valet 

av citat gjordes även med grundval av att få en spridning och representativitet av informanterna. 

Forskningsetiska överväganden  

God forskningsed (2011) av vetenskapsrådets allmänna råd, har följts för att studien ska uppfylla 

etiska krav på forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Intervjupersonerna informerades om 

studien muntligen och via ett informationsbrev. Informanterna upplystes om formerna för deras 

deltagande: att medverkan var frivillig och anonym, att ingen utomstående kan identifiera deras 

arbetsplats eller identitet och att data hanteras varsamt och endast för forskningssyfte samt att de 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). För att öka konfidentialiteten 

förvarades ljudinspelningar och utskrifter på ett säkert sätt, informanterna benämndes enbart med en 

siffra, efter ordningen av genomförda intervjuer för att dölja informanternas identitet (Kvale & 

Brinkman, 2014, kapitel 10). För att hantera en eventuell maktobalans mellan mig som intervjuare och 

informanten, var jag medveten om och reflekterande över en eventuell maktassymetri i intervjuerna. 

Denna maktsymmetri förbises lätt om forskaren fokuserar på en öppen förståelseform och den nära 

personliga interaktionen. Jag som forskare har vetenskaplig kompetens och jag styr 
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intervjusituationen, ämnet, frågorna och tiden (Kvale & Brinkmann, 2014). Till följd av den ojämlika 

relationen intervjuaren och informanten emellan betonas vikten av att informanterna är så bekväma 

som möjligt i situationen att de kan förmedla sina erfarenheter och åsikter. Valet av intervjuplats 

gjordes utifrån ett antagande om intervjuarens bekvämlighet. Den eventuella maktassymmetrin kan i 

högre grad identifieras om intervjun exempelvis skulle genomföras på en plats där jag som intervjuare 

är mer bekväm (Trost, 2010, kapitel 4). Vid slutet av några intervjuer frågade jag, där det blev 

lämpligt, informanternas upplevelse av intervjun, för att försäkra mig om att de var bekväma i 

situationen och att de upplevde att det kändes bra att bli intervjuad. Svaren från informanterna var 

positiva, de uttryckte att det var intressant att få delta och att de såg fram emot att få läsa uppsatsen.  

Studiens kvalitet och metoddiskussion 

I denna studie användes kvalitativa, öppna intervjuer med en låg grad av standardisering för att fånga 

informanternas upplevelse av ett fenomen. Trost (2010) diskuterar att validitet och reliabilitet blir 

problematiskt att diskutera i kvalitativa studier då de bygger på mätning av enheter och begrepp. 

Validitet relaterar till resultatets giltighet, om metoden undersöker vad den påstås undersöka. 

Reliabiliteten beskriver tillförlitlighet, om resultatet har uppnåtts av slumpen eller om resultatet består 

över tid. Trost (2010) diskuterar att i kvalitativa studier bör intervjuerna och datainsamlingen vara 

trovärdiga, adekvata och relevanta. En studies trovärdighet är ett av de största problemen med 

kvalitativa studier enligt Trost (2010). Då syftet i denna studie är att fånga informanternas erfarenheter 

är jämförelser mellan intervjuerna, för att mäta och diskutera studiens reliabilitet, ej tillämpbart. 

Människor är inte statiska utan människors sätt att handla, agera och genomföra aktiviteter varierar 

(Trost, 2010). Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar att forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet får stor betydelse i bedömningen av en studies tillförlitlighet och att intervjuns 

frågetyper kan påverka reliabiliteten, ledande frågor kan till exempel inverka på informantens svar.  

Back och Berterö (2015) diskuterar i likhet med ovan nämnda forskare att det är viktigt att använda 

kriterier avsedda för kvalitativ forskning i diskussionen om en studies kvalité. Studier med 

forskningsansatsen IPA bör enligt författarna bedömas utifrån kvalitetskriterier som berör känslighet 

för sammanhanget. Det första kvalitetskriteriet berör att forskare bör sträva efter att visa känslighet för 

den sociokulturella miljön och använda citat på ett korrekt sätt. Jag visade under intervjun 

uppskattning och engagemang för de data informanten lämnade och jag använde citat på ett för 

informanten respektfullt sätt. Det andra kvalitetskriteriet berör främst forskarens engagemang. För att 

informanten ska känna sig bekväm i en djupintervju och då kunna lämna ut personliga erfarenheter, 

strävade jag efter att informanten skulle uppfatta mitt personliga engagemang. Tredje kvalitetskriteriet 

berör noggrannhet. Jag var grundlig under studiens genomförande till exempel i urvalet av informanter 

och i intervjuerna. En reflektion kan dock göras kring urvalet av informanter. I det första fenomenet i 

resultat- och analysavsnittet beskrivs att informanterna delvis hade en positiv syn på barnsamtal. En 

informant beskrev till exempel att andra utredare kan uttrycka att de inte tycker att barnsamtal ger 

någonting. Informanten ansåg att alla barnsamtal ger någonting. En reflektion kan göras om att 

informanterna eventuellt kan ha varit mer positivt inställda till barnsamtal än övriga yrkesverksamma 

inom området. För att uppnå noggrannhet i analysarbetet och god kvalité på analysen; att analysen är 

fullständig och tillräckligt tolkad och gjord med ett idiografiskt engagemang, har stegen i 

forskningsprocessen redogjorts på ett öppet och begripligt sätt så att presentationen upplevs 

sammanhängande. Det fjärde kvalitetskriteriet rör studiens påverkan och betydelse (Back & Berterö, 

2015). Denna studie belyser familjerättssekreterares upplevelser av genomförandet av vårdnad-, 
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boende- och umgängesutredningar och barns delaktighet i dessa utredningar. Kunskapen genererad i 

studien är viktig och användbar i ett möjligt förändringsarbete med syfte att öka barns grad av 

delaktighet i utredningarna. 

Tillförlitligheten eller trovärdigheten av de transkriberade intervjuerna samt tolkningen och analysen 

av intervjuerna i fenomenologiska studier berör studiens kvalité. Kvale och Brinkmann (2014, s. 227) 

är av åsikten att det inte finns någon sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form i sin 

diskussion om validitet. Utskriftens format och innehåll bör anpassas till studiens forskningssyfte och 

metod. Intervjuarens tolkning av informanternas yttranden berör även maktassymmetrin mellan 

intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). För att uppnå trovärdighet fanns en strävan 

efter en transparant forskningsprocedur, läsaren kan då bedöma giltigheten i slutsatserna utifrån 

studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Genom tolkningsprocessen och under 

identifieringen av centrala teman var jag noga med regelbundet kontrollera en empirisk förankring 

(Szklarski, 2015). En aspekt av en fenomenologisk studie är om forskaren lyckats fånga fenomenets 

essens och hur bra detta har lyckats belysas i resultatredovisningen. För att säkra tillförlitligheten och 

öka reliabiliteten och validiteten var min handledare delaktig i läsningen av en intervju och under 

framtagandet av centrala teman (Kvale & Brinkmann, 2014; Szklarski, 2015). Därmed ökar 

säkerställandet av giltiga tolkningar. För att öka tillförlitligheten och validiteten i studiens resultat och 

analys illustreras teman med citat från intervjupersonerna ordagrant (Willig, 2013).  

Efter studiens genomförande kan en reflektion göras kring problem eller brister gällande antalet 

informanter samt kring genomförandet av intervjuerna och kring erhållen data. Inledningsvis fanns en 

strävan att intervjua 8-10 familjerättssekreterare. Efter svårigheter att finna informanter, intervjuades 

slutgiltigen 8 informanter. Min uppfattning är att detta inte påverkade studiens resultat negativt, då en 

mättnadspunkt hade uppnåtts och ingen systematik kunde skönjas gällande vilka stadsdelar som 

tackade nej till att medverka (främst pga. hög arbetsbelastning och tidsbrist pga. t.ex. vakanta tjänster). 

Antalet informanter leder dock till att jag inte i vidare hög grad kan generalisera resultatet till en större 

grupp familjerättssekreterare. En reflektion kan även göras kring mängden insamlat material. Många 

sidor transkriberat material genererades då intervjuerna pågick i genomsnitt 50 minuter, 

genomläsningen och analysen tog därför längre tid än planerat. Intervjuformen kan ha bidragit till att 

mycket information genererades, intervjuformen var öppen och med en låg grad av standardisering 

och strukturering. Om jag har erhållit erfarenheter och upplevelser från informanterna som varit 

utanför syftet och temaområdena kan det ha inneburit att inte tillräckligt med erfarenheter och 

upplevelser erhölls utifrån syftet och temaområdena, om detta är gällande kan det relatera till ett 

problem med studiens tillförlitlighet. Ett mer koncentrerat material till syftet och temaområdena, 

kunde även ha varit mer lätthanterligt. Jag skulle dock ha varit tvungen att styra informanternas 

berättelse i högre grad i intervjuerna. Vid ett fåtal tillfällen upplevdes en svårighet att avgöra om en ny 

fråga skulle ha ställts för att styra och leda informanten tillbaka till syftet och temaområdena. Detta 

valdes bort i intervjuerna då jag var av uppfattningen att det skulle finnas en risk att informanten inte 

skulle uppleva en frihet och möjlighet att fritt berätta genuina upplevelser och erfarenheter i lika hög 

grad, om frågor i högre grad var styrande för innehållet i intervjun. När jag vid ett fåtal tillfällen 

upplevde denna svårighet i intervjuerna valde jag att inte avbryta utan istället följa informantens 

berättelse och sedan, när det blev lämpligt, ställa en följdfråga om något som informanten tidigare 

hade berättat om och som i högre grad berörde mitt syfte och mina temaområden.  

En annan reflektion gällande insamlat material och som relaterar till diskussionen om studiens kvalité 

är att jag stundtals upplevde en svårighet att nå informantens beskrivning av egna upplevelser eller 

erfarenheter. Ofta föll berättelserna in på generella uppfattningar och beskrivningar av praxis eller 
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utredningsmoment. Detta kan enligt mig delvis relatera till att familjerättssekreterarnas sekretess. Det 

kan även relatera till att uppgifter om till exempel ett barn som befann sig i en extremt utsatt 

livssituation, ibland inte var lämpliga att berätta för mig som forskare. Informanterna kanske inte 

delgav information med många detaljer, om det riskerade att påverka ett barns säkerhet. Detta kan 

dock vara en fördel i relation till studiens forskningsetik. En annan orsak till att en svårighet upplevdes 

med att nå informantens upplevelser, kan vara om informanten upplevde att jag hade ett underliggande 

syfte att exempelvis undersöka hur Socialstyrelsens riktlinjer genomfördes. Yrkesverksamma inom 

offentlig sektor kan ha tankar om en forskares syfte att vilja intervjua dem. Jag funderade över detta 

inledningsvis, jag var därför noggrann med att tydligt informera mitt syfte, val av intervjuform och 

forskningsansats, skriftligt och muntligt vid ett flertal tillfällen. Jag upplevde inte att informanterna 

hade denna inställning och min uppfattning är därför att orsaken till att informanterna ibland inte 

berättade exempel av upplevelser eller känslor, inte relaterade till en rädsla eller misstänksamhet över 

mitt syfte med studien. Jag upplevde informanterna samarbetsvilliga och välmotiverade, vältaliga och 

kunniga, vilket definierar goda intervjupersoner enligt Kvale och Brinkmann (2014, kapitel 9). 

Kvalitén på en intervju är beroende av tolkningen av intervjuns syfte och ämne. Enligt Kvale och 

Brinkmanns diskussion (2014) om intervjukvalité, kan en kort intervju rik på mening göras om man 

vet vad man ska fråga om, varför man frågar, och hur man ska fråga. Intervjuernas frågetyper kan 

exempelvis avgöra intervjuernas kvalité. Ledande frågor kan ge olika svar, kunskapen från intervjun är 

därför inte tillförlitlig. Ledande frågor kan dock vara användbart ibland (Kvale & Brinkman, 2014). I 

intervjuerna användes ledande frågor ibland, främst som följdfrågor för att antingen kontrollera 

korrektheten i min uppfattning av informantens berättelse, för att förtydliga informantens utsaga eller 

för att leda informanten tillbaka till syftet i intervjun. Genom att verifiera mina tolkningar av 

intervjupersonens svar under intervjun, kunde jag uppnå en högre tillförlitlighet av svaren (Kvale & 

Brinkman, 2014). I resultat- och analysavsnittet har jag behållit ledande frågor i citaten (om de har 

använts) för att läsaren ska förstå orsaken till informantens utsaga. När ledande frågor görs explicita 

får läsaren möjlighet att bedöma deras inflytande på resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

intervjuerna var jag noga med att ställa öppna, berättande frågor och med att följa informanten i 

hennes berättelse och hennes val av ordningen av olika teman. Detta ledde till att de i förhand 

uppskrivna förslagen på frågor i intervjuguiden sällan användes. För att exemplifiera min strävan efter 

att följa informantens berättelse, använde jag informantens egna ord om ett tema, i kombination med 

en öppen fråga för att nå ny kunskap. En annan teknik var att jag kommenterade informantens yttrande 

med ”mm” eller ”jaha”, detta upplevde jag dels underlättade min strävan att följa informanten i hennes 

berättelse, dels i min strävan att nå intervjupersonens genuina upplevelse. Pauser eller tystnader 

användes med syfte att informanten skulle kunna berätta vidare om ett exempel eller ett fenomen, om 

hon ville uttrycka något mer inom temat. Som ovan nämnt, varierade informantens genuina 

beskrivning av en specifik upplevelse, känsla eller uppfattning. Frågor som till exempel ”hur upplevde 

du det?” eller ”hur kände du då?” användes i några få intervjuer för att nå en djupare beskrivning av en 

upplevelse eller känsla. Dessa frågor ställdes oftare i intervju 4-8 eftersom jag efter genomläsning av 

de första intervjuerna, insåg svårigheter att ibland nå informanternas upplevelse eller uppfattning.  

Under analysfasen strävade jag efter att hålla en klar distinktion mellan intervjupersonernas 

kommentarer och min förståelse eller tolkning av informanternas kommentarer (Willig, 2013). Jag 

bibehöll till exempel citat från de transkriberade intervjuerna i ett annat teckensnitt för att åtskilja dem 

åt. Jag har strävat efter att reflektera över mitt bidrag till det insamlade resultatet då intervjuare och 

informant tillsammans skapar kunskap, för att uppnå reflexiv objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Detta gjordes framförallt i genomläsning och analys av resultatet, till exempel reflekterade jag över 
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orsaken till intervjupersonen yttrande, om det jag hade sagt innan kunde ha påverkat eller styrt 

informanten. Jag var noga med att inte vara först med att nämna begrepp inom till exempel barnrätt, 

barns delaktighet eller begrepp eller formuleringar från Socialstyrelsens publikationer. Efter att 

informanten nämnt ett begrepp, kunde jag ibland följa upp det med en följdfråga. Något jag även 

reflekterade över var min eventuella påverkan då jag beskrev syftet med intervjun. Kvalitativa forskare 

kan dock inte öppet intervjua informanter om deras arbete, utan syfte eller temaområden till följd av 

begränsad tid och begränsade resurser i studien. Efter förfrågan från några få informanter skickades en 

övergripande beskrivning i textform av intervjusituationen och temaområdena för intervjun. Detta kan 

ha inneburit att jag styrde informanten att i högre grad bli medveten om temaområdena, dessa beskrevs 

dock allmänt och översiktligt. Jag valde att ändå skicka ut beskrivningen, då jag ansåg att det var av 

stor vikt att informanten skulle känna sig trygg med intervjun och med innehållet i intervjun. 

Resultat och analys 

I resultat- och analysavsnittet presenteras bearbetningen av de transkriberade intervjuerna med en 

fenomenologisk forskningsansats. Avsnittet inleds med en beskrivning av förutsättningar för barns 

delaktighet i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar med syfte att läsaren ska få 

bakgrundsinformation som är relevant för att förstå innebörden och sammanhanget av fenomenen i 

resultat- och analysavsnittet. Informationen i förutsättningar för barns delaktighet är främst hämtad 

från informanterna. Därefter presenteras resultatet av analysen i form av tre fenomen: fenomen 1–  

anpassning till barnet, fenomen 2 – anpassning till ramar och riktlinjer och fenomen 3 – tolkning av 

barnets utsaga.   

Förutsättningar för barns delaktighet 

I detta avsnitt diskuteras förutsättningar för barn att komma till tals och bakgrund gällande 

familjerättssekreterarnas genomförande av utredningsprocessen. Antalet tillfällen utredaren träffar 

barnet i en vårdnad-, boende- och umgängesutredning varierar. Första kontaken med ett barn är vid ett 

hembesök där barnet oftast är tryggast, ett hos vardera föräldern om det är möjligt. Nästa möte sker i 

socialtjänstens lokaler, en neutral plats för barnet (ibland sker barnsamtalet i hemmiljön). Oftast hålls 

1-2 barnsamtal på kontoret (några informanter angav 2-3). Eftersom barnet tenderar att prata mer 

positivt om föräldern som följer med barnet till kontoret, berättar några få informanter att de helst vill 

att barnet kommer till kontoret en gång med vardera föräldern, för att de ska få en mer rättvis bild. 

Informant 7 berättar om ett inledande informationssamtal på kontoret där föräldrarna och barnet får 

information om utredningsprocessen. Efter att utredaren har genomfört barnsamtal, hört föräldrar och 

förskola/skola, författar hon en skriftlig vårdnad-, boende- och umgängesutredning som lämnas till 

tingsrätten. Hur utredaren författar utredningsrapporten och vad som tas med i rapporten kan skilja sig 

åt. Som tidigare nämnt bör utredaren enligt regeringens proposition (prop. 2009/10:232) vara 

noggrann med vad som tas med i rapporten och vara medveten om (och om möjligt redovisa) 

tolkningsramar. Hur utredaren har inhämtat barnets åsikt bör framgå i alla beslut som rör barn. I 

återgivandet av barnets inställning i diskussionen om barnets bästa, bör utredaren ha respekt för 

barnets integritet och självbestämmanderätt (prop. 2009/10:232). Informanterna och Socialstyrelsen 

(2012) beskriver att handläggningstiden för en utredning kan variera, men bör vara cirka 3-4 månader.  
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Antal personer i rummet  

En utredning kan göras av en eller två familjerättssekreterare. Socialstyrelsen (2012) och 

informanterna diskuterar att det kan finnas för- och nackdelar med båda alternativen. Att vara två 

utredare kan enligt Socialstyrelsen (2012, kapitel 13) minska risken för subjektiva värderingar, 

rättssäkerheten ökar och utredarna får möjlighet att tillsammans diskutera och nyansera reflektioner, 

observationer och tankar. En nackdel med två utredare är enligt både informanterna och 

Socialstyrelsen (2012, kapitel 13) att det kan skapa en bättre balans i samtalet mellan barnet och 

utredaren, om en ensam utredare håller i samtalen. De flesta informanter beskriver att de alltid var två i 

en utredning. De beskriver vidare att utredaren bör träffa barnet både enskilt och tillsammans med 

respektive förälder med syftet att lära känna barnet, bedöma barnets utvecklingsgrad och mognad, hur 

barnet mår och barnets samspel samt anknytning till föräldrarna. Utredarna träffar oftast barnet en 

gång enskilt (minst), det händer att en förälder eller ett syskon är med i ett barnsamtal, om det är till 

barnets bästa. Informanterna berättar att det kan finnas för- och nackdelar med att en förälder är med i 

rummet, barnets bästa varierar i utredningarna. En fördel kan vara att vissa barn kan bli tryggare om en 

förälder är med och barnet kan då eventuellt bli mer delaktig genom att han eller hon vågar prata mer. 

En annan fördel med att en förälder är med är att en trygg vuxen då kan ”fånga upp” känslor, tankar, 

frågor eller funderingar som väcks hos barnet under samtalet. Utredarna kan också göra observationer 

om samspelen mellan förälder och barn, om barnet verkar oroligt eller upplevs vara ”fri i samtalet”. En 

informant beskriver att en nackdel med att en förälder är med i ett barnsamtal är att barnet i regel är 

ganska tyst och ”överlåter allt till föräldrarna” och att barnet pratar mer när barnet är själv.  

Barnsamtal  

Tillvägagångssättet för barnsamtal är inte lagstiftat (Socialstyrelsen, 2012, kapitel 13). Informanterna 

berättar att en åldersgräns inte är fastställd utan när ett barnsamtal bör hållas bör bedömas från fall till 

fall. En uppfattning bland informanterna är att de träffar alla barn i utredningarna men att barnsamtal 

hålls med barn från fem-sex år och uppåt, några få informanter angav samtal med barn fyra år gamla. 

En gemensam berättelse i intervjuerna är en uppfattning om vikten av barnets rätt till information. 

Informanterna uttrycker att barnet får information om utredningen och dess orsak, vad en 

domstol/tingsrätt är, vem utredaren är, att det är okej om barnet inte vill berätta och att domen 

eventuellt inte blir som barnet vill. En informationsbroschyr med bilder och text om 

utredningsprocessen används av en del utredare. Utredarna berättar att barnet kan ta upp saker som 

han eller hon vill prata om, att barnet kan fråga utredaren frågor och att barnets föräldrar kommer att ta 

del av det utredaren och barnet pratar om. Informant 3 uttrycker ”man ska ju vara transparant liksom”. 

Barnet har rätt men ingen skyldighet att komma till tals, barnet får inte pressas på synpunkter utan 

samtalet ska ge barnet möjlighet att komma till tals, om barnet vill. Utredaren ska ta reda på om det är 

lämpligt att försöka ta reda på barnets inställning, med en bedömning av barnets ålder och mognad. 

Utredaren bör försöka få en kontakt med barnet som gör att utredaren kan dra slutsatser om barnet har 

en vilja som bör påverka beslutet. Utredaren måste därmed inte försöka ta reda på barnets uppfattning i 

tvisten, d.v.s. få barnet att ta ställning till hur domstolen ska besluta, detta kan tvärtom vara olämpligt.  

Innehåll och längd för ett barnsamtal bör anpassas till barnets ålder och mognad och vad som blir bäst 

för barnet. Vanligt i informanternas berättelser av barnsamtal är användandet av hjälpmedel. Exempel 

på hjälpmedel kan vara taping-figurer (dockor), nalle-kort (bilder på nallar som uttrycker olika 

känslor), Signs of safety (en metod som bygger på tre hus- ett oroshus, ett roligt hus och ett drömhus), 

Kafkas (ett frågeformulär som är anpassad till barn), teckningar eller nätverkskartor. Hjälpmedel har 

tagits fram med syfte att en del barn ska kunna bli mer delaktiga, till exempel yngre och/eller omogna 
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barn med språk- eller kommunikationssvårigheter. Informant 5 berättar till exempel att det är lättare att 

fånga barnets intresse med hjälpmedel, det blir roligare för barnet för ”att det blir som en uppgift”. 

Informanterna berättar att barnet får höra vad utredaren har skrivit ner under barnsamtalet, oftast direkt 

i ett barnsamtal. Barnet har då möjlighet att påverka informationen som utredaren kan använda i 

utredningsrapporten. Barnet kan godkänna det barnet själv har sagt, ändra ordformuleringar eller ta 

bort stycken. Utredaren kan hålla ett avslutande samtal för att informera barnet om utredarens 

bedömning. I mitt material är det mycket ovanligt att avslutande samtal hålls. Ett samtal kan även 

hållas en tid efter domen för att följa upp avtalet- om det är till barnets bästa eller om någon förändring 

behövs. Informanterna är medvetna om innebörden av uppföljningssamtal och om Socialstyrelsens råd 

(2012) om dess genomförande. Min uppfattning efter intervjuerna är att det är ovanligt att dessa hålls. 

Fenomen 1 – Anpassning till barnet 

I intervjuerna framkommer ett fenomen där barn har en hög grad av delaktighet och där utredarna är 

lyhörda för enskilda barns behov och önskemål samt anpassar utredningsförfarandet efter dem. 

Informanterna berättar att det är kul och viktigt att prata med och träffa barn i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. Informant 3 uttryckte att ”det är jättekul att träffa barnen (…) allt blir mycket 

mer levande när man träffar dem” och informant 1 uttryckte att ”barnen är huvudpersonerna i 

utredningarna”. En uppfattning som framkommer är att det är viktigt att berätta för barnet att det är 

okej om barnet inte vill svara på frågor. Informanterna berättar att det är viktigt att ”följa barnet hela 

tiden” och att ”inte pressa barnet”. Informant 6 uttrycker att om barnet berättar om allvarliga händelser 

är det viktigt att våga lyssna och ”stanna kvar i det”. Informanten berättar vidare om vikten av att 

använda öppna frågor och att ge barnet tid att tänka samt att hon förmedlade det till barnet: ”sätt dig 

och tänk, du behöver inte svara nu, du behöver inte svara alls men du kan tänka, det behöver inte gå så 

fort.” Informanter berättar att de alltid lyfter fram barnet och barnets uttryckta vilja i bedömningen. 

För att belysa utredarnas barnsyn som gestaltar detta fenomen, kan två citat lyftas fram. I citaten 

framkommer att utredaren har en bild av barnet som en kompetent individ med värdefull kunskap. I 

det första citatet uttrycker informant 3 om hur hon ser på när barn i olika åldrar uttrycker en vilja:  

Alla uttryck är deras uttryck, även om det liksom kommer någonstans ifrån eller inte, så har de ändå 

valt att säga det på den platsen där och då (…) man behöver inte ifrågasätta så mycket kanske (…) 

det barn säger det säger de, så att det är ju på något sätt lika viktigt om det är en 6-åring eller om det 

är en 17-åring.  

En gemensam berättelse som informanter berör är att barnet har rätt att påverka innehållet av barnets 

utsaga, barnet kan ändra, rätta och ta bort innehåll i sin egen utsaga. I citatet nedan beskriver informant 

6 barnets rätt att påverka sin utsaga, citatet gestaltar också utredarnas barnsyn i detta fenomen.  

Jag hade en, hon var väl 9-10, hon pratade ju ganska mycket. Och hon tog bort, alltså hon var så klok 

för hon tog bort allt det rätta tyckte jag, om jag ska säga allt det rätta. Hon stod verkligen fast vid vad 

hon tyckte och hon hade sagt jättemycket, men allt sådant här som var lite onyanserat, som var lite 

skitsnack om vad pappa gör mot mormor och sådana saker, allt sådant bara strök hon bort. Så det 

blev liksom, rent, cleent och jättebra. För det där tyckte hon var onödigt och hon såg verkligen vad 

det var som hon tyckte var onödigt. 

Utredarens anpassning efter enskilda barns behov 

Informant 2 berättar att utredarna anpassar sin arbetstid att passa ett enskilt barn och förälder, vilket 

kan leda till att hon ibland observerar dem på helgdagar: 
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Det kan ju vara så att barnen inte har, de träffar inte sin pappa eller sin mamma på veckodagar. Sen 

försöker vi, vi ska ju alltid observera barnen med båda föräldrarna, om det finns en möjlighet (…) 

och är det så att man bara har umgängesdag på helgerna så får ju vi observera dem på helgerna. 

Informant 6 berättar om vikten av att barnet är ”bekväm i rummet”. Hon berättar hur hon försöker få 

ett barn att bli mer bekväm i ett barnsamtal: ”Han var trött någon dag, men herregud lägg dig ned, så 

satte vi ihop de här (pekar på stolarna vi sitter på) så kan du ligga medan vi pratar, om du vill ligga.” 

Informant 1 berättar om hur hon anpassar sitt utredningsförfarande efter ett enskilt barn och efter 

förutsättningar i utredningen. I exemplet hade inte pappan umgänge med pojken, utredarna ordnade då 

så att de ändå kunde observera samspelet mellan barnet och pappan: ”Då har vi bestämt att vi träffas 

ute på lekparken som han känner till, med sin pappa och då har vi ju fått en fin bild av hur det är.” 

Informant 1 berättar även om hur utredarna strävar efter att barnet ska ges förutsättningar som ökar det 

enskilda barnets möjlighet att vara delaktig. Hon berättar ett de kan erbjuda barnet dricka eller fika 

som barnet gillar, för att barnet inte ska bli trött utan orka genomföra ett barnsamtal på en timme: 

Ibland så frågar man barnet om, vill du ha något, någon kopp varm choklad, vad gillar du? det var 

någon kille som gillade kanelbulle och då fick han det. Kanske ett glas juice, det är sådana här 

detaljer men det är ändå på något sätt (paus) det hjälper till. 

Antal personer i rummet 

Informanterna beskriver att barn kan ges bättre förutsättningar till delaktighet om föräldrar är med i 

rummet vid ett barnsamtal. Informant 4 berättar om upplevelsen av att syskonpar blev mer delaktiga 

när båda föräldrarna var med i rummet under ett barnsamtal. Innan barnsamtalet hade ett av barnen 

sagt att han ville träffa pappan, medan det andra barnet hade sagt att han inte ville träffa pappan. 

Informanten upplevde att barnet, som ursprungligen uttryckt att han inte ville träffa pappan, vågade 

berätta hans innersta vilja: att han också ville träffa pappan. Orsaken till att informanten upplevde att 

barnet vågade berätta hans innersta vilja var på grund av att båda föräldrarna var med i rummet. 

Informant 4 berättar om sin upplevelse av detta: 

Barnen blev lite friare på något sätt (…) de här barnen är ju påverkade precis som alla barn men att 

det var som att de vid det tillfället släppte litegrann av kontrollen på sig själv (…) Det här samtalet, 

mötet… det var som att det blev en öppning för honom att våga också, säga att han ville. 

Informant 8 beskriver att det kan vara bra för enskilda barn att det är två utredare som håller i ett 

barnsamtal. Informanten berättar att om det är bra för ett barns delaktighet varierar mellan olika barn 

och att detta måste avgöras efter en bedömning av det enskilda barnets behov. I citatet berättar hon 

varför det ibland är bra utifrån barnets perspektiv, att två utredare håller i ett barnsamtal:  

Det kanske inte blir alltför mycket fokus liksom bara på barnet, utan att samtalsledarna också kanske 

kan sitta och prata lite och skoja lite och ja, att det kanske lättar upp på något sätt att få barnet att 

prata på något sätt. 

Informant 6 beskriver en upplevelse som står i motsats till upplevelsen informant 8 berättar om. 

Informant 6 uttrycker att det ibland är bättre att en utredare håller i ett barnsamtal och att det därför 

ibland är sämre för ett barn när två utredare håller i ett barnsamtal:  

Jag kan tycka ibland att det är bättre att en har samtalet med barnet (…) För ibland så tänker jag att 

det kan bli mycket för barn när det är två (…) Vi bombarderar med frågor (…) att man inte kanske 

följer varandra, man är ivrig kanske att ställa en fråga så barnen får för lite tid att tänka. 
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Alla barns rätt till delaktighet 

Informanterna berättar att de ger alla barn förutsättningar att kunna vara delaktiga och att de arbetar 

för att öka alla barns delaktighet, att det är en ”öppen diskussion kring det” (informant 4). Informant 6 

beskriver ett exempel på en utredning där de visste att en pojke var 4 år, långt efter i sin utveckling och 

otrygg pga. våld hemma. Informanten beskriver att de ändå gav pojken en chans och möjlighet till 

delaktighet genom att försöka hålla ett barnsamtal med honom: 

Vi tänkte att vi provar, vi hade inte förväntat oss något mer heller men då har vi ändå gjort ett försök. 

För vi hade ju kunnat få fram mer: oj, pappa är arg på mamma, vad händer då? eller hur känns det för 

dig då? eller vad gör du då?  

Informant 2 berättar om ett syskonpar med funktionsnedsättningen selektiv mutism. Till följd av 

funktionsnedsättningen kommunicerar barnen enbart med mamma och pappa genom skriftlig 

kommunikation. Informanten berättar om hur hon tog hjälp av en utomstående barnterapeut för att 

anpassa delaktighetsformerna till de enskilda barnens behov och därmed ge barnen bättre möjlighet att 

vara delaktiga i utredningen:  

Då bad jag mamman att hon tillsammans med en... ja, barnterapeut som barnen träffar, att de ska 

skriva någonting till mig (…) då så hade hon sagt till den här terapeuten, skulle du kunna fråga 

barnen om hur, vart de vill bo och hur mycket de vill träffa pappa. Och då hade de gjort det och hon 

hade skrivit en lapp då som jag skickade med till tingsrätten.  

Informanterna berättar om förberedelserna inför ett barnsamtal. Vanligt var att de pratar med 

föräldrarna för att lära känna barnet och få information om hur de bäst kan bemöta barnet. Informant 1 

beskrev: ”Man ber kanske föräldrarna lite om, hur är ditt barn är det någon som har lätt att prata eller 

är det någon som är lite blygsam?”  

Informant 7 beskriver hur hon tillsammans med föräldrarna förbereder sig för att prata med ett barn 

med särskilda svårigheter:  

Hur ska vi lägga upp det, går det att ha det här eller ska vi komma hem eller ja men hur länge kan vi 

hålla på, är det något speciellt vi behöver tänka på. Eller ska man träffas utomhus eller (…) kan man 

ha någon stödperson som förstår barnet och kan hjälpa barnet och oss. 

Hjälpmedel i barnsamtal 

Informanterna diskuterar genomgående att hjälpmedel kan underlätta för vissa barn att kunna vara mer 

delaktiga i barnsamtal. Informant 7 berättar om anledningen till att hjälpmedel, till exempel 

tapingfigurer eller symboliska kort, är viktiga: 

För de barn som det kanske är svårt att prata (…) alla barn är ju inte jätteverbala och vissa har kanske 

lättare att visa eller förklara med dem (tapingfigurer eller symboliska kort) (…) Hur kan man få ut 

mer liksom ja, information eller vad det här barnet befinner sig i eller så. 

Informant 4 berättar att det är bra att använda nallekort med yngre barn. Hon berättar att de också har 

andra kort men att hon tycker att nallekorten är ”de mest sympatiska”. Informanten beskriver hennes 

upplevelse av hur nallekort kan öka enskilda barns delaktighet: 

De får uttrycka sina känslor, tankar. Ibland är det svårt att sätta ord på känslor. Ibland kan man ju ana 

att de känner någonting och då kan man säga, hur känns det då? kan du hitta någon nalle som ser ut 

som du kände då?  

Synen på barnsamtal och barnets vilja 

Informant 3 berättar att hon ofta hör andra utredare uttrycka att ”ett barnsamtal inte gav någonting” 

och att hon ”kan bli ganska irriterad på det”. Informanten berättar att hon anser att ”alla samtal ger 
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någonting”. Informantens syn på barn och barnsamtal kan också gestalta den barnsyn som är 

gemensam för informanternas citat i fenomen 1: att barnet besitter kunskap. Barnets utsaga betraktas 

som värdefull och betydelsefull och att barnets utsaga därför ska ges utrymme i en utredning.  

Informant 3 beskriver hennes uppfattning av att utredare anser att ett barnsamtal ”inte gav någonting”: 

Det blir lite skevt tycker jag, för då blir inte barnsamtalet till för barnet utan det är mer för oss (…) 

barnsamtalet ska vara till för barnet, så att säger barnet ingen liksom tydlig, det är ju ofta man inte gör 

det, att barn inte gör det, ja det här är roligt hos pappa och det här är roligt hos mamma och lite såhär 

och såhär. Att man inte direkt ger någon tydlighet i vad de vill, det är ju väldigt vanligt. Då är det så. 

Då står det för någonting.  

Informant 7 uttrycker en liknande uppfattning av barnsamtal och barnets utsaga, citatet kan också 

gestalta informanternas gemensamma barnsyn i detta fenomen: 

Man får ut väldigt mycket information av barnsamtal (…) även om ett barn inte säger så mycket så 

säger ju det någonting, vad kan det här beror på att det här barnet inte vill eller kan berätta eller 

kanske att barnet inte har någonting som de vill berätta just där och då. 

Informant 5 berättar om hennes syn på barnsamtal i uppdraget snabbupplysningar. En 

snabbupplysning genomför utredarna med syfte att domstolen ska få information från barnet inför ett 

intermistiskt beslut, ett tillfälligt beslut, innan en utredning genomförs och beslut tas i tingsrätten. En 

snabbupplysning är det kortare uppdraget som kanske pågår i ca 6 veckor (informant 6) och där 

utredaren träffar barnet i ett barnsamtal (informant 5). Informant 5 anser att rutinen kring 

snabbupplysningar inte alltid fungerar till barns bästa (se fenomen 2). I citatet nedan funderar hon hur 

rutinen skulle kunna förändras för att i högre grad kunna utgå från ett barns perspektiv: 

Jag vet inte vad man skulle kunna göra, antingen kanske man inte ska prata med mindre barn vid 

upplysningar, man kanske istället skulle prata med skolan eller dagis eller fritids kanske...? Dom vet 

ju ganska mycket om hur barnet är eller har träffat föräldrarna och kanske och så... Det kanske vore 

bättre i just snabbupplysningar. Större barn, de har ju liksom en annan förmåga att ta till sig och få 

det förklarat så. 

Informant 3 berättar om hur hon ibland hjälper barnet att formulera sin utsaga. Barnet får vara med 

och påverka sin egen utsaga och hon berättar om när ett barn ibland vill ta bort, vad hon uppfattar vara 

grunden till barnets inställning och som därför är jätteviktig att ha med för att uttrycka barnets vilja. 

Genom att hon hjälper barnet att få information om varför innehållet inte borde tas bort (om det är 

barnets vilja) och att formulera barnets utsaga, ger hon barnet ökade förutsättningar till delaktighet:  

Är det en detalj eller tillägg till någonting som redan framkommer, ja då kan jag säga såhär, vill du att 

vi tar bort det så gör vi det. Men om det skulle vara grunden till inställningen så skulle man ju få 

prata om det. Det här är ju jätteviktigt att det kommer fram liksom om det är det du vill, och så får 

man berätta vad det får för konsekvenser om man inte skriver det och hur man skulle kunna prata om 

det och hur man skulle kunna formulera det och om man vill ha någon hjälp om hur man ska kunna 

säga det till mamma och pappa. 

Fenomen 2 – Anpassning till ramar och riktlinjer 

I informanternas beskrivning av arbetet med vårdnad-, boende- och umgängesutredningar 

framkommer en bild av att riktlinjer, ramar, rutiner, arbetssätt eller kutym på arbetsplatsen på olika 

sätt försvårar barns möjlighet till delaktighet. Informanterna beskriver delvis en upplevelse av att vara 

styrda i sitt arbete och att barns rätt till delaktighet då åsidosätts till förmån för ett vuxenperspektiv. I 

materialet kan en fråga om barns delaktighet ställas med ett barnperspektiv till informanten men 

informanten kan sedan svara med ett vuxenperspektiv. Fokus förskjuts då från barns delaktighet till 
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ramar och riktlinjer för utredningarna. Socialstyrelsens riktlinjer uppfattades delvis som positiva, till 

exempel uttrycker informant 1 att riktlinjerna kring riskbedömningen hjälper henne att strukturera 

analysprocessen och riktlinjer tydliggör även utredningens innehåll för tingsrätten och föräldrarna. 

Avslutande samtal 

Som tidigare nämnt är min uppfattning att utredarna inte håller avslutande samtal för att berätta sin 

bedömning och innehållet i den skriftliga rapporten i vidare hög grad. Informanter anger tiden för 

utredningen som främsta orsak till att avslutande samtal inte hålls. Informant 1 uttrycker att 

ambitionen är att de ska träffa barnen efter bedömningen, för att informera hur de har tänkt men att 

”det inte alltid hinns” med. Informant 7 angav också tiden för utredningen som främsta orsak till att 

avslutande samtal inte hålls. Hon uttrycker vidare att hon ”ändå försöker komma ihåg det lite mer och 

mer” med syfte att, förutom att informera barnet om deras bedömning, även fråga om barnet har 

”några funderingar eller tankar” kring bedömningen. Informant 3 berättar att barnen oftast inte får reda 

på bedömningen, ”att det är ovanligt”. Vid ett tillfälle har hon informerat föräldrarna om sin 

bedömning och att ett barn då var med. Hon resonerade att det är ett ansvar som utredaren får ta för att 

ett avslutande samtal ska bli bra och de gånger hon har haft dem ”har det blivit ganska bra”. Informant 

5 berättar att det är föräldrarna som får utredningen och att det vid äldre barn, 15-16 år, ”skulle kunna 

vara läge att, såhär tänker jag att det ska stå” men att ”det nästan aldrig händer att de har så stora 

barn”. Informant 4 berättar att de har föreslagit avslutande samtal till föräldrarna några gånger men att 

”det inte har blivit så”. Utöver tiden som orsak till att inte avslutande samtal hålls, resonerar informant 

4 kring ytterligare en eventuell orsak till. Informanten berättar att den sista tiden i en utredning kan 

vara en ”jobbig period” för föräldrarna: 

Vanligtvis, det är ju alltid någon av föräldrarna som blir missnöjda, att det går någon emot och det 

här slutskedet (…) kan vara en rätt jobbig period också, mer kanske för den ena än för den andra. Och 

de kan ha en massa synpunkter på oss och varför vi har bedömt si eller så. Så det kan bli en ganska 

kärv kontakt på slutet och då kan man, då kan vi inte alltid göra så mycket mer. Utan ja, de har rätt att 

framföra sina synpunkter och kommentera (paus) Och det är klart att det påverkar ju också barnen att 

när den ena eller andra då är missnöjd. 

Uppföljningssamtal 

En liknande diskussion som fördes om avslutande samtal, fördes även om uppföljningssamtal. 

Informanter beskriver att de inte brukar hålla uppföljningssamtal efter tingsrättens dom, för att följa 

upp beslutet. Utredarna berättar att de informerar föräldrarna att de gärna träffar föräldrarna eller 

barnen efteråt. Informanterna verkar vara medvetna om att uppföljningssamtal är viktiga och de 

försöker komma ihåg det mer och mer. Informant 1 och 7 uttrycker att orsaken till att uppföljningar 

inte görs relaterar till den begränsade tiden för en utredning. Informant 1 uttrycker till exempel att de 

skulle vilja göra uppföljningar men att ” det inte är så mycket tid till sådant”. Informant 4 uttrycker att 

orsaken till varför inte uppföljningssamtal hålls även kan bero på att samtalen är frivilliga och att 

föräldrarna kanske anser att barnen inte ska ”behöva vara inblandande mer”. Vidare uttrycker 

informant 4 att föräldrarna bör prata med barnen:  

Är det någorlunda vettiga föräldrar så måste jag ju också kunna känna att jag ger dem, de har det 

yttersta ansvaret att prata med sina barn. Kanske inte alla som gör det som jag skulle önska kanske 

men jag får utgå från att de flesta ändå vill sina barn väl och gör så gott de kan.  

Informant 3 uttrycker en uppfattning av att uppföljningssamtal kan vara ”känsliga” då det finns en risk 

att samtalet blir behandlande, vilket inte ingår i hennes arbetsuppgifter: 
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Vi ska ju göra uppföljningar på våra utredningar och jag tror inte att det görs i jättehög utsträckning 

(…) det är ju inte helt per automatik, för vi jobbar ju inte med behandling heller, så det kan ju vara 

känsligt att ta emot någon i ett samtal, för då kanske man ska komma till rätt person om det är en 

kurator eller en familjebehandlare eller vad det nu kan vara för någonting. 

Vidare nämner informant 3 att hon har genomfört uppföljningar mer innan, på en annan arbetsplats. 

Hon berättar att hon är av uppfattningen att genomförandet av uppföljningssamtal kan variera mellan 

arbetsplatser och att hon har skickat ut uppföljningsbrev på en annan arbetsplats (i en annan kommun): 

Jag tror att uppföljning har också med kultur att göra, på arbetsplatser, här tycker jag inte att vi pratar 

så mycket kring uppföljningsarbete (…) rent det här formella, att skicka ut efter ett antal månader så, 

det görs inte här. Per automatik så (…) Men det är klart, alltså skulle de höra av sig (…) då skulle 

man ju ta upp det, och om det var lämpligt att erbjuda ett möte så... Mm. För barnen är det ju 

framförallt då. Om de skulle behöva det.   

Informant 5 berättar om att de ibland har pratat om uppföljningssamtal på arbetsplatsen. Hon uttrycker 

att uppföljningssamtal kan vara bra för barnet långt efter förhandlingen i tingsrätten, kanske 4-5 

månader efter förhandlingen. Hon uttrycker att hög arbetsbelastning kan vara en orsak till att 

uppföljningssamtal inte genomförs i vidare hög grad:  

Jag tror att det har varit så att det har varit så mycket, så hög arbetsbelastning, alltid. Att man, nu har 

man gjort den och nu börjar man med nästa, och det blir aldrig den… det är ingen som tar tag i det, 

men det skulle kunna vara bra för barnet också. 

Antal personer i rummet 

De flesta informanter beskriver att de alltid är två familjerättssekreterare i en utredning. Informanter 

berättar om upplevelsen av att det ibland kan vara till barnets nackdel att två utredare ansvarar för en 

utredning och att två utredare håller i ett barnsamtal. Informant 4:  

Ibland så kan jag tycka att, det är väl också något som handledare har tagit upp, att man egentligen 

ska vara själv med barnet, att det kan bli svårt för barn när vi är två och det kan jag förstå. Och det är 

ju jätteviktigt att man är samspelta, att man litar på varandra och respekterar varandra för annars kan 

det bli, det blir inge bra om man inte har förtroende för varandra och också att man gör upp innan att 

den ena för samtalet att det inte är två som sitter och pratar och att den ena skriver... 

Informant 4 och 6 beskriver att orsaken till att de är två familjerättssekreterare i en utredning delvis är 

utifrån utredarnas och socialtjänstens perspektiv: 

Informant 4: Det är ju också en säkerhetsfråga tänker jag, för barnet och för oss och kanske för 

föräldrarna också. Där är det ju bra att vi är två med tanke på att saker och ting kan användas mot oss 

och då är vi ju två som har sett och hört.  

Informant 6: Det är, ur rättsäkerhetssynpunkt och de kan vara rätt så tuffa, så det är viktigt att vara två 

tycker jag, man har någon att liksom bolla med och det är ju inga enkla bedömningar ibland. Så det är 

skönt att vara två. 

Antal träffar med barnet 

Många informanter beskriver en önskan att hinna träffa barn fler gånger i en utredning. Informant 6 

beskriver dock att hon upplever att hon kunde träffa barn fler gånger om det behövs pga. att utredarna 

själva styr och strukturerar upp arbetet. Hon uttrycker en önskan att minska på träffarna med 

föräldrarna pga. att de kan göra sig hörda på flera sätt, via ombud, mail, epost och telefon. Genom att 

minska på antal samtal med föräldrarna kan de genomföra 6-7 samtal med barn där det behövs, 

eftersom barn har svårare att göra sig hörda på fler sätt, än genom ett barnsamtal.  

Informant 4 berättar att hon anser att de skulle behöva träffa barnen fler gånger och på olika sätt:  
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Det vi behöver bli ännu bättre på, tycker jag, i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, det är att 

träffa barnen fler gånger och att man gör det på olika sätt (…) Men det är klart, om man går bakåt i 

tiden om något ärende, där man kan tänka att, skulle vi kunna ha gjort annorlunda, skulle vi ha träffat 

han eller hon fler gånger, det händer ju.  

Informant 1 beskriver att hon ”självklart kanske skulle vilja träffa barnet mer” men att det inte alltid är 

självklart utifrån barnets perspektiv, ”de ska ju se om det skulle skada barnet otroligt mycket att ses”. 

Hon beskriver att hon ibland tänker att ”barnet inte behöver utsättas mer”. 

Informant 3 berättar att hon anser att det kan vara problematiskt att endast hålla ett barnsamtal och att 

begränsade resurser är en eventuell orsak till varför inte fler barnsamtal genomförs idag: 

Jag tänker att man skulle kunna träffa barn och ha i alla fall två barnsamtal, att det kan vara vanskligt 

att man bara har ett, att barnet uttrycker sig på ett sätt vid ett visst tillfälle. Och att det verkligen kan 

finnas poänger med att träffas vid två tillfällen (…) Att man träffas vid två samtal, det är ju också det 

här, vi pratade faktiskt om det idag på mötet att oftast så drar barnsamtalen ut på tiden för att det... det 

går inte så snabbt, det är inte som när vi pratar (…) ja men då kanske vi får ta ett till, för det vill man 

ju oftast inte för man tänker, ja men nu får vi ihop det, och så behöver vi kanske inte träffas mer och 

det handlar om resurser när det blir så (…) men det är mycket att göra, man minimerar liksom. 

Informant 5 berättar om hennes uppfattning av att endast ett samtal med barn i snabbupplysningar inte 

alltid är optimalt utifrån ett barns perspektiv: 

Jag kan undra ibland hur mycket man ska prata med barnen, alltså vart går en gräns för, hur mycket 

förstår de i vissa åldrar så... det kan ju ibland bli att (…) att barnet ska pratas med alltid, det kanske 

inte alltid är rätt. I utredningar tror jag att det är bra men till exempel i upplysningar då man bara 

kastar in ett barn och säger, nu ska vi prata om det här, fast man aldrig har träffat dem förut, alltså då 

kan jag tänka att, jaha men fattar de någonting överhuvudtaget? (…) de där situationerna kan vara rätt 

knepiga och då... då kan man undra litegrann, vid de här, ett samtal med någon som man aldrig har 

träffat och så ska man berätta kanske om sig själv eller saker... det tror jag känns lite avigt för många 

barn, faktiskt... (…) Att en 9-åring som ska på en gång berätta att, jag vill bo där och jag vill träffa, 

det är inte särskilt sannolikt att det blir vettigt. (skratt) 

Senare i intervjun frågar jag informanten om hon har tankar om hur rutinen med snabbupplysningar 

skulle kunna ändras. Informantens svar på den frågan uttrycker en upplevelse av att riktlinjer och 

arbetssätt kring en vårdnad-, boende- och umgängesutredning styr barnets delaktighet i en utredning: 

Intervjuare: Tror du att man skulle kunna göra det här på något annorlunda sätt?  

(paus)   

Informant 5: Jag vet inte, alltså det handlar väl mer om vad vill tingsrätten ha i en upplysning, för 

dom vill ju att vi ska prata med barnen då, dom tycker det och dom vill, ibland skriver dom ut, och 

efterhöra om barnets åsikt eller vad dom vill när det gäller vad de vill om boende och umgänge.  

Informant 2 berättar om att hon inte har tiden och möjligheten att träffa barn med autism för att mötet 

ska vara givande och innebära delaktighet för barnet: 

Annars så finns det inte kanske den möjligheten att jag ska kunna träffa barnen vid så många olika 

tillfällen att de känner att de har den tilliten att de kan svara på frågor eller att de kan komma hit (…) 

det finns liksom inte den möjligheten eller tiden att förbereda barnen på det här. 

Hinder för att träffa barnet 

Informant 2 berättar om ett exempel där tingsrättens intermistiska beslut påverkade barnets delaktighet 

i utredningsprocessen. Hon berättar att utredare gärna vill att barnet ska komma till kontoret en gång 

med mamma och en gång med pappa men att det inte var möjligt i en utredning. Efter tingsrättens 

intermistiska beslut hade en förälder inte umgänge med barnet på veckodagar, därför kunde dessa 

föräldrar inte komma med barnet, en gång var, till kontoret för ett barnsamtal: 
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Det kan ju vara så att barnen inte har, de träffar inte sin pappa eller sin mamma på veckodagar (…) då 

kan de ju inte komma hit med barnen på ett samtal. Och det kan ju kännas, alltså det kan ju bli lite 

svårt då att se vad de hade sagt om de hade varit här med mamma. 

Informant 4 berättar att det händer att de inte träffar barn i utredningarna pga. att föräldrarna inte 

godkänner det. I svensk lagstiftning är föräldrarätten stark vilket leder till att utredarna inte kan tvinga 

föräldrar till godkänna att de träffar barnet i ett barnsamtal: 

Det händer ju att föräldrar inte vill att vi ska träffa barn. Jag har inte varit med om det hittills men det 

händer (…) Då kan du ju inte, vi har ingen rätt och då får man ju benämna det i utredningen. 

Informant 1 berättar att en mamma en gång hade sagt att barnet inte ville komma till kontoret för ett 

barnsamtal och att utredarna därför inte höll ett barnsamtal med barnet. Informanten berättar i 

samband med detta att hon i det exemplet funderade om barnet inte ville träffa utredarna pga. att 

mamman hade förmedlat sin oro till barnet eller om det var barnet som inte ville träffa utredarna. 

Fenomen 3 - Tolkning av barnets utsaga 

Detta fenomen berör hur familjerättssekreterarna förstår och uppfattar barnets uttryck och att de 

handlar eller diskuterar om barnets uttryck på olika sätt i olika situationer utifrån, vad de anser vara 

bäst för barnet. Informanterna uttrycker ett behov av att ibland tolka barnets uttryck på olika sätt. 

Orsaken till detta kan till exempel vara med ett syfte att skydda barnet eller för att få en mer korrekt 

förståelse av barnets innersta inställning. Informanterna beskriver på olika sätt en svårighet i att tolka 

barnets utsagor och att de därför upplever att de är i behov av mer utbildning och kunskap. Detta för 

att de ska kunna förstå och uppfatta barnets utsaga för att säkerställa barnets delaktighet och för att 

säkerställa att informationen och bedömningen görs till barnets bästa. Informanterna uttrycker vikten 

av att se barnets uttryckta vilja tillsammans med utredarens samlade information i utredningen samt 

utredarens uppfattning om barnet, föräldrarna och situationen. Hur utredaren tar emot barnets uttryck 

kan exempelvis styras av om utredaren upplever att hon vill hjälpa barnet att uttrycka sin vilja på ett 

”bättre sätt”. Utredarnas berättelser kan relateras till ett barnperspektiv, där vuxna tolkar vad som blir 

bäst i olika situationer för enskilda barn. För att exemplifiera informanternas beskrivning av deras 

behov att tolka barnets utsaga kan ett citat från informant 5 lyftas fram. Informant 5 berättar att det 

ibland är svårare att prata och förstå en del barn och att de därför skulle behöva en person som förstår 

barnet bättre och att denna person då skulle kunna möjliggöra att barnet ges bättre förutsättningar till 

att kunna vara delaktig i en utredning: 

Om de har svårigheter till exempel då blir det ju svårare, då kan det ju vara jättejobbigt för då krävs 

det ju, när det är vissa svårigheter kan det ju faktiskt vara så att det krävs att någon vuxen som kan ta 

deras, vad ska man säga... prata för dem.  

Ett citat från informant 3 kan också användas för att gestalta detta fenomen. I citatet beskriver 

informanten att de i utredningar av mindre barn hämtar mer information från referenter för att de 

känner barnet och att de därför kan tolka barnets åsikt eller inställning:  

Små barn har ju svårare att komma till tals såklart, för att de inte har utvecklat den förmågan att 

kunna utrycka sig (…) Så det man gör då är ju att man inhämtar mer referenter, att man hämtar mer 

från förskola, BVC och sådant när det är mindre barn. Men det blir ju inte deras direkta uttryck på 

samma sätt. 

Barnets delaktighet i påverkandet av innehållet av barnets egen utsaga  

Som ovan nämnt beskriver informanterna att barn får ändra eller ta bort stycken i sin utsaga. 

Grundregeln är att utredaren tar bort stycken eller uttryck som barnet inte vill ska stå kvar. I vissa 
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undantagsfall tar utredaren inte bort stycket eller uttrycket direkt. Om barnet säger att han eller hon vill 

att utredaren ska ta bort ett stycke som utredaren upplever är viktigt, behöver de prata om det och 

utredaren informerar då barnet att det är viktigt att det kommer fram. Ibland tas delar av utsagan med, 

ibland tas det med ”mellan raderna”, genom att utredaren skriver om det i sin analys, bedömning eller i 

beskrivningen från föräldrarna. Informant 2 beskriver till exempel detta när hon berättar om när ett 

barn hade sagt att han inte ville att föräldrarna skulle få veta vad han hade sagt under barnsamtalet: 

(…) inte att det står, han har sagt såhär, eller att han vill bo hos mamma utan mer kanske, ja men som 

det ser ut nu så kanske det är bäst på grund av det här och det här, och hitta liksom argument för 

varför det här skulle vara bra.  

Informant 4 berättar om när ett barn inte ville att utredaren skulle ta med något som barnet hade sagt 

men att utredaren anser att informationen är viktig: 

Då tar man inte med det, om det inte är, ja är det allvarliga uppgifter då måste man ju gå vidare med 

det såklart (…) det är viktigt att man inte lurar barn på något sätt, eller få dem att berätta något som 

man använder på ett sätt som skulle kunna bli jättetokigt för dem. 

Informant 5 beskriver en svårighet när ett barn ville ta bort ett stycke medan utredaren upplevde att det 

var viktigt att få fram innehållet i rapporten – för barnets säkerhet: 

Det kanske är en jätteviktig sak (…) deras säkerhet kan det ju handla om, deras trygghet när de ska 

träffa den ena föräldern om de har sagt någonting vad den har gjort till exempel och det där är ju 

väldigt olika hur man egentligen ska göra, att man kan skriva om det på något sätt att det är som att vi 

på något vis tar, ja att man gör det så att inte barnet på något sätt… vi blir den som sitter där och 

aaaaah, eller om man måste ta bort det eller ja det är jätteolika det där, men det är jättesvårt när det 

blir så för det, man vill ju inte utsätta barnet för något heller. 

Informant 5 berör även motsatsen, när ett barn hade sagt att ett stycke skulle vara med men att 

utredaren kände att hon inte ville ta med det, då det rör barnets behov av skydd. Informanten berättar 

att det är en fördel om det har gjorts en polisutredning i de fallen och att föräldern är dömd och att 

utredaren då kan ”luta sig mot det”:  

Så känner man bara, men gud, kan jag skriva det här och hur blir det då om den här personen får 

umgänge, hur blir det när han har läst det här? och det blir också lite såhär... barnen säger, ja visst, 

men så tänker man själv, men hjälp, hur ska jag göra och vad ska jag göra, hur ska jag tänka? Så det, 

ja men det är jättesvårt (…) Ibland så skriver jag inte allt, man får utelämna kanske några saker som 

kanske blir för mycket men det är också det där att det är ju viktigt att det kommer fram så att det blir 

en dom efter vad som faktiskt har hänt.  

Informant 7 berättar om att hon ibland upplever en svårighet med hur hon ska tolka barnets utsaga av 

att barnet inte vill träffa en förälder och hur hon ska formulera barnets vilja till rätten. Hon upplever att 

barnet inte förstår konsekvensen av uttalandet (dock gällande umgängesstöd): 

Jag tycker att det är extra svårt när barn säger eller uttrycker att de vill inte träffa den andra föräldern 

sedan vad man ska göra av det eller hur man ska bemöta det och hur man ska förmedla det till 

tingsrätten, för att många gånger, och lite utifrån barnens ålder och mognad, för jag tänker barn i 

olika åldrar förstår ju inte riktigt konsekvensen av vad dom säger nu, vad det kan få för konsekvenser 

längre fram, att de liksom inte har det här tänkandet utifrån deras mognad och ålder också. jag tycker 

alltid, jag tycker det är svårare när barn uttrycker att de inte vill ha någon kontakt med den andra 

föräldern och hur man ska tolka det där då. 

Behov av mer utbildning och kunskap  

Informanterna uttrycker en önskan om att det behövs mer kunskap och utbildning om tolkningen av 

barns utsagor, om barnsamtal och om utvecklingspsykologi. Det var dock inte en generell uppfattning 

bland informanterna, några få informanter anser till exempel att det finns tillräckligt med 
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vidareutbildning. Många informanter upplever att det är svårt och utmanande att prata med barn om 

barnet till exempel är oroligt, otryggt, blygt, litet, är efter i utvecklingen, har en funktionsnedsättning 

eller om föräldrarna motsätter sig barnsamtal. Informant 2 uttrycker en bristande kunskap om hur man 

får fram information från ”barn med en diagnos”. Informant 5 beskriver att det kan vara svårt 

”eftersom barn är ju precis som vuxna- individer, så vissa är det ju lite lättare att få kontakt med och 

andra lite svårare”. Informanterna beskriver att barnsamtal är något som de hela tiden diskuterar och 

som de kan utveckla och bli bättre på. Informant 7 uttrycker en orsak till att hon anser att mer 

utbildning behövs: ”så att man inte utsätter de här barnen för ännu... ja ... men jag vet inte hur jag ska 

säga men så att man inte ställer till, för de ska ju ändå ha ett liv efter våra utredningar också (skratt).”  

Informant 8 beskriver svårigheten ”att kunna fånga upp, vad döljer sig bakom det han säger och vad 

står det här för egentligen”. Hon upplever att hon inte fick tillräckligt mycket kunskap av barnsamtal 

och barnpsykologi i socionomutbildningen, hennes uppfattning är att många utredare anser detta. Det 

finns vidareutbildningar i barnsamtal men ”de kanske skulle behöva ännu mer” och ”att kunskaperna 

behöver uppdateras”. Informant 4 berättar att hon gick en utbildning i barnsamtal som hon tyckte var 

bra men att få utredare vid hennes enhet har gått en sådan utbildning:  

Jag tror faktiskt att det bara är jag, i min grupp som har gått den. Den här, den har inte pågått alla år, 

(…) det här var ju... början av 2000-talet typ. Jag tror inte man har, kanske satsat på den så mycket 

som jag tycker att man borde... eftersom inte alla har gått den. Det borde vara så. Jag vet att den går 

nu, tror jag... Ja men det... Den var bra (…) Så den tycker jag skulle vara obligatorisk för alla som 

jobbar med barn inom socialtjänsten. 

Några informanter diskuterar även behovet av att använda olika metoder för att få tillträde till barnets 

berättelse. Informant 4 beskriver behovet av ”att inte vara fastlåsta i metoder utan att de är pigga på att 

hitta nya sätt”. Informant 8 beskriver detta och känslan när hon inte får ett barn att öppna sig:  

Ganska ofta i alla fall, så är det ju barn där man vet att det har hänt mycket saker och där man vet att 

barnet lever i en jobbig situation mellan sina föräldrar och ändå berättar de inte egentligen någonting, 

annat än att allt är jättebra (…) Det kan vara svårt att komma in under ytan, hur ska man komma åt 

det... Hur ska man få det här barnet att öppna sig. Vissa barn har nästan som en mur såhär, hur man 

kommer igenom den. För det kan ju vara helt avgörande i... tingsrätten sedan, just vad barnet säger 

och har det då inte kommit fram någonting som man trodde att barnet skulle säga eller som man 

misstänker ändå finns där bakom så kan det ju bli så himla fel.   

Intervjuare: Hur känner du då i de situationerna, om ett barn är så som du beskriver nu?  

Informant 8: Ja, det är ju frustrerande såklart. Man önskar att man hade fler verktyg för att komma åt. 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka familjerättssekreterares uppfattning och erfarenheter av att 

tillförsäkra barn rätten att komma till tals och få inflytande i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat och analys utifrån frågeställningar 

och tidigare forskning, slutligen ges implikation för vidare forskning. Frågeställningarna var hur 

familjerättssekreterare upplever sin uppgift att höra barn om deras inställning i utredningar om 

vårdnad, boende och umgänge, vilka faktorer som utredare ser som avgörande i barns grad av 

delaktighet i mötet med barn och vilka hinder eller problem som utredare uppfattar kan uppstå i arbetet 

med att utreda barns erfarenheter och vilja.  
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I resultat- och analysavsnittet framkommer en bild av att familjerättssekreterarna i studien upplevde att 

höra barn i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar är en viktig uppgift, eftersom barn är 

”huvudpersonerna i utredningarna” (informant 1, s. 24). Informant 3 uttryckte: ”det är jättekul att 

träffa barnen (…) allt blir mycket mer levande när man träffar dem” (s. 24). Informanter upplever 

ibland en svårighet att höra barn om deras erfarenheter och att tolka barns inställning. 

Familjerättssekreterarna ansåg att barn är delaktiga i utredningarna men att de kan öka barns 

delaktighet och att de arbetar med det. Utredarna träffar alla barn, vid ett hembesök eller vid ett 

barnsamtal. Barnsamtal hålls med barn i fem-sexårsåldern och uppåt. Enligt Socialstyrelsens 

kartläggning (2014a) hade ungefär en tredjedel av barnen inte haft ett enskilt samtal med utredaren. I 

tidigare forskning diskuteras att 12-årsgränsen som togs bort 2006, fortfarande kan skönjas i studier 

(t.ex. Höjer & Röbäck, 2007; Sundhall, 2012). Mitt material tyder på att barn under 12 år i högre grad 

kommer till tals än resultatet i tidigare studier. Dock upplevde utredarna att hinder orsakar att alla barn 

inte är lika delaktiga i deras möte med barn i utredningarna. Främsta faktorn som försvårar barns 

delaktighet i utredarnas möte med barn, är om informanten upplever kommunikationssvårigheter. Att 

de upplever kommunikationssvårigheter i barnsamtal kan bero på om barnet är yngre och/eller 

omoget, är otryggt eller har en funktionsnedsättning. Vid kommunikationssvårigheter framkommer 

tillvägagångssätt för familjerättssekreterarna att öka barns grad av delaktighet, exempelvis genom att 

använda hjälpmedel i barnsamtal (fenomen 1). Hjälpmedel beskrevs användbart i samtal med yngre 

barn eller barn med språksvårigheter. Att yngre barn beskrivs ha en lägre grad av delaktighet och att 

ålder därmed är en hindrande faktor för barns delaktighet, är ett resultat i likhet med tidigare forskning 

(t.ex. Höjer & Röbäck, 2007; Rejmer, 2014, Sundhall, 2012). Barn som beskrivs vara medvetna om 

sitt sammanhang och sin situation beskrevs också ha lägre grad av delaktighet. Dessa barn beskrevs 

vara medvetna om att föräldrarna tvistar om barnets vårdnad, boende, och umgänge och att barnets 

utsaga eventuellt kommer att påverka utredarens bedömning i frågan. Ett flertal faktorer som på olika 

sätt avgör barns grad av delaktighet i vårdnad-, boende- och umgängeutredningar framkommer därmed 

i resultat- och analysavsnittet (fråga 2).  

Enligt Rejmers undersökning (2014) av vårdnad-, boende- och umgängesutredningar hade barn över 5 

år haft ett barnsamtal med utredaren. Synpunkter från barn under 5 år hade inhämtats från föräldrar 

och referenspersoner. Att inget barn under 5 år hade haft ett barnsamtal är i likhet med 

Socialstyrelsens kartläggning (2014a). Detta resultat är anmärkningsvärt, det ger implikationen att 

många förskolebarn inte ges delaktighet i familjerättsliga utredningar. I denna studie framkommer att 

minst en informant hade träffat ett barn som var fyra år. Detta tyder på att barn under fem år har högre 

grad av delaktighet i mitt material än i jämförelse med exempelvis Rejmers undersökning (2014) eller 

Socialstyrelsens kartläggning (2014a). Resultatet i denna studie bygger dock på intervjuer med 8 

familjerättssekreterare. För att med högre tillförlitlighet kunna uttala sig om resultatet: att yngre barn i 

högre grad är delaktiga i min studie än i jämförelse med Rejmers undersökning (2014) och 

Socialstyrelsens kartläggning (2014a), krävs vidare studier med fler informanter.  

Den tredje frågeställningen i studien berörde hinder eller problem som informanterna uppfattar kan 

uppstå i utredningsarbetet av barns erfarenheter och vilja. Förutom ovan nämnda faktorer som avgör 

barns grad av delaktighet i utredarens möte med barn (fråga 2), framträdde andra hinder eller problem 

som kan försvåra utredarens möjlighet att kunna utreda barns erfarenheter och vilja (fråga 3). 

Exempelvis uttryckte informanter att ett hinder för deras möjlighet att utreda barnets erfarenheter och 

vilja, kan vara om föräldrar inte tillåter att utredaren har samtal med barnet, dessa barn ges då 

anmärkningsvärt låg grad av delaktighet i en utredning. Ett annat exempel på att informanter beskrev 

att de uppfattade att det finns hinder eller problem med utredningsarbetet, är att de ibland upplevde 
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problem med att förmedla barnets utsaga till tingsätten, om de är av uppfattningen att de inte kan 

använda barnets formulering ordagrant för att de behöver skydda barnet. Utredares förmåga att utreda 

barns erfarenheter och vilja i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar hindras därmed av olika 

faktorer i utredningsarbetet (fråga 3) och detta medför att barn är delaktiga i olika hög grad i 

utredningarna.  

I resultat- och analysavsnittet beskrivs även andra hinder som kan medföra att barn ibland har en lägre 

grad av delaktighet i en utredning. En bild som framkommer i informanternas beskrivda upplevelser är 

att riktlinjer och arbetsrutiner kring utredningsförfarandet delvis styr informanten. Riktlinjer och 

rutiner påverkar på olika sätt barns förutsättning till delaktighet negativt. Exempelvis beskrevs den 

avsatta tiden för en utredning och hög arbetsbelastning, vara en orsak till att avslutande samtal och 

uppföljningssamtal inte genomförs i vidare hög utsträckning (se vidare diskussion nedan). I relation 

till tiden för en utredning, uttryckte även informanter en önskan om att hinna träffa barn fler gånger i 

en utredning. Informanterna beskrev också att två utredare kan hålla i ett barnsamtal trots att det ibland 

kan vara negativt för barns förutsättningar till delaktighet. Orsaken till att det ändå kan vara två 

utredare i ett barnsamtal var på grund av en rättssäkerhetssynpunkt och att det är bra utifrån utredarnas 

och socialtjänstens perspektiv. Då riktlinjer och ramar för utredningsarbetet framträder som styrande 

för barns delaktighet i utredningen kan ett vuxenperspektiv skönjas i utredningsarbetet. Att ett 

vuxenperspektiv framträder i familjerättssekreterarnas utredningsarbete kan jämföras med Eriksson 

och Näsmans diskussion (2011, kapitel 4), att utredare har ett vuxenorienterat förhållningssätt då 

barnet inte är utredarens främsta fokus. Det kan exemplifieras med ett citat från informant 3 (fenomen 

1, s. 27). Citatet berör att utredare kan uttrycka att ”barnsamtal inte gav någonting”. Min tolkning är 

att informanten upplevde att utredare då utgår från ett vuxenperspektiv om målet med ett barnsamtal 

och att specifik information från barnet är åtråvärd att erhålla (exempelvis en tydlighet i barnets vilja). 

En förväntning finns på resultatet av ett barnsamtal. Enligt mig utgår utredare då inte från barnets 

behov: att samtalet ska ge barnet information om utredningen och att samtalet ska ge barnet en 

möjlighet att uttrycka sig. Utredarens fokus kan då istället vara på att erhålla specifik information från 

barnet. 

Informant 5 beskrev i resultat- och analysavsnittet att rutiner kring det kortare uppdraget, 

snabbupplysningar, kan försvåra barns delaktighet och att dessa rutiner inte alltid upplevs vara till 

barnets bästa (fenomen 2, s. 30). Citatet exemplifierar även ett rådande vuxenperspektiv hos utredarna. 

Som tidigare nämnt ger utredarna information till rätten i form av snabbupplysningar inför ett 

intermistiskt beslut som är gällande under en vårdnad-, boende- och umgängesutredning och fram tills 

rättens dom. Informanterna berättade att de i en utredning träffar barnet vid hembesök innan 

barnsamtalet, för att utredaren och barnet ska kunna lära känna varandra innan samtalet. Informanterna 

uttryckte vikten av att barnet är tryggt i situationen vid ett barnsamtal. Barnet får inte pressas på 

synpunkter och bör få tillräckligt med information. I relation till informanternas betoning av att barnet 

bör vara tryggt i barnsamtal, är det anmärkningsvärt att informant 5 beskrev upplevelsen av att 

samtalet i snabbupplysningar ibland kan bli ”aviga för många barn” (s. 30). Detta för att barnet ska 

berätta om sig själv, för en främmande person vid ett enda samtal. Citatet relaterar därmed till den 

andra och tredje frågeställningen om barns möjlighet till delaktighet i utredarens möte med barn samt 

till hinder i utredningsarbetet av barns erfarenheter. Denna beskrivning av informant 5, ger sken av att 

rutiner och ramar kring uppdraget snabbupplysningar, inte ger barn goda förutsättningar till att vara 

delaktiga i uppdraget.  
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Mål om vårdnad, boende och umgänge – barns 

delaktighet i hela processen 

Ett exempel på att ramar, riktlinjer och arbetssätt försvårar barns möjlighet till delaktighet, är att 

informanterna ger en bild av att avslutande samtal och uppföljningssamtal inte genomförs i vidare hög 

grad (fenomen 2). Orsaker till detta kan enligt informanterna vara tiden för en utredning och hög 

arbetsbelastning. I informanternas beskrivning framkommer en bild av att det inte finns tydliga krav 

från ledningens sida att de ska hålla avslutande samtal och uppföljningssamtal. Detta leder till att 

utredaren ges en valfrihet kring genomförandet av avslutande samtal och uppföljningssamtal. 

Utredarna stämde av barnsamtalet med barnet, oftast direkt i samtalet. Att utredare stämmer av 

samtalet med barn men inte har ett avslutande samtal, är i likhet med tidigare forskning (till exempel 

Dahlstrand, 2004) och i likhet med Socialstyrelsens kartläggning (2014a). Om inte avslutande samtal 

hålls får barnet ingen information om utredarnas bedömning, möjlighet att ställa frågor om eller att 

uttrycka sin åsikt om bedömningen. Efter genomförda intervjuer är min uppfattning att ansvaret att 

informera barnet om utredarens bedömning åläggs föräldrarna (till exempel informant 5, s. 28). Att 

föräldrarna ges ansvaret att prata med barnet är även gällande för uppföljningssamtal (till exempel 

informant 4 s. 28). Att uppföljningssamtal inte hålls är i likhet med bland annat Socialstyrelsens 

kartläggning (2014a), en av 15 kommuner hade som rutin att kontakta barn efter domen. Att inte 

uppföljningssamtal hålls innebär att avtalet inte följs upp, om avtalet har varit till barnets bästa, hur 

barnet och föräldrarna har upplevt avtalet och om någon förändring behövs. Ansvaret att ta upp behov 

av en förändring av avtalet vilar då på föräldrarna. Ett resultat i tidigare forskning var att en påtagligt 

hindrande faktor för att uppmärksamma barns vilja, var föräldrarnas konflikt och separation (Höjer & 

Röbäck, 2007, kapitel 6). Enligt min uppfattning efter intervjuerna i studien kunde föräldrarnas 

konflikt försvåra utredningen. Eftersom föräldrar i Fagrell och Karlssons studie (2004) upplevde att 

konflikten förvärrades och att samarbetet mellan dem försämrades under en utredning kan man enligt 

mig fundera om föräldrar är villiga att frivilligt följa upp avtalet, en tid efter domen. Resultatet att 

socialtjänsten inte genomför uppföljningar om barnets vårdnad, boende och umgänge i denna studie, 

är enligt mig värt att begrunda. Det kan få följden att barn kan växa upp under avtalsvillkor, om deras 

boende och umgänge med deras föräldrar, som eventuellt inte är till dessa barns bästa eller i en form 

som barnen eller föräldrarna uppfattar är optimalt. Behov finns dock av vidare forskning för att få 

kunskap om barns och föräldrars uppfattning av att uppföljningar inte genomförs i vidare hög grad. 

För att barn ska kunna vara delaktiga i högre grad i mål om vårdnad, boende och umgänge, krävs det 

enligt mig att barn är delaktiga i hela processen. Enligt min studie är barn delaktiga inledningsvis i 

processen. Informanterna uttryckte vikten av att barnet får information i barnsamtalet (om till exempel 

utredningsprocessen, att barnet inte behöver prata, att domen kanske inte blir som barnet vill och att 

föräldrarna kommer att ta del av barnsamtalet). Information är en grundläggande förutsättning för 

barns delaktighet (t.ex. 11 kap. 10 § 1-2 st. SoL). I Dahlstrands material (2004, s. 294) hade barn inte 

fått tillräckligt med information om deras roll i vårdnadstvisten, beslutsalternativ och dess 

konsekvenser. Dahlstrands resultat (2004) är inte jämförbart med min studie då familjerättsekreterare 

har intervjuats. Utredarna i denna studie informerar barn noggrant inledningsvis, därefter är barn 

delaktiga genom att de gör sina röster hörda i barnsamtal. Barn kan sedan påverka sin utsaga och 

vilken informationen som kan användas av det barnen sagt och de får därefter veta vilken information 

av barnets utsaga som eventuellt kommer att användas i utredningsrapporten. Därefter ges barn sämre 

möjligheter till delaktighet. Som ovan diskuterat hade barn i låg grad haft ett avslutande samtal och 

uppföljningssamtal, efter domen. (Som ovan nämnt stämde utredare dock av barnsamtalet med barnet 

direkt i samtalet). En slutsats i relation till studiens syfte är därför enligt mig att barn inte är delaktiga i 
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hela processen med en vårdnad-, boende- och umgängesutredning. I Cashmores studie (2011) om 

barns upplevelse av att vara involverade i vårdnadsärenden i Australien, ville 91 % av barnen vara 

involverade. För att kunna diskutera svenska barns upplevelse av att vilja vara involverade i dessa 

ärenden, krävs att liknande studier genomförs i Sverige. Oberoende av om barn vill vara involverade 

eller inte i mål om vårdnad, boende och umgänge är det enligt mig anmärkningsvärt att barn inte ges 

en möjlighet att vara delaktiga i slutprocessen i vårdnadsärenden, genom att de till exempel inte i 

vidare hög grad erbjuds uppföljningssamtal. Socialstyrelsen (2014a) angav att de avser att utarbeta ett 

meddelandeblad för att ge socialtjänsten stöd i tillämpningen av bestämmelsen enligt 5 kap. 1 § FB, 

om uppföljning efter domen. Om meddelandeblad är tillräckligt för att utredare i framtiden i högre 

grad kommer att genomföra uppföljningssamtal återstår att se. Enligt Socialstyrelsens hemsida 

(2014b) om meddelandeblad innehåller meddelandeblad nyheter, ofta om juridiska frågor men de har 

ingen juridisk status. Att Socialstyrelsen (2014a) uppmärksammar problemet och ska utarbeta ett 

meddelandeblad anser jag är ett steg i rätt riktning, det är dock ej tillräckligt. För att genomföra ett 

förändringsarbete i en tidspressad yrkesgrupp, kan det enligt mig behövas tydligare riktlinjer och 

rutiner för att nå en förändring i praktiken. För utredare kan avslutande samtal även leda till givande 

återkoppling, då kunskap kan erhållas efter utvärdering om hur situationen blev för det enskilda 

barnet. Enligt min uppfattning efter denna studie, är det tveksamt att ett meddelandeblad räcker, då 

informanterna inte endast angav kunskap som skäl till att inte uppföljningssamtal genomförs.  

Metoder för att stärka barns delaktighet i mål om 

vårdnad, boende och umgänge 

I relation till den tredje frågeställningen om hinder i utredningsarbetet med barns erfarenheter, kan 

informanternas önskemål om utvecklandet av nya former, metoder och tillvägagångssätt för barns 

delaktighet diskuteras. Brandberg och Knutson (2010) diskuterar i sin artikel att yrkesverksamma 

inom rättsväsendet efterlyser enhetliga modeller för vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. 

Kommunernas verktyg varierar och domstolen har enligt Brandberg och Knutson (2010) behov av ett 

mer stabilt underlag för sina beslut. En reflektion efter att ha fått kunskap om utredares upplevelse av 

ett utredningsarbete, är att de har ett behov av att kunna vara flexibla i utredningar, då utredningar kan 

skilja sig åt. I artikeln för Brandberg och Knutson (2010) ingen vidare diskussion om en modell, vilket 

innebär att jag inte kan föra denna diskussion vidare. En reflektion kan dock göras kring en modell 

med en standardiserad form. Enligt mig skulle standardiserade modeller kunna försvåra enskilda barns 

förutsättning till delaktighet, då dessa modeller inte ger utredarna vidare utrymme för flexibilitet i 

utredningsarbetet. Min uppfattning är att vidareutbildning inom olika delar av utredningsarbetet och 

skapande av nya delaktighetsformer för barnsamtal, istället skulle kunna leda till att kunskapen ökar 

och att kvalitén på utredningar då eventuellt kan bli högre, vilket kan leda till att rättsväsendet kan 

uppleva underlaget från socialtjänsten mer stabilt inför sina beslut. 

Då resultatet i studien tyder på att utredare upplever faktorer som försvårar barns delaktighet, finns ett 

behov att ur ett barns perspektiv, se över rutinerna i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. 

Informant 5 diskuterade att en del barn kan behöva en person som ”kan prata för dem” (fenomen 3, s. 

31). I relation till citatet från informant 5 och till barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar, kan en diskussion föras om barns särskilda företrädare i familjerättsliga mål. 

Diskussionen har länge förts om barn ska få tillgång till ett särskilt biträde som företräder barn i 

domstol för att stärka barns rättigheter i dessa mål. Barn har idag rätt till särskilda företrädare eller 

ombud i mål där en potentiell intressekonflikt kan finnas mellan barnet och vårdnadshavare, till 
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exempel i LVU-mål (1§ 1 st 2p LSF; Singer, 2002). Att barn bör ges möjlighet till ett särskilt biträde i 

familjerättsliga mål lyfts fram av ett flertal forskare (till exempel Feuk, 2014; Ryrstedt, 2005). I 

diskussionen framträder dock att det finns både för- och nackdelar med förslaget (Kaldal, 2014; 

Singer, 2002). Singer (2002) diskuterar till exempel att förslaget innebär att barn ges inflytande på 

vuxnas villkor samt att förslagen som finns för att stärka barnets ställning i denna situation, inte är 

avpassade för att nå en lösning på det som egentligen är problemet, att lösa det praktiska problemet 

med föräldrarnas samarbetsförmåga. 

Förslaget att barn skall företrädas av att eget biträde i familjerättsliga mål kan enligt min uppfattning, 

öka barnets möjlighet till delaktighet i utredningsprocessen. Då barnets biträde kan företräda barnet 

genom hela processen har barnet möjlighet till regelbunden kommunikation, tillgång till information 

och råd och stöd anpassad till barnets ålder och mognad. Ett eget biträde för barn skulle också enligt 

min åsikt kunna leda till att barnet eventuellt skulle kunna uppleva en högre grad av känsla av trygghet 

under utredningen. 9 % av barnen i Cashmores (2001) studie ville inte vara involverade i beslutet 

delvis därför att de inte vågade säga vem de ville träffa eller bo med, för att de var rädda för att bli 

utsatta för våld. För att barn ska våga säga vad de vill, är trygghet enligt mig en grundläggande 

förutsättning. Om barn regelbundet, vid ett flertal tillfällen träffar exempelvis ett eget biträde, kan barn 

ges en möjlighet att kunna bilda en förtroendefull relation till biträdet. Om barnet då får kontinuerlig 

information, till exempel om barns rätt att påverka formulerandet av deras utsaga, kan det ytterligare 

bidra till att barn ges bättre förutsättningar till att eventuellt kunna vara tryggare under en pågående 

utredning. En trygghetskänsla krävs enligt mig för att barnet ska våga vara delaktig utan en rädsla att 

bli utsatt för våld. Med eget biträde finns dock ett dilemma med att det eventuellt kan ge utrymme för 

ytterligare en tolkning av barnets utsaga, då biträdena förmedlar barnets utsaga till socialtjänstens 

utredare. Jag är dock av samma åsikt som Ryrstedt (2005): ett eget biträde kan förbättra barnets 

ställning och delaktighet om personen har en särskild utbildning för detta. En nackdel med förslaget 

kan också vara att egna biträden kräver ytterligare resurser i dessa ärenden. Ett eget biträde skulle dock 

enligt min uppfattning kunna stärka och möjliggöra att alla barn ges bättre förutsättningar till att kunna 

vara mer delaktiga i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. För att upprätthålla 

transformeringen av FN:s barnkonvention i svensk lagstiftning, främst artikel 3 om barnets bästa och 

artikel 12 om barns delaktighet, krävs det enligt min mening till exempel ytterligare åtgärder för att 

barn i högre grad ska kunna vara delaktiga i dessa ärenden. Ytterligare åtgärder krävs i synnerhet om 

en inkorporering av FN:s barnkonvention kommer att ske i framtiden i svensk lag. 

Kunskap och utbildning 

I informanternas berättelser om deras upplevelse av att tillförsäkra barnet dess rätt till delaktighet 

framkommer en bild av att utredningsarbetet är komplext. I resultatet- och analysavsnittet finns 

exempel där familjerättssekreterare berättar om situationer som kan leda till att barn dels, är mer 

delaktiga dels, är mindre delaktiga. För att exemplifiera detta och för att ge ett ytterligare svar på den 

andra frågeställningen, om avgörande faktorer för barns grad av delaktighet i utredarens möte med 

barn, kan exempelvis informanters beskrivning av att föräldrar är med i barnsamtalet eller att två 

utredare håller i barnsamtalet diskuteras. Föräldrars närvaro eller att två utredare håller i ett barnsamtal 

beskrevs kunna öka barnets grad av delaktighet men det beskrevs också kunna minska barnets grad av 

delaktighet (fenomen 1 och 2). Detta gestaltar en inneboende komplexitet i arbetet med vårdnad-, 

boende- umgängesutredningar. Utredaren måste kunna avgöra när ett barn kan bli tryggare och därmed 

ges bättre förutsättningar till delaktighet, när till exempel en förälder är med i ett barnsamtal och när 
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barnet istället riskerar att bli hämmat av förälderns närvaro och därmed ges sämre förutsättningar till 

delaktighet. Detta befäster vikten av att utredarna besitter kunskap och erfarenhet att kunna vara 

lyhörda att avläsa enskilda barns behov, vad som blir bäst för enskilda barn och hur enskilda barn 

därmed kan ges förutsättningar för att öka graden av barns delaktighet vårdnad-, boende- 

umgängesutredningar.  

För att ytterligare beskriva komplexiteten i utredarnas arbete och för att ge ytterligare ett svar på den 

tredje frågeställningen, om hinder eller problem i utredningsarbetet, kan den ambivalenta synen som 

finns på barn som å ena sidan skyddsbehövande objekt och å andra sidan som aktör med rättigheter 

diskuteras (t.ex. Eriksson, 2005). Informanterna upplevde ibland en svårighet att exempelvis avgöra 

hur barnets utsaga ska återges i utredningsrapporten. Utredarna upplevde att de ibland bör använda 

barnets egna ord men att de ibland bör skriva om barnets utsaga, för att exempelvis skydda barnet. 

Detta resultat tyder på att det skulle kunna finnas ett behov av mer stöd eller fler metoder för att 

utredarna ska kunna avgöra detta. I intervjuerna framkom dock att utredarna upplever att tillräckligt 

med stöd finns, exempelvis av kollegor, regelbunden handledning eller genom veckokonferenser. 

Utredarna uttrycker dock önskemål av mer kunskap och utbildning i att prata med barn, förstå samt 

tolka barns utsagor. Enligt min tolkning av informanternas uttalande om detta behov, finns behovet av 

mer kunskap med syftet att öka barns grad av delaktighet. Denna önskan delar de med informanter i 

tidigare studier (t.ex. Hollander, 2004; Rejmer, 2003) och i Socialstyrelsens kartläggning (2014a).  

Att informanterna upplever en brist på kunskap relaterar den tredje frågeställningen om hinder eller 

problem som familjerättssekreterarna uppfattar kan uppstå i arbetet med att utreda barns erfarenheter 

och vilja. Att utredarna ibland upplever en svårighet att tolka barnets utsaga blir anmärkningsvärt, då 

de beskriver att de ibland exempelvis skriver barnets utsaga ”mellan raderna” i deras bedömning eller 

att de tar med delar av utsagan, trots att barnet har uttryckt att han eller hon inte vill att det ska vara 

med. Detta oftast till följd av att de anser att barnet är i behov av skydd. Då utredare ibland tar sig 

rätten att i någon form, tolka och ta med ett yttrande som barnet inte vill ska vara med, finns en risk att 

barnets utsaga tolkas felaktigt. Det befäster tillsammans med informanternas upplevelse av att detta 

ibland är svårt, att det finns ett behov av att öka utredarnas kunskap för att barn ska ges förutsättningar 

att i högre grad kunna vara delaktiga i en utredning och att deras utsaga tolkas så korrekt som möjligt. 

Avslutande slutsatser och vidare forskning 

I denna studie har familjerättssekreterares uppfattning och erfarenheter av att tillförsäkra barn rätten att 

komma till tals och få inflytande i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar undersökts med 

kvalitativa intervjuer. Studien bidrar till kunskap om hur yrkesverksamma som möter barn i vårdnad-, 

boende- och umgängesutredningar resonerar kring barns delaktighet i dessa utredningar. Studien 

bidrar även till kunskap om hur utredare upplever förutsättningar och hinder till barns delaktighet, i 

genomförandet av utredningsprocessen och i författandet av den skriftliga utredningsrapporten. 

Resultat- och analysavsnittet ger även information om utredares barnsyn. Då Rejmer (2014) diskuterar 

att endast rekommendationer från Socialstyrelsen finns, då vårdnadsutredningar är tämligen oreglerade 

samt saknar metodstöd, bidrar denna studie med kunskap om arbetsrutiner och metoder i 

familjerättsliga ärenden där utredare har ett handlingsutrymme att avgöra och anpassa lämpligt 

utredningsförfarande efter specifika omständigheter för enskilda barn och föräldrar.  

Tingsrättens användande av socialtjänstens utredningsrapport blir avgörande i barnets grad av 

delaktighet i processen med vårdnad-, boende- och umgängesärenden. Informanterna i studien 

upplevde ibland svårigheter att återge barnets utsaga och vilja i utredningsrapporter. För att undersöka 
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barns delaktighet genom hela vårdnad-, boende- och umgängesprocessen samt hur barns utsaga och 

vilja återges i utredningsrapporter, finns enligt mig ett behov av att studera de skriftliga 

utredningsrapporterna samt tingsrättens användning av dem. Socialtjänstens utredningsarbete kan 

betraktas som ett grundläggande steg för barns inflytande i vårdnad-, boende- och umgängesärenden. 

Tingsrättens användande av utredningen kan ses som det andra steget i barns delaktighet i vårdnad-, 

boende- och umgängesärenden, då utredningar många gånger är den enda källan till barns åsikt 

(Dahlstrand, 2007, s. 185; Sundhall, 2012, s. 82). I Socialstyrelsens undersökning (2004a, s. 35) 

konstaterades att mindre än 15 procent av utredningarna användes vid huvudförhandingen i 

tingsrätten. Eftersom detta undersöktes för 11 år sedan finns det ett behov av att undersöka detta igen. 

För att få kunskap om barns möjlighet till delaktighet genom hela processen, från utredningsprocessen 

till rättens dom och uppföljningssamtal en tid efter domen, kan en studie med en longitudinell design 

användas, forskare får då möjlighet att studera barns möjlighet genom hela processen.  

I resultat- och analysavsnittet framkom att ramar och rutiner ibland kan försvåra barns möjlighet till 

delaktighet i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, då exempelvis avslutande samtal och 

uppföljningssamtal inte genomförs i vidare hög grad. För att kunna genomföra ett förändringsarbete 

med syfte att barn i högre grad ska kunna vara delaktiga i hela processen i mål om barnets vårdnad, 

boende och umgänge, krävs att vidare kvalitativa studier genomförs om orsaker till detta resultat och 

om familjerättssekreterares erfarenheter och upplevelser kring rutinerna för avslutande samtal och 

uppföljningssamtal. Det är även av vikt att vidare studier görs med fler informanter om rutinen 

snabbupplysningar, då studiens resultat tyder på att rutinerna inte är optimala för barns förutsättningar 

till att kunna vara delaktiga. Exempelvis skulle det vara intressant att undersöka om det finns en rutin 

eller tanke med vilken utredare som håller i det kortare uppdraget med snabbupplysningar och i det 

längre uppdraget med utredningar. För att stärka barns möjlighet till delaktighet och trygghet i dessa 

ärenden, genom exempelvis att samma utredare träffar barnet i en snabbupplysning och i en utredning, 

vore det intressant med vidare forskning om dessa rutiner. Då mitt resultat tyder på att ramar och 

riktlinjer ibland kan försämra förutsättningarna för barns delaktighet i utredningarna, kan det finnas en 

risk att ett vuxenperspektiv framträder även i valet kring vilken utredare som genomför en 

snabbupplysning och en utredning på samma föräldrar och barn. Exempelvis skulle det vara gällande 

om valet av utredare mer var relaterad till familjerättssekreterarnas arbetsfördelning.  

I bakgrunden diskuterades Lees (1999) uppfattning av att tvetydigheten mellan barnets rätt till skydd 

och barnets rätt till delaktighet ständigt är aktuell, till följd av om utredare inom den sociala 

barnavården eftersträvar generell kunskap om barn eller kunskap om ett specifikt barn. Enligt Lee 

(1999) berör och använder den sociala barnavården båda formerna av kunskap; beslut görs om 

enskilda barn men för att uppnå legitimitet måste beslutet kunna generaliseras över tid, kontexter och 

olika barn. Problemet blir därmed att föra samman båda perspektiven i utredarens beslut. En analys av 

vilken information familjerättssekreterarna använder i bedömningen i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredning görs inte i denna studie och informanternas syn på vilken kunskap som de 

eftersträvar att använda i utredningsrapporten, diskuteras heller inte i denna studie. Enligt Lee (1999) 

medför den rådande tvetydigheten kring synen på barn och därmed barnets rätt till delaktighet en 

problematik i institutionernas arbete. Vilken kunskap utredare använder som underlag till deras 

bedömning vore därför intressant att undersöka i familjerättsliga förhållanden i Sverige. Detta 

framförallt då Lee (1999) är av uppfattningen att tvetydigheten kring barn och barndom kommer att 

vara närvarande och ständigt återskapas i den sociala barnavården, samtidigt som utvecklandet av 

fördomar sker, så länge som dessa institutioner strävar efter legitimitet istället för att göra beslut 

avsedda specifikt för en individ och ett syfte.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev         
Till familjerättssekreterare inom socialtjänsten 

Hej! 

Jag är student vid Stockholms universitet och läser masterprogrammet i barnets bästa och 

mänskliga rättigheter vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen. Den här terminen 

skriver jag min masteruppsats och ämnet är barns delaktighet i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. Uppsatsen syftar till att undersöka familjerättsekreterares uppfattning 

och erfarenhet av barnets rätt att komma till tals och bli hörd i vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar. Jag är därför intresserad av att intervjua familjerättssekreterare i 

Stockholms stad om era erfarenheter av att genomföra vårdnad-, boende- och 

umgängesutredningar.  

Intervjun beräknas pågå under cirka 40-50 minuter. All medverkan är anonym, medverkande 

stadsdelsförvaltningar kommer inte att namnges och informanternas namn kommer att bytas 

ut till pseudonymer i uppsatsen. Detaljer i uppsatsen kommer inte att kunna knytas till 

stadsdelsförvaltningarna eller till informanterna. Du kan närsomhelst avbryta din medverkan.  

Har du frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare per mail eller telefon (se 

kontaktuppgifter nedan), så kan vi ge mer information om studien.  

Jag skulle vara tacksam om jag fick möjlighet att intervjua så snart som möjligt, helst inom tre 

veckor. 

Vänliga hälsningar  

Emelie Hagström  

 

Emelie Hagström     Handledare  

emelie.hagstrom@gmail.com   Ingrid Engdahl  

Tel: XXX-XXX XX XX    Universitetslektor och

     biträdande prefekt  

     ingrid.engdahl@buv.su.se

     Tel: XX-XXXX XXXX 

 

 

mailto:emelie.hagstrom@gmail.com
mailto:ingrid.engdahl@buv.su.se
mailto:ingrid.engdahl@buv.su.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Inledning 

Tack för att du vill bli intervjuad av mig. Först vill jag informera dig om att din medverkan är anonym, 

stadsdelsförvaltningen kommer inte att namnges och ditt namn kommer inte att användas i uppsatsen. 

Detaljer i uppsatsen kommer inte att kunna knytas till stadsdelsförvaltningen eller till dig. Intervjuerna 

ligger till grund för min masteruppsats vid Stockholms universitet i ämnet barnets rätt och möjlighet 

att komma till tals och bli hörd i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. Är det okej om jag 

spelar in intervjun med mobilen för att sen lättare kunna komma ihåg vad du säger? Ljudinspelningen 

och den skriftliga intervjun kommer att raderas efter arbetet med uppsatsen. Om du vill ta en paus eller 

avbryta din medverkan får du säga till och om jag förstår någonting fel, får du rätta mig. Är det något 

du undrar över inledningsvis?  

 Allmän inledning på samtalet som passar situationen, t.ex. hur länge informanten har 

arbetat i denna tjänst eller med familjerätt etc.  

Vårdnad, boende, umgängesutredning  

Berätta om svårigheter eller hinder som kan vara relaterade till en vårdnad-, boende, och 

umgängesutredning. Berätta om den senaste utredningen du tyckte var svår/problematiskt. 

 

Finns det direktiv och riktlinjer kring en vårdnad-, boende, och umgängesutredning (praktiska 

metoder, mål och syfte, bedömningen och beslutet av förslaget till tingsrätten, innehåll i den skriftliga 

utredningen)? Berätta om dem. Tillräckliga?  

Samtal med barn 

Berätta om din syn på barns berättelser/utsagor + din uppfattning av att prata med barn. 

 

Hur ser du på din förmåga (och kunskap) att prata med barn, förstå och tolka dem?  

 

Berätta om det senaste barnsamtalet i en vårdnad-, boende, och umgängesutredning. 

Förberedelser innan första samtalet? (plats, tid, barnet).  

Metoder/tekniker i samtalet (teckningar, dockor, familjekort?).  

Enskilda samtal med ett barn? Föräldrar närvarande? Övriga vuxna närvarande? 

Jämför ett barnsamtal utan en förälder och med en förälder närvarande. 

Barnsamtal i en utredning- antal? (Vanligast, flest-orsak?) Optimalt antal? 

Barnsamtal efter utredningen för att återkoppla barnet om utredningens resultat? 

Utredning utan att ha haft ett barnsamtal? 

Gör alla utredare på din stadsdelsförvaltning på samma sätt? 

 

Får du något stöd i barnsamtal? 

 

Tycker alla utredare att det går att få reda på barnets inställning? Tycker du? 

När blir det svårt att prata med barn? När är det inte svårt? 

 

Vilka hinder/problem kan uppstå i arbetet med att klarlägga barnets inställning?   
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I vilka utredningar och varför uppstår detta? 

Delaktighet  

Beskriv barns medverkan i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar. 

Hur? Olika former av medverkan? 

Ev. om frågan att barn får olika mycket delaktighet berörs- du berättade att barn kan ha 

olika mycket delaktighet, hur ser du på din bedömning av det?  

Berätta om svårigheterna med att ge barn delaktighet i utredningarna. 

Hur upplever du att det är att göra barn delaktiga i en vårdnad-, boende- och umgängesutredning? 

 

Framtiden - Om du tänker på framtiden, hur skulle du vilja att det såg ut om du får önska?  

Förändra något? Kan man förbättra de ev. hinder eller svårigheter som finns i arbetet idag?  

 

Ev. Olika barns delaktighet. 

Jag kan tänka mig att du träffar många barn, tycker du att alla barn har samma möjlighet till 

delaktighet i vårdnad-, boende- och umgängesutredningar?  

Tycker du att alla barn har rätt att komma till tals i vårdnad-, boende, och umgängesutredningar? 

 Skillnad? Förbereder du dig på samma sätt inför alla samtal? Hur går det?  

 

Avslut 
Klarlägga- vilken utbildning har du? Vidareutbildning? (t.ex. familjerätt eller barnsamtal) 

 

Tack så mycket, vad intressant det var att få träffa dig och få höra om dina erfarenheter av ditt arbete. 

Vi har ju idag pratat om dina erfarenheter av vårdnad-, boende- och umgängesutredningar, barnsamtal 

i utredningarna och om barns delaktighet. Intervjuerna kommer att användas som underlag till 

resultatet i min masteruppsats vid Stockholms universitet. Är du intresserad av att läsa uppsatsen, kan 

jag skicka den till dig.  

 

Innan vi avslutar vill jag fråga dig om det är något du vill tillägga eller förtydliga?  

 

Om du kommer på något mer efter intervjun (om du vill tillägga eller förtydliga något) får du gärna 

höra av dig till mig i efterhand, via telefon eller mail.
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Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


