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Förord 

Vi vill tacka alla som hjälpt till att genomföra denna studie. Ett speciellt tack till vår 

handledare Sylwia Koziel för kreativ och konstruktivkritik och ett stort tack till våra 

respondenter som tog sig tid att medverka i vår studie. Vi vill även tacka varandra för 

ett gott samarbete under denna tid av hektiskt uppsatsskrivande. 

Vad gäller uppsatsens arbetsfördelning har vi delat upp vissa avsnitt. Claudia har 

skrivit teoriavsnittet om Roger Harts delaktighetsstege och Pernilla teorin om 

maktperspektivet. Tidigare forskning har även delats upp där vi skrivit lika mycket. 

Pernilla har transkriberat intervjuerna från socionomerna och Claudia från 

advokaterna. Resterande avsnitt har vi samarbetat med genom studien. 

                                                       

                   

Huddinge 2016                                      

Claudia Widmark och Pernilla Hjort 
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Sammanfattning 

Denna studie har till syfte att undersöka hur barns bästa beaktas samt i vilken mån 

barn är delaktiga i vårdnadstvister ur advokater och socionomers på socialtjänstens 

perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer med advokater och socionomer från 

socialtjänsten har studiens frågeställningar besvarats. Frågeställningar som behandlats 

är: I vilken utsträckning får barn komma till tals utifrån advokater och socionomer på 

socialtjänsten arbetssätt? I vilken mån anser advokater och socionomer på 

socialtjänsten att barn skall vara delaktiga i vårdnadstvister? Hur anser advokater och 

socionomer på socialtjänsten att de beaktar barnets bästa i vårdnadstvister? Resultatet 

har analyserats och diskuterats genom studiens teoretiska utgångspunkter Roger Harts 

delaktighetsstege, Elisabeth Näsmans teori om barn som not-yets, George Meads teori 

modellmakt och tidigare forskning om vårdnadstvister och delaktighet. Studiens 

resultat visar att barns delaktighet i vårdnadstvister skiljer sig åt beroende på om man 

utgår från advokaters eller socionomers perspektiv och därmed är barn delaktiga i 

olika mån och steg under vårdnadstvisten. Utifrån resultatet framkom att 

respondenterna definierade barnets bästa olika, vilket kan bero på att det är ett 

svårdefinierat begrepp utan facit på vad som är det bästa för barnet. Resultatet visar 

även att barn i vårdnadstvister är delaktiga i större mån via socialtjänsten. 

Författare: Claudia Widmark och Pernilla Hjort 

Titel: Inkludera eller exkludera barn i vårdnadstvisten 

Nyckelord: Delaktighet, Barnets bästa, Vårdnadstvist, Socionomer, Advokater. 

 

Abstract  

The purpose of the study is to analyze the extent to which the child’s well-being is 

regarded in custody disputes, and examine the child’s participation in these disputes 

from the perspective of lawyers and social workers. Through qualitative interviews 

with lawyers and social workers from the social services have our studies questions 

been answered. Questions that been treated is: To what extent do children get their 

voices heard threw lawyers and social workers with their social service work? To 

what extent do lawyers and social workers think children should participate in 

custody disputes? How do lawyers and social workers in the social services observe 

the best interests of the child in custody disputes? The results have been analyzed and 
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discussed through the use of several theoretical starting points, those being, Roger 

Hart's participation ladder, George Meads’ theory model power, Elisabeth Näsmans’ 

theory about children as not-yet, and previous research about custody disputes and 

children's participation. Results of the study show that the children’s’ participation 

differs depending on whether it is the lawyers’ or the social workers’ perspective, 

therefore the children’s’ participation varies in different degrees and levels of custody 

disputes. It was also shown that the respondents defined the children’s best interest 

differently, and because of the level of difficulty involved in verifying what's best for 

the children, there is no definite answer. The results show that children in custody 

disputes are most involved through social services. 

 

Authors: Claudia Widmark and Pernilla Hjort 

Title:Include or Exclude the Child in Custody Disputes 

Keywords: Participation, Interest of the child, Custody Disputes, Social worker, 

Lawyer. 
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1.     Inledning 

I Sverige är det ca 50 000 barn som varje år får uppleva att familjen separerar och 

några tusen av dessa separationer slutar i domstol (Socialstyrelsen 2006:7). Barn är i 

allra högsta grad berörda av domstolens beslut i vårdnadstvister utan att vara part i 

målet. År 2006 ändrades föräldrabalken i frågor gällande boende, umgänge och 

vårdnad med syftet att stärka barnperspektivet. Barnets rätt att få komma till tals har 

därmed kommit till klarare formulering (Proposition 2005/06:99). 

 

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa i vårdnadstvister vara avgörande för alla beslut 

rörande vårdnad, boende och umgänge (SFS 2006:458). Dock innehåller begreppet 

barnets bästa objektiva och subjektiva aspekter. Det kan dels handla om att se vad 

som är bra för barn allmänt, men även om specifika behov hos just barnet som berörs 

av tvisten. Vad som är bra för barn generellt kan vara svårt att avgöra framförallt hos 

barn som tvisten gäller. Forskning har visat att domstolen fastnar vid de objektiva 

aspekterna och förbiser barnet som beslutet berör (Bengtsson & Knutsson 2010). 

 

1.1 Problemformulering 

En huvudprincip enligt barnkonventionen är att barn ska få komma till tals och även 

uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem själva (Barnombudsmannen 2015). Dock 

visar forskning att barn generellt har svårt att komma till tals i familjerättsliga 

processer (Eriksson & Näsman 2011:17). Detta resulterar i att barns delaktighet i 

vårdnadstvister begränsas och vad som är bäst för barnet kan försvåras. 

 

Vi har valt att genom kvalitativa intervjuer med advokater och socionomer från 

socialtjänsten som arbetar med familjerätt, undersöka hur dessa yrkesgrupper beaktar 

barnets bästa samt i vilken mån barn är delaktiga i vårdnadstvister. Dessa två 

yrkesgrupper är högst relevanta i studien då advokater och socionomer i 

vårdnadstvisten arbetar utifrån lagen och skall sträva efter barnets bästa. Diskussionen 

kring barns rättigheter och barnets perspektiv är av betydelse och användbart i det 

sociala arbetet. Att få kunskap i hur advokater och socionomer arbetar för att 

tillgodose barnets bästa i vårdnadstvister samt hur man inkluderar barnet i 

vårdnadstvister kan bidra med en ökad förståelse av ämnet. Ämnet kan även bidra 

med värdefull kunskap till vårt framtida arbete inom socialt arbete.   
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1.2 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur barns bästa beaktas samt i vilken mån barn är 

delaktiga i vårdnadstvister ur advokaters och socionomers perspektiv. 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 

- I vilken utsträckning får barn komma till tals utifrån advokater och 

socionomer på socialtjänstens arbetssätt? 

- I vilken mån anser advokater och socionomer på socialtjänsten att barn skall 

vara delaktiga i vårdnadstvister? 

- Hur anser advokater och socionomer på socialtjänsten att de beaktar barnets 

bästa i vårdnadstvister? 

 

1.3 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att fokusera på barnets perspektiv. Vi undersöker därmed 

hur barns bästa beaktas och i vilken mån barnet är delaktig i vårdnadstvister utifrån 

advokater och socionomers perspektiv. Studien behandlar vårdnadstvister där 

socialtjänsten är inblandad. Vi har valt att inte analysera föräldrarnas perspektiv om 

det inte är av vikt för studiens resultat och även uteslutit åklagare då vi inte fick 

tillgång till intervju. Dessa avgränsningar har gjorts utifrån studies syfte och 

frågeställningar. 

 

2. Bakgrund 

Nedan kommer relevant bakgrund angående vårt valda område att redovisas i form av 

lagtexter och litteratur. 

 

2.1 Definition av vem som avses som barn 

Enligt kapitel 1, 2 § Socialtjänstlagen avses barn vara varje människa under 18 år 

(SFS 2012:776). I kapitel 6, 2 § Föräldrabalken framgår föräldrarnas vårdnadsansvar 

och enligt föreskriften har föräldrarna vårdnaden om barnet fram till 18 års ålder (SFS 

2014:377). 

 

 



8 
 

2.2 Delaktighet 

Begreppet delaktighet kan definieras olika utifrån olika sammanhang. I denna studie 

används Roger Harts (1992) definition. Hart menar att begreppet delaktighet handlar 

om möjligheten att kunna påverka beslut gällande ens liv (Hart 1992:5).   

 

Begreppet delaktighet används för att belysa den grundläggande rätten till ett aktivt 

medborgarskap, där barn skall ha en röst och åsikt. Hart poängterar dock att det råder 

olika meningar om barns delaktighet. En del anser att barn inte har beslutanderätt som 

de vuxna, och andra anser att barn skall skyddas från en inblandning och ansvar i 

samhällsproblem. Hart menar dock att barn behöver vara delaktiga i viktiga 

situationer med vuxna och menar att en förståelse för demokratiskt deltagande, 

kompetens och förtroende uppnås genom tillämpning i praktiken (ibid 1992:5).   

I denna studie används ovanstående definition för att undersöka hur yrkesgrupperna 

anser att barn skall vara delaktiga och göra sin röst hörd i frågor som berör de själva.   

 

2.3 Vårdnadstvist 

En vårdnadstvist är en rättslig process mellan föräldrar som inte kan besluta om vem 

som ska ha vårdnaden över deras gemensamma barn. Då föräldrarna inte kan enas 

måste rätten besluta om saken (SFS 1949:381). 

 

Under en vårdnadstvist är båda föräldrarna partsbehöriga. Dessa två parter har även 

talerätt vilket betyder att de har rätt att starta en process, framföra olika synpunkter 

och rätt att överklaga avgöranden domstolen beslutat om. Dock har barn i 

vårdnadstvister inte talerätt (Cederborg & Warnlig-Nerep 2014:214–215). 

Barn i vårdnadstvister får höras inför domstol om det finns skäl till det, och om det är 

uppenbart att barnet i fråga inte tar skada av det (Schiratzki 2013:135). Vid 

verkställandet av domar skall domstolen även enligt kapitel 21, 1 § Föräldrabalken ta 

hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (SFS 2006:458). 

Inför rättegång kan domstolen begära upplysningar från socialnämnden, och för att 

utreda parternas situation rekryteras vanligtvis en utredare anställd på familjerätten. 

Utredaren utgör underlaget som ligger till grund för domstolens beslut (Schiratzki 

2013:135).  
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Tidsaspekten i en vårdnadstvist kan variera. Om vårdnadstvisten går till domstol kan 

processen pågå mellan 8-12 månader. Om domen ska överklagas av någon part kan 

processen förlängas med ytterligare 4-6 månader (Lege 2016). 

 

2.4 Barnperspektivet 

Barnperspektivet tolkas utifrån Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen måste vuxna se 

barnet och med barnets ögon. Barnet skall ses som ett subjekt där den vuxna ska 

lyssna till barnets röst och låta barnet uttrycka sig, och dels som ett objekt med behov 

och skydd. 

Att få sin vilja beaktad som barn innebär inte att vuxna alltid skall verka utifrån 

barnets vilja utan barnperspektivet skall betrakta barnets bästa ur ett 

helhetsperspektiv. Barnets uttalande och livssituation ska sättas in i ett sammanhang 

för att sedan utgå från vad som är det bästa för barnet. När det i vissa fall råder olika 

meningar om barnets situation förekommer det ett tolkningsutrymme som innebär att 

barnet ska vara i fokus samt att barnet ska ges insyn och påverkan. Det innebär även 

att barnperspektivet ska vara vägledande (Socialstyrelsen 2009:18). 

 

2.5 Barnets bästa 

Invändningar om barnets bästa har i svensk lagstiftning funnits sedan 1910-talet. 

Under 1970-talet började man i debatter lyfta fram och belysa begreppen “barnets 

rätt” och “barnets bästa”. I modern tid är begreppet barnets bästa ett grundläggande 

kriterium för rättsliga åtgärderdär barn är inblandade och ska tilldelas grundläggande 

rättigheter och skydd (Schiratzki 2013:34–37).  

 

Barnets bästa kan både betraktas som en rättsregel och en rättsprincip. Om barnets 

bästa bedöms som en rättsprincip kan begreppet användas i större utsträckning än om 

begreppet betraktas som rättsregel. Begreppet barnets bästa kan även tolkas som en 

värdeprincip, en norm som formar ett ideal. Det innebär att begreppet kan vara en 

underförstådd eller också en uttrycklig princip som ingår i rättsordningens etiska bas 

(ibid 2013:35). Uppfattningen av vad som anses som det bästa för barnet kan variera 

beroende på vilket rättsområde eller rättsfråga som behandlas (Schiratzki 2014:32). 
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2.6 FN:s barnkonvention   

FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 november år 1989. 

Syftet med barnkonventionen är att ge barn oavsett bakgrund rättigheter som rätt till 

att få komma till tals och att behandlas med respekt (Barnombudsmannen 2015). 

 

I artikel 3 i FN:s barnkonvention framgår formuleringen om att barnets bästa alltid 

ska beaktas i olika beslutsfattanden. Principen om barnets bästa är en av 

konventionens grundpelare och tyder på att barnets bästa ska komma i första hand. 

Trots att barnets bästa ska vara i fokus kräver inte konventionen att det bästa för 

barnet alltid ska vara utslagsgivande, utan kan även låta andra intressen i rättsmålen 

avgöra. Det krävs dock att myndigheter kan redovisa dessa intressen i målets 

beslutsprocess (SOU 1997:116).  

Samtliga artiklar i barnkonventionen är inte lagstadgade i svenskrätt utan delar av 

barnkonventionen om barnets bästa har införts i svensk lagstiftning i bland annat 

socialtjänstlagen, föräldrabalken och lagen om vård av unga (Schiratzki 2010:30). 

 

2.7 Rättsliga ramar 

I föräldrabalken och i socialtjänstlagen finner vi lagar och regler där syftet är 

attvägledaoch hjälpa föräldrar och barn som hamnat svåra eller komplicerade 

familjesituationer. Både socialtjänstlagen och föräldrabalken beaktar barnets bästa.   

 

I socialtjänstlagens första kapitel presenteras begreppet barnets bästa i en lagparagraf. 

I kapitel 1, 2 § Socialtjänstlagen står det att barnets bästa vara avgörande vid beslut 

om åtgärder om exempel behandlingsinsatser. 

 

Kapitel 1. 2 §: 

“Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. 

2 st. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad 

som är bäst för barnet vara avgörande. 

3 st. Med barn avses varje människa under 18 år.”      

(SFS 2012:776) 

 

I kapitel 11, 10 § Socialtjänstlagen, står det bland annat att man ska ge barn tillfälle 

att framföra sina åsikter i mål som rör barnet själv. Om åsikter möjligen inte framförs 
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ska barnets inställning till målet framföras på annat sätt. Hänsyn till barnets ålder och 

mognad ska beaktas. 

 

Kapitel 11. 10 §: 

“När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans 

eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och 

inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 

2 st. Ett barn som har fyllt 15 år har rätt att föra sin egen talan i mål och ärenden enligt denna 

lag. Ett barn som är yngre får höras i domstol, om barnet inte kan antas ta skada av det. 

3 st. Vid en sådan utredning som avses i2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller 

stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är 

närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning 

av vårdnaden enligt6 kap. 7 eller8 § föräldrabalken.”              

        (SFS 2012:776) 

 

I föräldrabalkens sjätte kapitel finner vi rättsregler som bland annat behandlar vårdnad 

om barnet, umgänge och boende. Vi finner även i detta kapitel begreppet barnets 

bästa.   

 

I kapitel 6, 1 § Föräldrabalken, har barn rätt till trygghet, god fostran och omvårdnad. 

Barnet i fråga ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. I lagkommentaren till denna paragraf 

ingår inte bara att barnets materiella behov ska beaktas utan barnets psykiska behov 

ska också tillfredsställas. 

 

Kapitel 6, 1 §: 

“Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling.”                          

         (SFS 1983:47) 

 

Fortsättningsvis står det i kapitel 6, 2a § Föräldrabalken att barnets bästa ska beaktas 

och vara avgörande för alla beslut gällande boende, vårdnad och umgänge. Vid 

bedömning av barnets bästa är det viktigt att barnet inte befinner sig i en miljö där 

http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/20010453.htm#K11P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19490381.htm#K6P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19490381.htm#K6P8


12 
 

risk för våld av något slag existerar. Det är också viktigt att beakta barnets behov av 

god kontakt med båda föräldrarna. Enligt detta lagrum ska man även ta hänsyn till 

barnets vilja med anseende till barnets mognad och ålder. 

 

Kapitel 6, 2 a §: 

“Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

2 st. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet 

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

3 st. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” 

                                                   

      (SFS 2006:458) 

 

I kapitel 6, 11 § Föräldrabalken, står det att vårdnadshavaren har skyldighet och rätt 

att besluta om frågor som berör barnet. Vårdnadshavaren ska i och med barnets 

stigande utveckling och ålder ta större hänsyn till barnets önskemål och synpunkter. 

 

Kapitel 6. 11 §: 

”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 

angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling 

ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.”                                                    

        (SFS 1983:47) 

 

2.8 Barnets vilja 

Barnets vilja i exempelvis vårdnadstvister kan diskuteras utifrån två skilda perspektiv. 

Inom dessa perspektiv hävdas det att barnet i en process om sig själv bör få vara med 

och påverka utgången. Barnet bör också hållas utanför denna process då detta kan ses 

som ett ansvar som barnet inte är mogen att hantera. I svensk rätt dominerar 

perspektivet där barnet bör få vara med och påverka utgången. Den som samtalar med 

barnet har ett professionellt ansvar över den aktuella situationen och bör ta hänsyn till 

att barnet ska gå fri från ansvar efter samtalet (Schiratzki 2013:163). 
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2.9 Barnets rätt att komma till tals 

Barnkonventionens första del omfattar barnets rättigheter. Artikel 12 syftar enligt 

Schiratzki (2014) till att tillförsäkra barn att utveckla egna åsikter och uttrycka sig fritt 

i det som rör barnet själv. I artikeln framgår ingen åldersgräns för detta utan hänsyn 

tas till barnets mognad och ålder (Schiratzki 2014:45). 

I vårdnadstvister har barn inget eget ombud eller biträde som företräder barnet och 

dess behov i mål som berör föräldrabalken, dock ska barnets bästa alltid beaktas 

(Cederborg & Warnling-Nerep 2014:177). 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan redogörs sökprocessen för insamlandet av tidigare forskning. Sedan 

presenteras en beskrivning av de valda studier som gjorts gällande barn och dess 

delaktighet. Nedanstående forskning kommer att sammanfattas i teman som skapats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar.   

 

3.1 Sökprocess 

För att hitta relevant forskning om ämnet barns delaktighet samt barnets bästa, 

användes Södertörn Högskolas söktjänster och databaser med söktermer utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. De sökord som användes var “vårdnadstvist”, 

“barnets bästa”, “barns delaktighet”, “vårdnad”, “barnets röst” och “barnperspektiv”. 

Databasen Söderscholar gav mest resultat och användes i största mån i studien. De 

böcker som använts i detta avsnitt fann vi via böcker samt doktorsavhandlingars 

referenslistor. 

 

Nedan redovisas tidigare forskning om barns delaktighet i vårdnadstvister i mer 

omfattande bemärkelse som inte enbart behandlar barns delaktighet, utan även 

socialstyrelsens rapporter kring ämnet. Vi har även valt forskning som berör barns 

perspektiv och hur man kan samtala med barn som är en aspekt vår undersökning vill 

belysa. Vi har endast valt att utgått från nationell forskning då vår studie belyser 

svensk lagstiftning och svenska regler. Därmed är internationell forskning inte 

relevant för vår studie. De utvalda teman som presenteras nedan och som lyfts ur den 
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tidigare forskningen är teman vi skapat utifrån ämnet, studiens syfte och 

frågeställningar.     

                 

3.2 Familjerätten och barnet i vårdnadstvister   

Regeringen gav år 2010 uppdrag till Socialstyrelsen att uppfölja hur 

vårdnadsreformen år 2006 fått genomdrag i socialtjänstens arbete med frågor som 

berör vårdnad, umgänge och boende. Målet var att tillförsäkra att barnperspektivet i 

föräldrabalkens föreskrifter förstärkts i praktiken med frågor om vårdnad, umgänge 

och boende som det är beträffat i lagändringar. Studiens material består av en 

nationell enkät som tilldelats till 24 kommuner och stadsdelar (Socialstyrelsen 

2011:10). 

I rapporten redovisas fyra perspektiv i socialtjänstens arbete huruvida barn kommer 

till tals. Det första perspektivet barnens röster i socialtjänstens upplysningar visade 

att hur barnet kommer till tals i anknytning med upplysningar, skiljer sig åt i landets 

kommuner.Resultatet visade att barnsamtalet har utvecklats från en utredning till ett 

informationstillfälle för att lära känna barnet inför utredningen som komma skall. 

Resultatet visade även att en del av socialtjänsterna som undersökts såg syftet med 

barnsamtalet som att beakta barnets vilja i uttrycklig form (Socialstyrelsen 2011:15). 

I studien framkomdet även genom intervjuer med familjerättshandläggare att de sällan 

låter barn komma till tals i vårdnadsutredningar. Vidare framgår det att samtal med 

barn oftast sker i andra situationer då barnet redan bekantat sig med socialtjänsten via 

exempelvis barnavårdsutredningar. Dock visar resultatet att samtliga respondenter 

betonat betydelsen av att samtala med barn (ibid 2011:16). 

 

3.3 Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av 

vårdnadstvister 

Annika Rejmer skrev år 2002 en artikel om Barnperspektiv och barnets bästa i 

tingsrätts handläggning av vårdnadstvister.  Hon redogör att målsättningen med 

vårdnadstvister är att man ska utgå från barnets bästa. Detta skall ske i enlighet med 

föräldrabalken, barnkonventionen och socialtjänstlagen. I handläggningsprocessen 

ska man utgå från ett barnperspektiv. Studien utgår från en enkätundersökning samt 

en analys utifrån ett struktur- och aktörsperspektiv som bland annat kartlägger hur 

barnperspektivet lyfts fram och hur barnets bästa belyses (Rejmer 2002:138). Utöver 
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det domstolen ska besluta om måste domstolen även beakta bestämmelser om en 

stabil och varaktig relation med båda sina föräldrar som det bästa för barnet (ibid 

143). 

 

Rejmers forskning visar att barnens rättigheter som anges i föräldrabalken inte är 

liktydiga med barnets bästa. Begreppet barnets bästa är en övergripande och allmän 

princip i svensk rätt och i FNs barnkonvention, och detta kan resulterar i att begreppet 

är ett värdeöppet rättsfaktum i hur man ska tillämpa det. I domstol är det 

vårdnadsutredarna och tingsrättens ledamöter som behandlar begreppet barnets bästa 

och detta resulterar i att det är deras uppfattningar, antaganden och kunskap som 

ligger till grund för vad som enligt dem anses vara det bästa för barnet. Forskningens 

enkätundersökning visar att professionella aktörer är osäkra på hur begreppet ska 

tillskrivas. Genom enkätundersökningen framkommer det att 79 procent av 

socialsekreterarna, 60 procent av advokaterna och 50 procent av domarna att 

begreppet barnets bästa är otillräckligt definierat, vilket försvårar i hur man ska 

definiera vad som är bäst för barnet. Fortsättningsvis framkom det i 

enkätundersökningen att de professionella aktörerna definierade begreppet barnets 

bästa i samband med vårdnadstvister som att barnets grundläggande fysiska behov 

tillfredsställs, och vikten av att barnet har kontakt med sina föräldrar. 

 

Rejmer redovisar även att socialsekreterare svarade att det kan vara omöjligt att 

definiera begreppet barnets bästa. I definitionen av barnets bästa skriver Rejmer att 

barnets åsikt ingår men att även förälderns moral är av stor betydelse i bedömningen 

av begreppet (ibid 143-144). 

 

3.4 Vårdnadstvisters problematik 

Katarina Hörlin (2012) har skrivit en journalistisk dokumentation av 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer, om vårdnadstvister med barnet i 

fokus. I dokumentationen innefattar forskning om hur bland annat barn påverkas av 

svåra konflikter mellan föräldrar. 

I forskningen framkommerdet att vårdnads- och umgängestvister utgör en 

problematik då barn som lever i en vårdnadskonflikt upplever konstant stress vilket 

kan leda till trauman och ge upphov till psykiskt skada. Då en konflikt i familjen kan 
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ge upphov till en ökad stressnivå för barn, kan de uppleva svårigheter med att lugna 

ner sig då barns system för återhämtning är genom familjen. Vuxna kan använda sig 

av olika strategier för att återhämta sig genom att exempelvis söka hjälp hos sina 

vänner, detta kan inte mindre barn (Hörlin 2012:58). Det framkommer att det kan vara 

svårt att upptäcka symptom hos barn som orsakas av tvisten på grund av konflikten 

mellan föräldrar då dessa symptom pågår på insidan av barnet. Vidare framkommer 

det att ålder har en betydelse och att små barn är mer sårbara för påfrestningar då de 

är mer beroende av stöd och skydd av sina föräldrar. Om föräldrar hanterar 

situationen på ett lämpligt sätt kan barnet ofta hantera påfrestande situationer. Viktiga 

personer eller djur i ett barns liv kan ge trygghet, inte bara föräldrar (Hörlin 2012:59). 

 

3.5 Barns röster i utredningstexter 

I boken Perspektiv på barns röster om våld (2008) har Jeanette Sundhall i studien 

Tystade barn? om barns röster i utredningstexter undersökt hur utredare på 

familjerätten framställer barn i utredningstexter. I studien har barnet varit aktör där 

Sundhall undersökt om och hur barnet framställs i texten som personer med egna och 

viktiga röster. Materialet i studien består av socialtjänstens utredningstexter som 

författats av utredare som en grund för tingsrättens dom vid tvister om boende, 

umgänge eller vårdnad. (Sundhall 2008:102). 

 

Utgångspunkten har varit att analysera den text och de språkliga val utredaren gjort 

för att undersöka hur barnet framställs samt vilken innebörd deras röst ges. Sundhall 

har i studien analyserat hur utredaren formulerat sig som kan vara avsevärt hur 

tingsrätten tolkar texten, samt vilken information som samlats in under processen av 

utredningen som författaren valt att använda (ibid 2008:103). 

Resultatet visade att i sex av 35 utredningstexter framställdes barnet som kompetens 

subjekt där barnet fick en röst och författaren av texterna återgett barnets egna ord. 

Det visades även att barn framställs som textens objekt som fått lite utrymme där 

textens subjekt kan framställas av någon annan i utredningen, exempelvis mamma 

eller pappan (ibid 2008:104). 

I studien framkom det även att utredarna i många av utredningstexterna valt bort att 

prata med barnet med bedömningen att barnet är för ung. Det var en av de vanligaste 

anledningarna till att barnet inte får komma till tals (ibid 2008:113–115). Sundhall har 
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med sina slutord diskuterat resultatet och kommit fram till att barn synliggörs eller 

osynliggörs i texten, och att barns röst antingen kan få en roll och betydelse för 

tingsrättens förslag till beslut eller inte. Vidare menar Sundhall att hur barnet 

framställs kan förstöra barnets möjlighet till delaktighet i processen (ibid 2008:119). 

 

3.6 Delaktighet 

Monika Nordenfors har i Delaktighet på barns villkor (2010) skrivit är en rapport om 

barns delaktighet. Nordenfors rapport utgår från olika forskningsrapporter, litteratur 

och utvärderingar som behandlar barn och ungas delaktig utifrån olika teoretiska 

perspektiv. Syftet med rapporten är att belysa barns delaktighet i olika sammanhang. 

Nordenfors skriver i rapporten att det finns rättigheter gällande delaktighet. En av 

dessa rättigheter är att inkludera barns rätt att bli tillfrågat och räknat med, att få 

tillgång till information, rätt till yttrandefrihet och rätten att ifrågasätta beslut som 

fattats på deras vägnar. Barnens integritet skyddas inom denna rättighet. Nordenfors 

skriver i sin rapport att syftet med barns delaktighet är att uppfylla deras rättsliga 

ansvar och att öka barns demokrati. Delaktigheten ska främja barns behov av skydd 

och höja deras självkänsla (Nordenfors 2010:17). Vidare redogör författaren att 

delaktighet har flera dimensioner. Delaktighet kan både handla om att vara med och 

fatta privata beslut men även mindre privata beslut som har olika syften. (Nordenfors 

2010:18). 

 

3.7 Att närma sig barns perspektiv 

Eva Johansson skriver i artikeln Att närma sig barns perspektiv- forskares och 

pedagogers möten med barns perspektiv (2003) vad barns perspektiv kan innebära i 

arbete med barn. Johansson analyserar olika deltagares agerande gentemot barn och 

hur barns perspektiv framställs för forskaren. Problematiken kring detta har enligt 

Johansson handlat om att leva sig in i barnets värld och i motsättning till att förhålla 

sig till barns perspektiv. Vidare redogörs lösningar till problemet som handlar om att 

ifrågasätta hur vi närmar oss barnets värld samt undersöka praktikens pedagogiska 

grund (Johansson 2003:42). Johansson poängterar att närma sig barnets värld och 

perspektiv kräver en speciell metodologi som innefattar kunskap om barn, insikt hur 

man samtalar med barn samt beaktar detta i praktiken. Studiens resultat visar att detta 

närmande av barnets perspektiv inte är problemfritt då relationen mellan barnet och 
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forskaren eller pedagogen som närmar sig barnet är hierarkisk. Barnet intar en 

underordnad position och där makt i synnerhet är problematiskt i arbete med barn.   

Utgångspunkten för studien har varit att diskutera pedagogers och forskares 

inställning till barn. Resultatet visade att pedagogers synsätt på barn skiljde sig åt. 

Detta har analyserats för att redogöra i vilken betydelse de olika synsätten närmar sig 

eller distanserar sig till barnets perspektiv (Johanson 2003:46). Barnsynen kan 

betraktas i två synsätt. Det första sättet är att betrakta barn som mer bristfälliga än 

vuxna och det andra synsättet som medmänniskor med syften och förmåga till 

mening. Tolkar man barn utifrån det förstnämnda synsättet ses barn som en brist och 

befinner sig i olika utvecklingssteg där man tar hänsyn till ålder. Med det sistnämnda 

sättet att se barn, blir barn mer delaktiga i världen de delarna med vuxna (ibid 

2003:47). Johansson menar att genom detta synsätt att närma sig eller distansera sig 

till barns perspektiv handlar om hur barnet öppnar sig eller döljer perspektiven för de 

vuxna. 

                                                              

3.8 Barns syn på vuxna 

Elisabeth Arnér och Britt Tellgren har skrivit boken Barns syn på vuxna (2006). 

Boken är en studie som belyser sexåriga barns berättelser om synen på vuxna. I boken 

diskuterar författarna barnens berättelser i förhållande till maktperspektiv mellan 

barnet och den vuxna samt barnets egna perspektiv och barnperspektivet. 

Författarna redogör i studien att barnen de utgår från, tycker att de får vara med och 

bestämma hemma men att de ändå tar för givet att det är de vuxna som bestämmer. 

Författarna menar att barnen accepterar de olikartade situationerna som vuxna ställer 

barnet inför då barnen bland annat inte ifrågasätter motiven till besluten som beslutas 

av de vuxna (Arnér & Tellgren 2006:79). 

Studien visar att barn har förmågan att gå in och tänka ur andras perspektiv då barnen 

förklarar att de har förståelse för de vuxnas önskningar. Barnen vet om att de skulle 

kunna bestämma och besluta om ting men att det är de vuxna som bestämmer om det 

är lämpligt eller ej. Författarna skriver även i studien att de har fått många exempel 

där barn längtar efter att få påverka och besluta om sin tillvaro och bli lyssnade på 

(ibid 84-86). Författarna ifrågasätter vad det innebär att vara en vuxen som bemöter 

barns berättelser och menar att makten ligger hos de vuxna. De menar att det handlar 

om att man sätter vuxnas rättigheter framför barns. Det kan exempelvis röras sig om 
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att vuxna hindrar barn från att göra saker till att vuxna bestämmer över rätten till 

gemensam eller enskild vårdnad om barnet i samband med vårdnadstvister (ibid 106). 

 

3.9 Diskussion om tidigare forskning 

Tidigare forskning om vårt valda ämne har tidigare använt sig av textanalyser 

bestående av rättsfall och utredningstexter, och undersökt barns rätt att komma till tals 

och barnets bästa utifrån vad som framkommit i domslut. Detta är relevant tidigare 

forskning att använda då även vår studie vill undersöka detta. Denna studie skiljer sig 

från tidigare forskning då vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att bidra med ny 

kunskapskälla inom ämnet om hur det ser ut i verkligheten men hur det faktiskt är 

tänkt genom intervjuer. 

 

4. Teoretiska utgångpunkter   

Nedan presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Vi har valt maktperspektiv som 

teoriram som inbegriper George Meads teori modellmakt och Elisabet Näsmans teori 

om barn som not-yets. Denna teori används för att analysera de olika yrkesrollernas 

relation till barnet i vårdnadstvisten. I analysarbetet används även delaktighetsstegen 

skapad av Roger Hart. Delaktighetsstegen är en modell bestående av åtta olika nivåer 

för att mäta barns delaktighet. I presentationen av teorin har vi använt Maria Eriksson 

och Elisabeth Näsmans (2008) översättning på svenska samt Roger Harts (1992) text. 

 

4.1 Delaktighetsstegen 

 

Delaktighetsstegen, en modell skapad av Roger Hart 

(1992) används för att mäta barns delaktighet. 

Modellen omfattar åtta steg för att visa i vilken mån 

barn är delaktiga i frågor som rör dem själva. De tre 

nedersta stegen i modellen betecknar enligt Hart inte 

delaktighet. Det första steget handlar om hur barn 

manipuleras att delta i en situation utan att ha kunskap 

om vad det går ut på. På det andra steget utgår man från barn som dekoration i ett 

sammanhang och på det tredje steget har barnet en symbolisk betydelse för att 

exempelvis ge positiva associationer, utan barnets åsikter. 
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Det fjärde steget betonar delaktigheten och innebär att barnet blir informerat om 

sammanhanget och vad det handlar om, utan något medverkande i processen. På steg 

fem får barnet möjlighet att yttra sig som dock begränsas av de vuxna som tar 

besluten. På det sjätte steget får barnet delta att fatta beslut men initiativet är 

fortfarande de vuxnas. På det sjunde steget får barnet utrymme att ta initiativ och fatta 

beslut. Högst upp, det åttonde steget kan barn själv och tillsammans med andra fatta 

beslut och barnet är som mest delaktig (Eriksson & Näsman 2008:46–47). 

 

Hart betonar vikten av att låta barnen vara med under hela processen vilket han menar 

får ett äkta samarbete. Vidare hävdar Hart att barn ofta blandas in för sent i processen 

och menar att de bör få utrymme att delta. Det sista steget i trappan där barn är som 

mest delaktiga anser Hart vara viktig. Hart menar att få barn att handla helt på egen 

hand inte är målet, utan att sträva efter att barn litar på sig själva i samhället och tar 

egna initiativ där de känner att de blir respekterade och accepterade som medlemmar 

av de vuxna. 

Vidare redogör Hart delaktigheten i relation till omständigheter och menar att det 

översta steget inte alltid skall vara målsättningen utan det är viktigt att beakta i vilket 

sammanhang delaktighet är lämpligt. Delaktighet i alla former är inte alltid lämpligt 

eller rimligt (Hart 1992:15).     

  

4.2 Maktperspektiv - Vuxnas syn på barn 

Enligt Näsman (1995) karaktäriseras barn som ännu inte vuxna och definieras som 

not-yets. Med detta menas att barndomen är en övergångsperiod utan eget värde. Man 

talar om att barndomen och barns betydelse värderas utifrån vilken betydelse den har 

för de vuxna, vilket resulterar i att barns egen syn på situationen därmed blir ifrågasatt 

då barn inte bedöms kunna beskriva sin tillvaro då de anses vara “ännu-inte-vuxna” 

not-yets. Detta betraktas särskilt när barn återger berättelser då barnets handlingar 

anses styras av en strävan efter behovstillfredsställelse. Barns utsagor om sina egna 

villkor ifrågasätts av vuxenperspektivet då barn saknar förmågan att tänka långsiktigt 

som de vuxna och snarare kortsiktigt. Detta blir då ifrågasatt och utsagorna tas inte 

sakligt utan tolkas av andra förklaringar (Arnér & Tellgren 2006:44–45). 
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George Herbert Mead (1989) talar om modellmakt. Med modellmakt menas att man 

både kan inta andras perspektiv men även bli dominerad av dem. Modellmakt 

förkommer i relationen mellan barn och vuxna då barnet blir underordnad och de 

vuxnas perspektiv ses som det enda giltiga. Detta kan resultera i att relationen blir 

ojämlik där möjligheten till jämställda samtal hämmas. Modellmakt är ett positivt 

laddat begrepp då den vuxna ses som en förebild för barnet där barnet tar för givet de 

den vuxna säger. Dock kan detta perspektiv skapa trygghet men även otrygghet för 

barn då den vuxne som förebild både kan skapa negativa och positiva effekter (Arnér 

& Tellgren 2006:47–48). 

                                                                                                                          

5. Metod 

I denna del av studien presenteras den metod som valts för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. I detta avsnitt redovisas metodologi, urval, datainsamling, 

intervjustrategi, genomförande, etiska hänsynstagande, tillförlitlighet, giltighet och 

avslutas med en metoddiskussion. 

 

5.1 Metodologi 

Jan Trost (2010) skriver att valet av metod ska ske i förbindelse till studiens 

frågeställningar och syfte (Trost 2010:25). Då syftet med denna uppsats är att 

undersöka i vilken mån barnet får komma till tals samt hur advokater och socionomer 

beaktar barnets bästa i vårdnadstvister har vi till denna studie valt kvalitativa 

intervjuer som metod. Enligt Trost handlar kvalitativ metod om att analysera fenomen 

och förstå beteende och mänskliga känslor (Trost 2010:11). Med hjälp av studiens 

syfte samt metod, kommer vi att kunna få tillgång till respondenternas åsikter, 

upptäcka mönster, se intressanta skeenden och analysera svaren (Ibid 2010:25). 

Genom att använda intervju som metod i studien hoppas vi kunna bidra med kunskap 

och förståelse kring barnets roll i vårdnadstvisten. 

 

5.2 Urval 

Urvalet i studien består av två advokater och två socionomer som arbetar med 

familjerätt. Enligt Trost skall urvalet vara relevant för studiens syfte och det skall 

helst förekomma en variation i urvalet. Undersökningen har genomförts med fyra 

personer som arbetar i olika kommuner. Enligt Carlström & Carlström Hagman 
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(2012) kan man innan undersökningens genomförande veta vilka respondenter som 

kan ha viktig information om ämnet och för att hantera datainsamlingen på ett 

godtagbart sätt bör forskaren fokusera på ett litet antal intervjupersoner (Carlström & 

Carlström Hagman 2012:92). I studien har vi förhållit oss till detta då vi valt att 

intervjua både socionomer och advokater som möter barnet i vårdnadstvisten i skilda 

situationer. Detta innebär att studiens urval är varierat och består av ett litet antal 

intervjupersoner. Urvalet valdes ut då de båda yrkesrollerna arbetar närmast 

klienterna, barnen och föräldrarna, samt har en direktkontakt med de berörda parterna 

i målet. 

 

5.3 Datainsamling 

Advokaterna fann vi genom advokatbyråernas hemsidor och socionomerna genom 

olika kommuners hemsidor med länk till socialtjänst i respektive kommun. Kontakten 

med respondenterna skedde via mail med en fråga om de kunde och ville delta i 

studien. I mailet fick de även reda på syftet med studien och samtliga var villiga att 

delta i undersökningen. För att underlätta arbetet för både dem och oss skickades 

några av intervjufrågorna ut i förväg med syfte att respondenterna skulle kunna 

förbereda sig och ge utförliga svar. Var och när intervjun skulle ske avtalades via 

mail. 

 

5.4 Intervjustrategi 

I vår studie används frågor av semistrukturerad art och följer en intervjuguide (Fejes 

& Thornberg 2015:151). Vår strategi för intervjun var dels att strukturera upp frågor 

som berör barnet då vi dels ville få svar på hur socionomer och advokater inkluderar 

barnet i vårdnadstvisten samt hur dessa yrkesgrupper beaktar barnets bästa i 

vårdnadstvister. Vi formulerade en intervjuguide med 20 frågor (Se bilaga 2). Under 

intervjuerna ställde vi även följdfrågor anpassade efter respondenternas yrkesroll. 

 Enligt Trost bör frågorna till intervjun vara öppna och tillåtande och vi valde därför 

att skapa frågor efter den strategin (Trost 2010:11). 

Trost (2010) skriver att de första frågorna i en intervju är avgörande för hur resten av 

intervjun ser ut, och att en fråga där intervjuaren fritt kan berätta om något, kan göra 

att intervjun fortsätter utan problem. Vi valde därför att formulera en fråga där varje 

respondent inledningsvis berättade om sitt yrke (Trost 2010:84). 
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Vi valde även att utforma frågorna på så sätt att vi frågade hur händelser ser ut och 

sker och valde därmed att inte låta varför frågor dominera. Vi ville ge respondenterna 

mer frihet att kunna ge utförliga svar och frågade därför hur istället för varför då 

varförfrågor kan resultera i att respondenten hamnar i en försvarsposition. Vi valde 

dock att inte helt utesluta varförfrågor då vi även ville ha mer precisa skäl till varför 

exempelvis respondenterna antydde diverse påståenden (Becker 2008:69–71). 

5.5 Genomförandet 

Till studien utfördes fyra intervjuer vid olika tidpunkter. Vi utförde två intervjuer med 

två socionomer som arbetar med familjerätt på socialtjänsten och med två advokater 

som arbetar med familjejuridik. Intervjuerna genomfördes på advokaternas samt 

socialarbetarnas arbetsplats och varade i 45-60 minuter. Innan respektive intervju 

startade presenterade vi oss i form av vilken utbildning och Högskola vi kom från, 

syftet med studien och intervjun samt en tillåtelse till att spela in samtalet. Trost 

betonar vikten av att använda ljudupptagare och menar att man inte behöver göra för 

mycket anteckningar och kan istället koncentrera sig på svaren och frågorna (Trost 

2010:74). Efter att ha fått ett godkännande om inspelning spelades samtliga intervjuer 

in med hjälp av mobiltelefoner. 

Under varje enskild intervju var vi två stycken som intervjuade. Vi ansåg att denna 

metod var lämpligast då vi ville minimera på chansen att eventuellt missat någon 

fråga. 

 

5.6 Bearbetning av resultat 

Materialet från intervjuerna transkriberades vilket Back och Berterö (2015) menar 

underlättar analysarbetet (Back & Berterö 2015:153). Transkriberingen skedde efter 

varje intervjutillfälle och gjordes ordagrant och noggrant. Inspelningen spelades upp 

flertal gånger för att noggrant kontrollera att inget missuppfattats eller missats. Efter 

transkriberingen kodades materialet in i två olika teman: barnets delaktighet och 

barnets bästa.   

 

5.7 Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) redogör fyra individskyddskrav på forskningen som beskriver 

hur forskare skall genomföra en forskning etiskt hållbart (Vetenskapsrådet 2002:7–

14). I studien har hänsyn tagits till ovanstående krav genom att informanterna har fått 
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bestämma om de velat avbryta sin medverkan under undersökningens gång. Samtliga 

respondenter har även fått information om studiens syfte och villkor. Informanterna 

har även informerats om anonymiteten då inga namn nämns i studien. Då materialet i 

studien består av tjänstemän är det viktigt att integriteten skyddas vilket studien tagit 

hänsyn till. Vi har därmed valt att nte publicera varken advokaters eller 

socialarbetares namn och respektive arbetsplats. I resultatdelen namnges 

respondenterna med socionom 1 och 2 samt advokat 1 och 2. 

 

5.8 Tillförlitlighet och giltighet   

Man talar om två vetenskapliga begrepp, validitet och reliabilitet, för att mäta studiens 

tillförlitlighet och giltighet. För att göra vår studie giltig undersöker vi det vi avsett att 

undersöka, dvs. socionomers och advokaters perspektiv på barns delaktighet i 

vårdnadstvister samt hur man beaktar barnets bästa i vårdnadstvister (Trost 

2010:133). 

 

För att tillgodose studiens tillförlitlighet använder vi oss tre olika komponenter; 

kongruens, precision, och objektivitet (Trost 2010:131). 

Intervjufrågorna i intervjuguiden är formade i den utformningen att de rör sig i likhet 

mellan varandra för det vi avsett att mäta. Vi anser därmed att vi uppfyller studiens 

kongruens. Då vi spelade in och transkriberade intervjuerna noggrant anser vi att det 

finns en precision av vårt sätt att registrera svaren. Om studien ska uppfylla hög 

objektivitet ska man kunna se en likhet i andras forskares sätt att registrerar svaren, 

om man registrerar samma sak är objektiviteten i studien hög. Vi anser även att vår 

studie uppfyller kravet på objektivitet då vi genom vår tidigare forskning kan 

konstatera att även vårt resultat rör sig i samma riktning som den tidigare 

forskningens resultat. Dock undersöker vi i vår studie advokaters och socionomers 

arbetssätt där vi fördjupar oss i deras perspektiv i hur dem arbetar med barn och 

frågor som rör barn, vilket tillbringar en ny slags kunskap från vad tidigare forskning 

erhåller (Trost 2010:131). 

 

5.9 Metoddiskussion 

När man utför en studie ska studien vara tillförlitlig och giltig. Därav menar Trost att 

studien ska vara säker och att vid en viss tidpunkt ge samma resultat som vid en 
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studie som mäter liknande fenomen. Detta kan vi tycka vara problematiskt då vi 

människor hela tiden deltar i olika processer och att fenomen därmed ser eller kan se 

olika ut vid liknande tidpunkter. En fjärde komponent behandlar studiens konstans 

och tillhör de tre ovanstående komponenterna. Konstans förutsätter att fenomen i 

fråga inte ska ändras och man talar om en tidsaspekt. Då vi utför en kvalitativ studie 

anser vi att denna punkt inte helt går att uppfylla då vi bland annat är intresserade av 

att se förändringar och likheter oavsett vilken tidsaspekt vi befinner oss i (Trost 

2010:131). 

 

Då syftet med studien är att undersöka i vilken mån barnet är delaktig samt hur man 

beaktar barnets bästa i vårdnadstvister är intervjuer från advokaterna och 

socionomerna centrala informationskällor i studien. Vi anser att vi fick ut tillräckligt 

med informativa och utförliga svar av våra fyra respondenter för att kunna utföra 

denna studie. En begränsning med metodvalet hade kunnat vara att vi inte fått ut 

tillräckligt med information utifrån respondenternas svar, vilket skulle innebära 

otillräckligt med material och kunskap kring ämnet. Vi skulle även kunnat använda 

oss av relevanta rättsfall för att undvika eventuella begränsningar i vårt material. 

Genom att kombinera kvalitativ textanalys och kvalitativa intervjuer skulle vi fått en 

mer övergripande bild över hur vårdnadstvister fungerar i teorin och praktiken. 

 

6. Resultat & Analys 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån intervjuer med advokaterna och 

socionomerna. Empirin sammanfattas i olika teman som skapats utifrån intervjuerna 

där respondenternas svar sammanfattas och diskuteras. Resultatet presenteras och 

analyseras med hjälp av studiens tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

                    

 

6.1 Barns delaktighet 

 

6.1.1 Delaktighet i vårdnadstvisten 

Syftet med studien är att belysa barns delaktighet samt hur barnets bästa beaktas i 

vårdnadstvister ur advokater och socionomers perspektiv. Trots att barn i 
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vårdnadstvister inte är processbehöriga undersöktes i vilket annat fall barn är 

delaktiga i vårdnadstvisten. 

Under intervjun med advokat 1 framkom det att barnet bör hållas utanför tvisten då 

det inte är barnets problem att föräldrarna inte kan lösa en konflikt. Hon uttryckte 

även följande: 

 

Barn är delaktiga genom socialtjänstens utredningar. Det är inte intressant att höra vad barnet 

tycker och tänker, det är mer intressant för föräldrarna att de ska vara så trygga och stabila att 

barnet känner av den tryggheten. Vi utgår från vad som är bäst för vår klient. Är det till en 

fördel för min huvudman hör vi gärna barnet. Dock försöker vi på vår byrå att undvika att 

blanda in barn så mycket som möjligt. I vårdnadstvister räcker det med att barnet kommer till 

tals med socialtjänsten.                   

        (Advokat 1) 

 

Hon fortsätter vidare med att betona varför hon anser att barnet inte skall vara 

delaktig i vårdnadstvisten och menar att det är enkelt för barn att säga det föräldrarna 

vill höra, exempelvis att mamma är bäst när barnet är ensam med mamman och vice 

versa när barnet är med pappan. 

 

Även advokat 2 förklarar i intervjun att barn är delaktiga i vårdnadstvisten genom 

socialtjänstens utredningar. Hon anser att delaktighet kan vara svårt beroende på 

barnets ålder och att det inte alltid är barnets intresse som är i fokus. Hon säger: 

 

Jag kan ibland se det som att det kanske inte är barnets intressen som ligger i fokus, utan det 

är faktiskt föräldrarna som många gånger är väldigt egoistiska. Men oavsett väljer jag att inte 

inkludera barnet i konflikten.                                              

                                                  

(Advokat 2) 

Vidare menar advokat 2 att barnets delaktighet är en bedömningsfråga från fall till fall 

och säger: 

 

Man måste utgå ifrån så länge barnet är under 18 år är hen inte myndig.  Det är då din uppgift 

som förälder att skydda ditt barn. Det är en bedömningsfråga att göra barnet delaktig, men jag 

ser att det finns en stor poäng att hålla barn utanför processen och skydda barnet. Att skydda 
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barnet kan också innebära att man låter barnet komma till tals.                                       

        (Advokat 2) 

 

Socionomernas perspektiv på delaktighet skiljde sig åt från advokaternas. Socionom 1 

menar att barn är mer indragna och medvetna om vårdnadstvisten än vad vuxna 

förstår, även de gånger barnet inte inkluderas. Hon uttryckte sig även följande: 

 

Jag anser att det är viktigt att vuxna kan hantera vad barnen säger under processen för det är 

på så sätt barn är delaktiga i tvisten mellan föräldrarna.                         

(Socionom 1) 

 

Socionom 2 menar att det är viktigt att inkludera barnet i vårdnadstvisten, däremot 

bör barnet hållas utanför rättegångsförfarandet. 

 

Det är en självklarhet att i möjligaste mån inkludera barnet i processen, dock inte i 

rättegångsförfarandet. Vi samtalar med barnet och det som barnet säger är viktigt tar vi med i 

utredningen. Det är på det sättet vi företräder dem och inkluderar dem i processen. 

(Socionom 2) 

 

Utifrån ovanstående citat råder det olika åsikter om barns delaktighet beroende på om 

man utgår från advokaternas eller socionomernas perspektiv. Utifrån advokaternas 

perspektiv gällande i vilken mån barn är delaktiga i vårdnadstvisten framkom det att 

barnen är delaktiga genom socialtjänstens utredningar. Dock kan advokat 1 välja att 

göra barnet delaktig genom samtal med barnet om det är till fördel för hennes 

huvudman, medan advokat 2 väljer att inte inkludera barnet i vårdnadstvisten. Utifrån 

socionom 1 är barnet delaktig genom vuxnas hantering av information och socionom 

2 förklarar att barnen blir delaktiga genom deras utredningar i och med 

socionomernas samtal med barnen. 

 

Genom studiens ovanstående resultat kan yrkesrollernas inställning till barns 

inkludering i vårdnadstvisten diskuteras. Utifrån ovannämnda svar kan vi konstatera 

att advokaterna i studien är tveksamma till att inkludera barn i vårdnadstvister på 

grund av barnets ålder och mognad, samt utifrån aspekten att en vårdnadstvist är en 

konflikt föräldrarna sinsemellan. Socionomernas inställning till barnets delaktighet 
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kanuppfattas som tämligen positiv då socionom 2 bland annat betonar självklarheten 

av barnets inkludering i vårdnadstvisten. Vi anser att dessa skilda meningar om 

delaktighet bör betraktas utifrån yrkesrollernas arbetsuppgift. Socionomerna möter 

barnet under andra förutsättningar än advokaterna då socionomerna utför 

barnavårdsutredningar och därmed träffar de barnet i större mån. Advokaternas svar 

kan tolkas utifrån ett vuxenperspektiv då föräldrars välmående och intressen betonas, 

vilket kan uppfattas som att barnet glöms bort och ersätts av de vuxna. Dock bör man 

observera att advokaternas främsta arbetsuppgift i vårdnadstvister är att samtala och 

företräda föräldern. 

 

6.1.2 Delaktighet utifrån Harts stege 

Roger Harts (1992) delaktighetsstege mäter barns delaktighet i åtta steg för att visa i 

vilken mån barn är delaktiga i frågor som berör dem själva.Utifrån advokaternas samt 

socionomernas svar angående i vilken mån barn är delaktiga i vårdnadstvister, kan 

man genom Harts stege applicera barns delaktighet i vårdnadstvister på olika steg i 

stegen beroende på vilket perspektiv man utgår från samt barnets ålder och mognad. 

Utifrån socionomernas svar är barn hittills delaktiga till det fjärde eller femte steget 

där barnet får samtala med socialtjänsten. Detta innebär att socionomerna enligt 

kapitel 11, 10 § Socialtjänstlagen, ger barn möjligheten att nyttja sin lagliga rätt att 

framföra sina åsikter i frågor som rör dem själva (SFS 2012:776). 

Utifrån delaktighetsstegen går barns delaktighet ur advokaternas perspektiv generellt 

sätt inte att applicera på något av stegen, då resultatet visat att barn inte är med i 

vårdnadstvisten med advokaterna. Då advokaterna i intervjun betonar föräldrarnas 

välmående samt företräder föräldrar i tvisten, hamnar barnet i andra hand vilket vi 

anser kan vara problematiskt utifrån Harts delaktighetsstege då det föreligger en 

avsaknad av barnets delaktighet. 

 

Steg fyra och fem i stegen handlar om att barn skall bli informerade om situationen 

och få yttra sig (Eriksson & Näsman 2008:47). Då advokaterna menar att barn inte 

bör involveras i vårdnadstvister och därmed väljer att utesluta dem från 

vårdnadstvisten, uppfyller advokaternas arbetssätt inte steg fyra och fem utifrån Harts 

stege. Detta bedömer vi kan ge negativa konsekvenser för barnet då tillgång till 
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information och kunna yttra sig om förslag till beslut är viktigt. Barnet bör därmed 

involveras i frågor om boende och vårdnad då besluten även berör barnet. 

I fallen då advokaterna väljer att tala med barnet, är barnet delaktig till steg fem 

utifrån Harts stege där barnet får yttra sig som dock begränsas av de vuxna som tar 

besluten. I det fallet kan man finna likheter med hur socionomerna förhåller sig till 

barnets delaktighet. 

 

Socionom 2 betonar i ovanstående resultat att barnet bör hållas utanför 

rättegångsförfarandet. Då rättegången är en viktig del av processen anser vi att barnet 

bör ha valmöjlighet att bestämma om delaktighet i rättegångsförfarandet är aktuellt 

eller ej. Hart betonar vikten av att låta barn vara med under hela processen då detta 

kan resultera i ett äkta samarbete (Hart 1992:15). Att göra barnet delaktig i 

rättegångsförfarandet anser vi kan bidra med ett bättre samarbete mellan barnet och 

de professionella yrkesgrupperna då barnet genom direktkontakt med parterna i 

domstol får möjligheten att själv uttrycka sig i frågor gällande hen själv. Advokat 2 

säger i citatet ovan att skydda barnet kan vara att låta dem komma till tals. Då en 

delaktighet i rättegångsförfarandet kan innebära att man erhålls talerätt, bör barnet 

enligt vår mening återigen tilldelas möjligheten till en inkludering i den rättsliga 

processen. Inkluderingen skulle kunna innebära ett skydd då talerätt innebär att barnet 

erhåller rätten att framföra olika synpunkter och rätt att överklaga avgöranden 

domstolen beslutat om (Cederborg & Warnlig-Nerep 2014:214–215). 

 

Utifrån citaten ovan från samtliga respondenter får barnet inte vara med och fatta 

beslut kring sin situation trots att föräldrar i en vårdnadstvist har en konflikt som även 

berör barnet. 

 

6.1.3 Delaktighet genom manipulation 

Då advokat 2 uttrycker att föräldrars behov hamnar i fokus i vårdnadstvisten och 

advokat 1 endast tar in barnet i processen om det är till en enskild förälders fördel, 

anser vi att det avspeglar ett maktperspektiv mellan barn och vuxna då advokaterna 

inte väljer att inkludera barnet i vårdnadstvisten utan fokuserar på de vuxnas 

rättigheter. 
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Advokaterna nämner inledningsvis att barnet kan påverkas av respektive förälder i 

vårdnadstvisten och vill i möjligaste mån avstå från att låta barnet vara delaktig. Detta 

anser vi går att koppla till manipulation då advokat 1 menar att det är lätt för barnet att 

påverkas och uttrycka sig partiskt mot ena föräldern och sedan likadant mot den 

andra. Det första steget på Harts delaktighetsstege betonar manipulation som innebär 

att barnet deltar i ett sammanhang utan att veta innebörden och påverkas därmed av 

de vuxna (Eriksson & Näsman 2008:46). 

Även utifrån advokat 1 uttalande om att de endast tar in barnet om det är till hennes 

huvudmans fördel, bedömer vi går att applicera på Harts första steg i 

delaktighetsstegen. 

Att endast inkludera barnet när det är till fördel för den vuxne och om fallet inte är till 

ena förälderns fördel utesluta barnet helt från att vara delaktig med advokaterna, anser 

vi även här går att diskutera utifrån manipulation. Om barnet endast är en viktig del i 

vårdnadstvisten om det är till förälderns fördel anser vi att det kan handla om att 

manipulera barnet in i processen, som leder till en vinst i advokaternas arbete genom 

företrädandet av ena förälderns perspektiv.Vi upplever att detta arbetssätt inte är att 

arbeta utifrån ett barnperspektiv och därmed påverkas barnperspektivet negativt då 

barnet endast används i vinstsyfte. 

 

6.1.4 Delaktighet genom att komma till tals 

Utifrån ovanstående svar ställdes därefter frågan hur samtliga yrkesgrupper förhåller 

sig till barns rätt att komma till tals under vårdnadstvisten. 

Advokat 1 betonade återigen att deras byrå försöker undvika att blanda in barnet i 

processen. Om det är till fördel för hennes klient samtalar hon även med barnet: 

 

Generellt sätt på vår byrå försöker vi att undvika att blanda in barn så mycket som möjligt. 

Det tror jag är barnets bästa. Att slippa vara en del av den här processen som föräldrarna inte 

kan ta tag i. Det är inte barnets problem att de inte kan lösa en konflikt sinsemellan, så vår 

byrå försöker undvika att låta barnet komma till tals. Dock talar jag med barnet om det är till 

min huvudmans fördel. Samtalet med barnet sker inför deras möte med socialtjänsten så att de 

ska känna sig bekväma med att få komma till tals och inte känna att de är begränsade med av 

vad de vill säga om de kanske blir skärrade.                      

        (Advokat 1) 
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Advokat 2 väljer att inte ta in barn för samtal då respondenten istället alltid utgår från 

socialtjänstens utredningar. 

 

Jag tar inte in barnet på en intervju och ställer frågor. Vi tar alltid del av socialtjänsten 

utredningar om det finns en sådan, det finns inte alltid en utredning. Finns det ingen utredning 

lyssnar jag bara på min klient och hoppas på att han eller hon har barnets bästa i åtanke. Sen 

får man skilja på barnets bästa och barnets rätt att komma till tals.                                         

                                  (Advokat 2) 

 

Socionomerna förklarar att dem utför samtal med barn under den pågående 

vårdnadstvisten.Socionom 1 förklarar: 

 

Om samtal bedöms lämpligt, beroende på ålder och barnets situation, brukar vi oftast träffa 

barnet minst två gånger.          

        (Socionom 1) 

 

Socionom 2 uttrycker även: 

 

Vi samtalar med barnen 1 – 4 gånger. Kortare samtal i hemmet,, där vi inte frågar lite allmänt 

och längre samtal i våra samtalsrum.                                                                                                          

(Socionom 2) 

 

Båda socionomerna förklarar att syftet med samtalen är att få en uppfattning om 

barnets åsikter och tankar angående sin situation, samt relationentill respektive 

förälder och barnets välmående i största allmänhet. Socionom 1 menar att samtalet är 

anpassat efter barnets ålder och situation. Under intervjun framkom det även att 

socionomerna under samtalet även informerar barnet om varför hen samtalar med 

dem och att texten kommer läsas upp av föräldrarna och tingsrätten. Socionom 2 

förklarar under intervjun att det är barn/ungdomsutredare som utför utredningarna när 

de fått in en orosanmälan. Socionom 2 fortsätter med att förklara: 

 

Det är viktigt att barnen känner sig trygga med oss och vi försöker så långt det är möjligt att få 

ha samtalen utan att en förälder är närvarande i rummet. Är barnet väldigt otryggt kan förälder 

sitta med i rummet men vi ber dem att vara tysta och helst sitta bakom barnet. Barnet kan få 

hjälp och stöd av föräldern vid behov. Vi brukar då fråga om vi ska fråga mamma eller pappa. 
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Om barnen är något större så frågar vi också hur de tycker att det skulle vara om de fick 

bestämma. 

(Socionom 2) 

 

Utifrån socionom 2 svar angående att de förhåller sig till barnets rätt att komma till 

tals genom samtalen, fastställs det att barn får vara delaktiga till det fjärde, femte samt 

sjätte steget av Harts delaktighetsstege. Barnet blir tillfrågat och ges möjlighet att 

yttra sig om beslut och åtgärder som berör deras egen situation. Näsmas teori 

beskriver barn som not-yets, dvs. som ännu-inte-vuxna. Detta innebär att barns egen 

syn på den pågående situationen kan bli ifrågasatt då barn bedöms inte  kunna 

beskriva sin tillvaro (Arnér & Tellgren 2006:44-45). Dock visar Nordensfors (2010) 

tidigare forskning att delaktighet kan höja barns självkänsla (Nordenfors 2010:17). Då 

barn som tidigare nämnt får komma med förslag om beslut angående deras situation i 

samtalen med socionomer, anser vi att socionomernas arbetssätt kan bidra med att öka 

barns självkänsla i vårdnadstvisten och styrka barnets rätt till talan och delaktighet. 

 

Meads teori modellmakt behandlar maktperspektivet och redogör relationen mellan 

barn och vuxna där barnet blir underordnad de vuxnas perspektiv (Arnér & Tellgren 

2006:47–48). Utifrån ovanstående resultat och genom studiens teori anser vi att 

modellmakten reduceras då vi bedömer att maktperspektivet mellan barnet och 

socionomen hamnar i mer jämvikt med de vuxnas perspektiv. Genom socialtjänstens 

val av arbetssätt ges barn bättre möjligheter till att förbättra sin situation och får 

komma till tals. Reduceringen av modellmakten anser vi kan stärka barnets 

självkänsla då makten är på likvärdig nivå som de vuxna. Mead menar vidare att 

modellmakt kan skapa både positiva och negativa effekter (Arnér & Tellgren 

2006:48) och utifrån detta anser vi att modellmakt bör ses som ett positivt laddat 

begrepp då barnet inte hamnar i underordnad position. 

 

Advokaternas perspektiv på barnets rätt att komma till tals kan enligt vår mening vara 

problematiskt i en vårdnadstvist. Då både tidigare forskning och advokaterna i studien 

redogör att det förekommit att utredningar om barn saknas, anser vi att resultatet av 

lagändringen som skett under 2006 (Propositionen 2005/06:99) som skall gynna barn 

i vårdnadstvister inte utgör någon effekt av ändring gällande barnets rätt att föra sin 

talan. Att inte låta barnet komma till tals eller vara delaktig i vårdnadstvisten anser vi 
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kan vara problematiskt då vi menar att konflikten i grund och botten även berör 

barnet. Om advokaterna endast utgår från socialtjänstens utredningar som barnets röst 

och därmed endast socialsekreterarens uttalande om barnet, kan man då ställa frågan 

hur advokaterna beaktar och tar hänsyn till barnets rätt att komma till tals i 

vårdnadstvisten. Vi är dock även kritiska till socionomernas arbete om det i vissa fall 

inte utförs en utredning av barnet då det är av vikt att utföra utredningar kring barnets 

hälsotillstånd och situation. Utifrån ovanstående empiri anser vi att det brister både i 

socionomernas och advokaternas arbetssätt. 

 

6.1.5 Advokaternas syn på barnperspektivet i vårdnadstvister 

Med hänsyn till ovanstående resultat kan vi ifrågasätta om advokaterna i en 

vårdnadstvist utgår från ett barnperspektiv. När man utgår från ett barnperspektiv 

enligt Socialstyrelsen måste vuxna kunna se barnet med barnets ögon. De vuxna ska 

även lyssna och låta barnet uttrycka sig (Socialstyrelsen 2009:18). Vi bedömer att 

barnperspektivet i en vårdnadstvist utifrån advokaternas perspektiv ersätts av ett 

vuxenperspektiv. Detta anser vi kan leda till att viktiga delar ur barnets perspektiv kan 

gå förlorat som kan vara betydelsefulla för målets slutresultat. Som tidigare nämnts 

redogör advokat 2 att advokaterna tar del av socialtjänstens utredningar om en sådan 

finns. Då det som advokat 2 betonar inte alltid finns en utredning från socialtjänsten, 

begränsas även där barns rätt att komma till tals då det inte finns någon utredning att 

utgå ifrån. 

Sundhall (2008) redogör i tidigare forskning att utredare på familjerätten många 

gånger valt bort att prata med barnet som därmed leder till att barnet inte får komma 

till tals i utredningstexterna (Sundhall 2008:113–115). Då det förekommer att 

utredningar inte utförs anser vi att det är nödvändigt att advokater använder sig av 

andra metoder bortsätt från att endast tala med föräldrar i vårdnadstvister. Därmed 

anser vi genom ovanstående empiri att advokaterna inte genomgående beaktar 

barnperspektivet i vårdnadstvister.   

 

Som tidigare i studien nämnts utgår advokaterna från sin klient vilket leder till att 

klientens dvs. förälderns perspektiv ersätter barnets perspektiv. Trots att viktig 

information kan gå förlorat om man inte inkluderar barnet i vårdnadstvisten, anser vi 

att det kan finnas fördelar med att utgå från ett vuxenperspektiv. Att utgå från ett 
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vuxenperspektiv behöver inte innebära att det endast är de vuxnas rättigheter som 

tillgodoses, utan även barnet i viss mån. Enligt kapitel 6, 11 § Föräldrabalken har 

vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som berör barnet. 

Vårdnadshavaren ska i takt med barnets ålder och utveckling ta hänsyn till barnets 

önskemål och synpunkter (SFS 1983:47). I kapitel 6, 1§ Föräldrabalken står även att 

barn har rätt till trygghet, omvårdnad och god fostran. Barn ska behandlas med 

aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för bestraffning eller 

kränkande behandling (SFS 1983:47). Utifrån dessa lagtexter har barnets 

vårdnadshavare en skyldighet att delge advokaterna information som gör att de kan 

arbeta utifrån vad som är bäst för hens klient, men även för barnet. Likaså som vi 

anser att barnet bör få uttrycka sig och göra sig delaktig i beslut som rör hen själv, 

bedömer vi att det kan vara positivt i vissa situationer att låta barnet hållas utanför 

vårdnadstvisten. Föräldrarna ska inte kunna förhandla och påverka barnet negativt och 

utsätta barnet för stress eller annat psykiskt lidande. Med detta anser vi att arbeta 

utifrån ett vuxenperspektiv inte behöver vara negativt för barnet och därmed faller 

inte advokaters arbetssätt helt utanför barnperspektivet. 

 

6.1.6 Socionomernas syn på barnperspektivet i vårdnadstvister 

Vidare undersökte och analyserade vi om socionomerna i studien utgår från ett 

barnperspektiv. Under intervjuerna med socionomerna framgick det som tidigare 

nämnt att socionomerna samtalar med barn i och med vårdnadstvister mellan 1-4 

gånger. Under utredningensamtalar socionomerna om barnets välmående och delger 

information och upplyser om utredningsprocessen. Det framkommer även i 

bakgrunden att en vårdnadstvist som gått till domstol kan pågå upp till 12 månader 

och vid överklagan kan tvisten ytterligare pågå fyra till sex månader. Om 

vårdnadstvister kan pågå som nämnts ovan under en längre tid är vi kritiska till att 

socialtjänsten samtalar med barnet endast 1-4 gånger. 

Tidigare forskning beskriver att barn kan vara stressade under denna period och har 

även svårare att uttrycka sig än vuxna då barnet finner trygghet och utövar sin 

återhämning genom familjen (Hörlin 2012:58 ). Då familjen befinner sig i en konflikt 

och barnets system för återhämtning och trygghet rubbas, bedömer vi socialtjänstens 

roll i denna situation som viktig då dem kan tillgodose barnet med trygghet genom 
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samtal med barnet. Vi anser därmed att socialtjänsten bör vara mer involverad med 

barnet under vårdnadstvisten då den kan vara påfrestande för barn. 

 

Socialstyrelsens rapporter om huruvida barnet kommer till tals i socialtjänstens arbete 

visade att barnsamtalet har utvecklats från en utredning till ett informationstillfälle, 

vilket även respondenterna i denna studie redogör. Dock redogör Socialstyrelsen att 

familjerättshandläggare sällan låter barn komma till tals i vårdnadsutredningar 

(Socialstyrelsen 2011:16). Denna tidigare forskning skiljer sig åt med vår studie där 

socionomerna i studien, som även de arbetar med familjerätt betonar att det är en 

självklarhet att tala med barnet och låta barnet få komma till tals. 

Socionom 2 säger: 

 

Om barnen är något större så frågar vi också hur de tycker att det skulle vara om de fick 

bestämma.                                       

        (Socionom 2) 

 

Tidigare forskning redogör att barn uppger skäl till varför de inte får komma till tals i 

olika situationer och menar att de vuxna besitter makt då de anses råda över kunskap 

som är av vikt.Forskningen redogör även ett exempel där barn längtar efter att få 

påverka sin egen situation (Arnér & Tellgren 2006:86). Då det finns rättigheter 

gällande barns delaktighet som bland annat behandlar barnets rätt att bli tillfrågat, 

räknat med och få tillgång till information (Nordenfors 2010:17) bedömer vi 

socialtjänstens sätt att arbeta och inkludera barnet i processen som något positivt, då 

barnperspektivet beaktas i större mån till skillnad från advokaternas arbetssätt. 

 

6.1.7 Ökad samverkan med barn 

Utifrån svaren om hur advokaterna beaktar delaktighetoch barns rätt att komma till 

tals ställdes frågan om de önskar att få möta barnet mer under vårdnadstvister. 

Advokat 1 menar att barn inte ska behöva utsättas för processen och betonar 

riskfaktorerna av traumatisering och redogör: 

 

Nej, på vår byrå blandar vi som sagt inte in barnet. Jag tror att barnets bästa är att slippa att 

vara med. Barn kan ju även traumatiseras av att höra mamma och pappa bråka och ta 
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ställning.                                                                                          

                                                                    (Advokat 1) 

                                                                                                                    

Även advokat 2 betonar riskfaktorerna av traumatisering men menar att man gärna 

träffar barnet om barnet anses vara moget för det. 

 

Det klart att man gärna tar in barnet men många gånger är barnet väldigt ung, vilket gör att det 

inte är lämpligt att man sitter och pratar om vad mamma eller pappa har gjort. Det kan också 

påverka barnet och traumatisera barnet på olika sätt. Är barnen så pass mogna och lite äldre 

kan jag tycka det kan vara bra att höra vad de tycker och tänker. Då pratar vi om tonåringar 

inte små barn. 

(Advokat 2) 

 

Då socionomerna träffar och samtalar med barnet i större mån än advokaterna ställdes 

frågan hur mycket de anser att barn ska vara delaktiga i processen. 

Socionom 1 svarade: 

 

Det beror på ålder och mognad. Viktigt att det tydliggörs att de har rätt att komma till tals men 

att det är vuxna som bestämmer hur det ska bli för dem. 

                                                                                        

        (Socionom 1) 

 

Socionom 2 förklarade att hon anser att barn ska vara delaktiga i vårdnadstvisten men 

inte i den rättsliga processen. Hon betonar följande: 

 

Jag anser att barnet inte ska vara delaktig i rättssalen, åtminstone inte i det system vi har idag. 

Det är en onaturlig situation för barnet om det skulle höras i rätten inför sina föräldrar. 

                                                                                     

                                                                        (Socionom 2) 

 

Båda advokaterna i intervjuerna betonade även riskfaktorerna av traumatisering av ett 

ökat deltagande. Advokat 1 uttrycker att barn helst ska slippa vara en del av processen 

på grund av att hen dels kan traumatiseras av upplevelsen. Advokat 2 menar att det 

finns en problematik med att inkludera barn då hen kan vara för ung vilket gör att det 

inte är lämpligt att samtala med barnet. Dock redogör advokat 2 att det kan vara bra 

att höra vad äldre barn har att säga men att det inte är positivt alla gånger att inkludera 



37 
 

mindre barn i processen oavsett om det skulle innebära ett ökat deltagande. I kapitel 

6, 1 § Föräldrabalken, står det att barn ska behandlas med aktning för sin egenart och 

person. Man får inte utsätta barnet för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling (SFS 1983:47). Då det finns rättigheter gällande delaktighet som barnets 

rätt att bli tillfrågat, att få tillgång till information, och rätt att bli räknat med kan man 

diskutera om advokater på grund av deras plikt till att vara sin klient trogen inte 

förhåller sig till vad som står i kap 11, 10 § Socialtjänstlagen (SFS 2012:776). Att inte 

låta barnet komma till tals eller att blanda in barnet så lite som möjligt från 

advokaternas perspektiv, anser vi kan utsätta barnet för kränkande behandling då 

barnet kan ta skada av att inte komma till tals. Enligt vår mening kan talet i 

vårdnadstvisten vara ett skydd för barnet då domstolen kan ta del av yttranden och 

åsikter inför beslutet.   

 

Även i socionomernas svar fann vi olikheter när frågan ställdes om hur mycket de 

anser att barn bör vara delaktiga. Socionom 1 anser att det är viktigt att det tydliggörs 

att barn ska ha rätten att komma till tals men poängterar att det är de vuxna som 

bestämmer hur det ska bli för dem.  Utifrån detta framgår 

att socionom 1 förhåller sig till kapitel 11, 10 § Socialtjänstlagen. Dock tydliggör hon 

maktperspektivet som uppstår mellan barn och vuxna då hon betonar de vuxnas 

bestämmande rätt.  Även här förekommer modellmakt mellan barnet och den vuxne 

då barnet i sin position blir underordnat. Socionom 2 anser att barn inte ska vara med i 

rättssalen då det är en onaturlig situation för barn oavsett barnets rätt att komma till 

tals (Arnér & Tellgren 2006:47–48). 

 

6.1.8 Delaktig eller ej? 

Då det finns rättigheter gällande delaktighet och barnets rätt att bli tillfrågat, att få 

tillgång till information och rätt att bli räknat med, kan man som tidigare nämnt 

diskutera om advokater på grund av deras plikt till att vara sin klient trogen inte 

förhåller sig till vad som står i kapitel 11. 10 § Socialtjänstlagen, om att ett barn ska få 

relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör hen 

själv (SFS 2012:776). 

Att endast höra vad barn har att säga vid vissa tillfällen eller inte alls, anser vi kan 

begränsa barns rätt att bli räknat med och även barnets rätt att besluta om exempelvis 
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åtgärder som rör hen själv. Vi anser att barnen utifrån advokaternas perspektiv och 

arbetssätt i detta fall inte får uppfylla deras rättsliga ansvar utifrån socialtjänstlagen på 

grund av deras begränsade delaktighet. Detta kan även leda till att barnets bästa som 

stadgas i kapitel 6, 2 § Föräldrabalken inte tillgodoses (SFS 2006:458). Både 

socionomer och advokater måste följa lagen, dock har dessa yrkesgrupper olika 

intresseområden som innebär att de följer olika direktiv. Utifrån resultatet från 

advokaterna anser vi att de inte bryter mot exempelvis det som står i socialtjänstlagen 

då det i första hand är socionomerna som måste utgå från den. Vi anser dock att det är 

av vikt att ha den lagparagrafen som ett direktiv i advokaternas arbete med barn. 

 

Hart ser både för- och nackdelar med ett barns delaktighet och betonar genom teorin 

att man bör låta barn vara med och påverka samt att vuxna ofta blandar in barn för 

sent i situationer. Däremot bör man som vuxen även se över hur och när man tänkt 

inkludera barn i en situation då det inte alltid beaktas som rimligt att låta barn 

medverka i alla situationer (Hart 1992:15). Detta resonemang är även något som 

advokat 2 betonar då hon reflekterar över barnets ålder. 

Även vi anser att det finns både för- och nackdelar med att inkludera barns 

delaktighet i vårdnadstvister genom att bland annat låta de komma till tals. Som 

nämnts ovan anser advokaterna att barnet kan traumatiserat av ett deltagande i 

vårdnadstvisten. Vi anser dock att barnet även kan traumatiseras av att inte delta i 

vårdnadstvisten genom att inte få komma till tals. Utifrån studiens resultat är vi 

införstådda med att man som barn beroende på ålder, mognad och speciellt psykiskt 

tillstånd även kan ta skada av att bli inblandad i vårdnadstvisten. Dock anser vi att det 

är viktigt för barn att veta varför saker händer i vårdnadstvisten så de själva kan 

komma i underfund med situationen. 

 

Mead talar om modellmakt både som ett positivt och negativt laddat begrepp då den 

vuxna ses som en förebild för barnet och där barnet tar för givet det de vuxna säger 

(Arnér & Tellgren 2006:47–48). Då vuxna inte alltid uttalar sig som är till fördel för 

barnet oavsett om barnet ser den vuxna som en trygg bas, kan det istället resultera i en 

negativ effekt för barnet. Denna negativa effekt kan skapa otrygghet och även leda till 

andra intryck som kan missgynna barnets utveckling. Fördelen med att inkludera 

barnet i hela vårdnadstvisten och låta barnet komma till tals anser vi ger ett bredare 

barnperspektiv.Johansson (2003) belyser i tidigare forskning detta och betonar vikten 
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av att som vuxen närma sig barnets perspektiv. Johansson menar att distansera sig 

eller närma sig barns perspektiv beror på hur barnet öppnar upp sig eller döljer sig för 

de vuxna(Johansson 2003:47) Att inkludera barnet i processen genom detta perspektiv 

tror vi skulle leda till ett större perspektiv genom att fler parter i tvisten deltar, och 

därmed är det lättare att inta ett barnperspektiv om barnet ges möjligheten att öppna 

upp sig. 

 

6.2 Barnets bästa 

 

6.2.1 Barnets bästa i vårdnadstvister 

En av studiens frågeställningar behandlar hur samtliga respondenter i undersökningen 

beaktar barnets bästa i vårdnadstvister. Nedan presenteras vad som enligt advokaterna 

och socionomerna avses som barnets bästa. 

 

När advokat 1 berättar om vad som enligt henne avses med barnets bästa belyser hon 

föräldrarnas välmående. 

 

För mig som advokat och som företräder föräldern, är barnet bästa när föräldrarna mår bra. 

Jag utgår alltid från de som är bäst för barnet är de som är bäst för föräldrarna.                   

(Advokat 1) 

 

Vid intervjun med advokat 2 berättar respondenten att barnets bästa för henne handlar 

om barnets grundläggande behov. 

 

Barnets bästa för mig innebär att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Att dem 

får känslomässig trygghet, att dem hålls säkra.                                                         

        (Advokat 2) 

 

Advokat 2 menar att det är viktigt att barnets grundläggande behov av exempelvis 

känslomässig trygghet tillgodoses, men att barnets grundläggande behov kan variera 

beroende på barnets ålder. 

 

Det beror på ålder. När ett barn är 10 kanske du inte behöver barnsäkra hemmet, men det 

kanske du behöver göra när ditt barn är 1. Känslomässig trygghet, säkerhet, tillgodose behov 
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av vård, att barnet får mat, sömn och att barnet utvecklas, är för mig barnets bästa.             

         (Advokat 2) 

 

När vi frågade socionomerna angående barnets bästa i vårdnadstvister svarade 

socionom 1 att det är individuellt men att det är viktigt att föräldrarna till barnen 

kommer överens. Socionom 1 svarade även: 

 

Att barnen får komma till tals, direkt eller indirekt, är barnets bästa. Att föräldrarna skonar 

barnen från att höra dem prata illa om den andra föräldern.    

        (Socionom 1) 

 

Socionom 2 definierade barnets bästa utifrån de grundläggande behoven och 

redogjorde bland annat att barnet ska känna sig tryggt och älskat. 

 

Barnets bästa för mig är att det ska känna sig tryggt, älskat och ha möjlighet att få de 

grundläggande behoven tillgodosedda. De ska inte behöva välja vilken förälder de ska tycka 

om eller inte. Föräldrarna är skyldiga att se till så att barnet inte far illa, att det kan utvecklas 

och ha en god hälsa. Barnet har inte valt sina föräldrar utan det är föräldrarna som har valt att 

skaffa barn. Barnets bästa i en tvist är att inte behöva vara delaktig i föräldrarnas konflikt. 

                                                   

                                                                                         (Socionom 2) 

 

6.2.2 Barnperspektiv eller föräldraperspektiv? 

Tidigare forskning menar att målsättningen med vårdnadstvister är att man ska utgå 

från barnets bästa och detta ska ske i enlighet med föräldrabalken, socialtjänstlagen 

och barnkonventionen. I handläggningen ska man utgå från ett barnperspektiv 

(Rejmer 2002:138).  I kapitel 6, 2 § Föräldrabalken står det att barnets bästa ska vara 

avgörande för alla beslut gällande vårdnad, umgänge och boende och att hänsyn skall 

tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad(SFS 2006:458). 

Båda socionomerna utgår från ett barnperspektiv likt advokat 2 då dessa tre 

respondenter exempelvis betonar barnets grundläggande behov, barnets rätt att 

komma till tals och rätten till utveckling.Att endast utgå från ett föräldraperspektiv 

som advokat 1 uttryckt, anser vi kan vara en ensidig form av att tillgodose tillräckligt 

med material som ska ligga till grund för barnets bästa i utredningen. 
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Vi åsidosätter inte föräldrarnas välmående i denna process då vi anser att det är viktigt 

att barnets föräldrar mår bra. Vi anser dock att advokater bör tillhandahålla material 

från både barn och de vuxna för att säkerhetsställa att dem i handläggningen utgår 

från ett barnperspektiv samt beaktar barnets bästa. Den ovannämnda paragrafen syftar 

till att ge barnet dess skydd. Utgår man endast från föräldrarna anser vi att det är 

föräldrarnas bästa och behov som är avgörande och därmed inte barnets som lagen 

utgår från. 

 

6.2.3 Barns bästa som rättsregel eller rättsprincip 

Vid diskussionen av vad som enligt advokaterna och socionomerna avses som barnets 

bästa skilde sig svaren åt. Advokat 1 och delvis socionom 1 utgår från ett 

föräldraperspektiv gällande barnets bästa och advokat 2 och socionom 2 utgår från 

barnet och dess grundläggande behov. De skilda svaren anser vi kan bero på att 

barnets bästa som begrepp både kan betraktas som en rättsregel och en rättsprincip 

(Schiratzki 2013:35). Att tillämpa barnets bästa som en rättsprincip snarare än en 

rättsregel kan resultera i en definitionsproblematik då åsikter och moraliska 

värderingar är av betydelse för bedömningen av vad som avses med barnets bästa. Det 

finns därmed inte en direktdefinition av vad som avses med begreppet. Enligt 

enkätundersökningar i studiens valda tidigare forskning framkom det att 79 procent av 

socialsekreterarna, 60 procent av advokaterna och 50 procent av domarna att 

begreppet barnets bästa är otillräckligt definierat vilket försvårar i hur man ska 

definiera vad som är bäst för barnet (Rejmer 2002:143–144). Varför advokaternas 

svar skiljer sig åt kan bero på begreppsproblematiken. Utifrån advokaterna samt 

socionomernas definition av begreppet barnets bästa kan vi konstatera att begreppet 

kan definieras olika utifrån egna värderingar och erfarenheter. Tidigare forskning 

visar att de olika yrkesrollerna i domstol anser att begreppet är otillräckligt definierat 

vilket även vi bedömer utifrån vår studies resultat då olika svar framkommit. Vi anser 

därmed att barnets bästa bör få en klarare formulering i lagtext för att underlätta i 

arbetet som berör barnfrågor. 

 

6.2.4 Att inkludera eller exkludera barnet 

Vidare under intervjun ställdes frågan om man kan tillgodose barnets bästa utan att 

inkludera barnet i vårdnadstvisten. Advokaterna förklarade att allt utgår från lagen. 



42 
 

Advokat 2 utvecklade svaret vidare och förklarade att det finns vissa direktiv till vad 

som anses vara barnets bästa. Dessa direktiv ställer man mot målets fakta och på så 

sätt tar advokater hänsyn till barnets bästa, utan att behöva inkludera barnet tvisten 

eller processen. Socionomerna förklarar att man kan tillgodose barnets bästa genom 

barnavårdsutredningar för att inhämta information. Socionom 1 betonar att barnet är 

en del i processen oavsett om de är delaktiga eller ej utan att socialtjänsten träffar 

dem. Socionom 2 ansåg däremot att det kan vara svårt att tillgodose barnets bästa om 

socialtjänsten inte får träffa barnet då de gärna vill prata samt se föräldrarnas samspel 

med barnet. 

 

Genom studiens empiri har även vi fått en uppfattning om att det kan underlätta att 

tillgodose barnperspektivet och barnets bästa om barnet gör sig delaktig i 

vårdnadstvisten. Delaktigheten innebär att barnet får yttra sig och bestämma i frågor 

som rör hen själv vilket leder till att yrkesgrupperna i domstol och i hela 

vårdnadstvisten tar större hänsyn till vad barnet har att tillägga i målet. Enligt vår 

mening leder detta i sin tur till att barnets bästa i större mån beaktas.  

 

6.2.5 Svårigheter med barnets bästa 

Fortsättningsvis redogör båda advokaterna att det kan vara svårt att tillgodose barnets 

bästa i vårdnadstvister. 

 

Det är jättesvårt att tillgodose barnets bästa. Ibland kan man känna “nej men nu är de inte 

barnet bästa, men vi har utnyttjat alla de rättsliga åtgärderna utan att de faktiskt har gett något 

positivt resultat”. Jag tycker det och det är så otroligt enkelt för ett barn som inte har lika stark 

kontakt med båda sina föräldrar att bli påverkad av den primära anknytningspersonen. Umgås 

man då med endast en förälder litar man på att den föräldern talar sanning. Skulle den 

föräldern då säga “nej din andra förälder är inge vidare bra” då väljer att man lita på det och 

det tror jag är ett jätte stort problem.                                                   

        (Advokat 1) 

 

Advokat 2 betonar svårigheten med att tillgodose barnets bästa: 

 

Ja, ja, ja! Mitt jobb är att företräda min klient. Det är min klients bästa som jag hela tiden har i 

åtanke. Jag måste följa lagen, men finns det något i ärendet som går emot min klient får jag 

inte använda mig av det. Och där kan det bli fel, så absolut kan barnets bästa vara svårt att 
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tillgodose i och med att jag tillgodoser min klients bästa som inte alltid är barnets bästa.    

        (Advokat 2) 

 

Socionom 1 betonar: 

 

Barn är alltid delaktiga direkt och indirekt. Det finns inget facit på hur man kan avgöra barnets 

bästa.                             

        (Socionom 1) 

 

Socionom 2 svarade: 

 

Det är lättare att göra en bättre bedömning om barnet är inkluderat. Då kan prata med barnet 

eller observera hur barnet agerar gentemot föräldrarna som kan inhämta viktig information. 

(Socionom 2) 

 

De båda advokaterna ser svårigheter med att tillgodose barnets bästa i vårdnadstvister. 

Dock poängterar advokat 1 problematiken som kan uppstå mellan barn och 

anknytningspersonen jämfört med advokat 2 som dels diskuterar att det som är 

föräldrarnas bästa inte alltid är barnets bästa. Socionom 2 anser att det är lättare att 

avgöra barnets bästa om barnet är inkluderat i processen då man kan observera och 

prata med barnet och inhämta viktig information. Att förstå hur barn tänker, känner 

och agerar kräver en speciell metod som innefattar kunskap om barn. Detta tyder på 

att om advokaterna valt att inte inkludera barn i processer som indirekt berör dem, 

måste de inhämta kunskap om barnets värld och perspektiv som gör att dem både kan 

tillgodose barnets bästa och sin klients. Att närma sig ett barns perspektiv är inte helt 

problemfritt då relationen mellan exempelvis barnet och advokaten är uppbyggd i en 

hierarkisk ordning vilket gör att barnet i sin position intar en underordnad plats 

(Johansson 2003:42). Som vi tidigare fastställt är begreppet barnets bästa ett 

svårdefinierat begrepp. Vi anser att ett samarbete med barnet i frågor om vad som är 

barnets bästa underlättar, som vi bedömer kan leda till att man närmar sig barnets 

perspektiv och lär sig att tänka och förstå ur deras perspektiv. 
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6.2.6 Barnets bästa utifrån delaktighetsstegen 

Som tidigare nämnt är barn inte processbehöriga i vårdnadstvister. Socionom 1 

nämner att barn direkt eller indirekt är inkluderat i processen och att det inte finns 

något facit på hur man kan avgöra barnets bästa. Utifrån detta vill vi ifrågasätta i 

vilken mån barnet ändå bör vara med i vårdnadstvister. Hart nämner att barnets 

delaktighet bör anpassas efter situationen och att full delaktighet inte är rimligt i alla 

sammanhang. Utifrån Harts delaktighetsstege kan man analysera vilket steg som är 

tänkbart för barn att uppnå i vårdnadstvister där begreppet barnets bästa beaktas. 

Är det barnets bästa att endast låta barn delta under de tre första steget av Harts 

delaktighetsstege? Enligt svensk lagstiftning ska barnets bästa vara avgörande för alla 

beslut om vårdnad, boende och umgänge (SFS 2006:458).  Enligt kapitel 11, 10 § 

Socialtjänstlagen har barnet rätt till att få relevant information när en åtgärd rör 

barnet. Barnet har även enligt lag möjlighet till att framföra sina åsikter och 

synpunkter i frågor som rör denne (SFS 2012:776). Steg ett handlar om att barn 

manipuleras att delta i en situation utan att ha kunskap om vad det går ut på.  I det 

andra steget ses barn som en dekoration i ett sammanhang och i det tredje steget har 

barnet en symbolisk betydelse. Vi anser dels att barnet bör ha kunskap om situationen 

som hen befinner sig i och inte manipuleras för att medverka i den. Barnet ska inte 

heller användas i symbolisk betydelse och dekoration. 

 

Vi anser att dessa tre steg inte beaktar barnets bästa då barnet inte är delaktig genom 

att inte få komma till tals och uttrycka sina åsikter i frågor som rör barnet själv. 

I de fem resterande stegen av stegen är barnet delaktig genom yttranden och beroende 

på steg även besluta om exempelvis åtgärder eller andra beslut som rör barnet själv. 

Oavsett om det är till fördel att barn får vara med och avgöra i beslut anser vi att 

barnets ålder, mognad och välmående bör beaktas som respondenterna tidigare nämnt 

i studien. I det fjärde steget i delaktighetsstegen blir barnet informerat om situationen 

utan något medverkande. I detta fall kan man utgå från barnets ålder som advokat 2 

tidigare nämnt då små barn inte bör komma till tals eller medverka i processen. Att 

låta barnet få information om situationen men ej vara delaktig i tvisten mellan 

föräldrarna kan vara barnets bästa. Som advokat 1 tidigare nämnt kan barnets bästa 

vara när föräldrarna mår bra och att barnet inte är med i processen, vilket kan styrka 

att det fjärde steget i stegen kan vara ett rimligt steg att stanna på för att beakta 

barnets bästa i vårdnadstvister. 
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Socionom 2 menade dock att barnets bästa är att barnet får komma till tals och även 

advokat 2 menar att det kan vara bra att samtala med äldre barn vilket även steg fem 

till sju på stegen redogör. I det femte steget får barnet yttra sig men de vuxna tar 

besluten. Att låta barnet yttra sig i frågor som rör hen själv och även få delta i att fatta 

beslut som enligt det sjätte steget, anser vi även kan vara barnets bästa i 

vårdnadstvister då tvisten handlar om barnet själv. 

Enligt teorin om barn som not-yets definieras barnet som ännu inte vuxna och menar 

att barnens egen syn på situationen blir ifrågasatt då barn saknar förmågan att 

beskriva och tänka långsiktigt (Arnér & Tellgren 2006:44). Om barnet inte tas in 

under processen till den mån som avses enligt kapitel 11, 10 § Socialtjänstlagen (SFS 

2012:776) anser vi att det kan förekomma modellmakt som enligt Mead förekommer i 

relationen mellan barn och vuxna där barnet blir underordnad. Detta kan resultera i att 

barnet tar förgivet det de vuxna säger då de vuxnas perspektiv är det enda giltiga 

(Arnér & Tellgren 2006:47–48). Vi tror att detta kan medföra en problematik då 

barnet i processen kan ta förgivet att de vuxna alltid tar hänsyn till barnets bästa. 

Problematiken i detta uppstår om den vuxne istället yrkar på något som resulterar i att 

barnet bästa inte beaktas. Detta kan enligt vår mening skapa otrygghet hos barnet då 

barnet efter avgörandet kan hamna i en ofrivillig situation. Genom att låta barn bli en 

del av vårdnadstvisten kan man minimera barnets underordnade position och istället 

lyfta barnet och låta barnens tankar komma i höjd med vuxenperspektivet och därmed 

uppnå ett mer jämlikt maktperspektiv. 

 

Kan barnets bästa beaktas i vårdnadstvister utifrån det åttonde och sista steget i 

delaktighetsstegen? Enligt Hart är detta inte alltid målsättningen att låta barnet vara 

som mest delaktig och få fatta beslut utan bör ses utifrån sammanhang (Hart 

1992:15). Utifrån socionomernas svar om delaktighet och barnets bästa, anser vi att 

steg åtta är barnets bästa då barnet får bestämma om exempelvis åtgärder och frågor 

som rör dem själva. Utifrån advokaternas perspektiv anser vi att steg åtta inte är 

aktuellt att använda för att beakta barnets bästa då de bland annat upprepande gånger 

nämner manipulation och påverkan från föräldrarna. Att hypotetiskt låta barn fatta 

beslut som därmed kan vara påverkade av ena föräldern i tvisten kan vara 

problematiskt i slutändan. Utifrån Harts teori om delaktighet anser vi att barnets bästa 

utifrån stegen beror på vilket perspektiv man utgår ifrån, men att barnets bästa dock 

kan beaktas från steg fyra till åtta på stegen. 
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Sammanfattningsvis anser vi att steg fyra till åtta utifrån Harts delaktighetsstege går 

att använda för att beakta barnets bästa då barnet får möjlighet att vara med och 

avgöra sin livssituation. Det kan öka barns ansvar, demokrati och höja deras 

självkänsla (Nordenfors 2010:17). Att inkludera barn mer i vårdnadstvister kan även 

resultera i att definitionen av begreppen not-yets och modellmakt omvandlas i sin 

betydelse och utgör därmed att barns betydelse värderas mer som vuxnas. Vi anser att 

denna delaktighet inte endast skulle gynna barnet i vårdnadstvister utan ur ett helt 

samhällsperspektiv då det nya synsättet på barn kan stärka deras rättigheter. 

 

7. Avslutande diskussion 

Inledningsvis i denna studie redogjordes en problemformulering angående barns rätt 

att komma till tals i frågor som berör dem själva, samt att barnets åsikter inte alltid 

redovisas i socialtjänstens utredningar om barn. Tidigare forskning har även visat att 

barn generellt har svårt att komma till tals i familjerättsliga processer. Utifrån 

ovanstående problemformulering samt bakgrund om de valda ämnet, ville vi 

undersöka och belysa hur barnets bästa beaktas samt i vilken mån barn är delaktiga i 

vårdnadstvister utifrån advokaters och socionomers perspektiv, som var studiens 

syfte. 

 

För att besvara och återkoppla till studiens första och andra frågeställning om i vilken 

utsträckning barnet får komma till tals och i vilken mån samtliga respondenter anser 

att barnet skall vara delaktig i vårdnadstvister, kan vi utifrån undersökningens empiri 

och ovanstående analys konstatera att barn är delaktiga i olika mån och på olika 

nivåer beroende på om man utgår från socionomernas eller advokaternas 

perspektiv.Utifrån Roger Harts delaktighetsstege kan vi även fastställa att barn utifrån 

socionomernas arbete oftast är delaktiga till steg fyra och fem där de får komma till 

tals via utredningar och informationstillfällen. Det förekommer även att de får vara 

delaktiga till steg sex. I de fall då advokaterna valt att samtala med barnet om det är 

till fördel för deras klient kan även steg fyra och fem appliceras på advokaternas 

arbete utifrån stegen. Som tidigare nämnt framkom det att barn i största mån inte är 

delaktiga med advokaterna då de väljer att inte inkludera barnet i vårdnadstvisten och 

därmed är barnet inte delaktig utifrån Harts delaktighetsstege. 
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Resultatet visar även att advokaterna arbetar efter ett vuxenperspektiv som dock 

vidrör ett barnperspektiv. Utifrån studiens empiri anser vi att advokaterna sätter 

vuxnas rättigheter framför barns i vårdnadstvisten. Ur advokaternas perspektiv 

förekommer det modellmakt enligt Meads teori då advokaterna fokuserar på det 

vuxna och gör endast barnet delaktig om det är till advokatens huvudmans fördel. 

Resultatet visar även att det kan förekomma att advokaterna i vårdnadstvister 

förutsätter att föräldrarna i tvisten vet vad som är bäst för barnet. 

 

Socionomerna i studien närmar sig barnperspektivet i större bemärkelse i arbetet i 

vårdnadstvisten då de dels måste utgå från lagrum i socialtjänstlagen som bland annat 

berör barnets rätt till information och genom samtal på socialtjänsten. Vi anser 

därmed att modellmakten reduceras mellan barnet och socionomen och 

maktperspektivet kan bli mer jämlikt. Dock är vi kritiska till att de endast utför 1-4 

samtal trots att en vårdnadstvist kan pågå i över ett år. Detta är enligt oss att inte 

beakta barnets bästa och därmed brister de i deras sätt att arbeta utifrån 

barnperspektivet. 

 

I studiens sista frågeställning om hur advokater och socionomer på socialtjänsten 

anser att de beaktar barnets bästa i vårdnadstvister? framkom det att barnets bästa är 

ett svårdefinierat begrepp. Detta gjorde sig tydligt då respondenternas svar skiljdes sig 

åt då både föräldrarnas och barnets välmående poängterades. Enligt socionomerna 

erhålls inget facit på vad som avses med barnets bästa och enligt advokaterna kan det 

vara svårt att beakta barnets bästa då de måste tillgodose sin klients bästa som inte 

behöver vara barnets bästa. Vi tror dock att det inte endast handlar om att advokaterna 

måste tillgodose deras klients bästa, utan att de även har svårigheter med att närma sig 

barns perspektiv då de saknar den kunskapen att se ur ett barnperspektiv på grund av 

barnets exkludering i vårdnadstvisten. 

 

Gällande delaktighetsstegen kom vi genom vårt ovanstående material fram till att steg 

ett till tre inte beaktar barnets bästa i vårdnadstvister. Vi kom även fram till att 

beroende på situation är det rimligt att låta barn endast vara delaktiga till steg fyra 

eller fem då barnet inte alltid är mogen för att ta ett visst beslut på grund av hens ålder 

eller psykiska tillstånd. Därmed är det inte alltid lämpligt att låta barn vara delaktiga 

till steg åtta. Dock anser vi att steg fyra till åtta går att använda för att beakta barnets 
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bästa då barnet får möjlighet att vara med och avgöra sin livssituation då dessa nivåer 

av delaktighet kan öka barns ansvar, demokrati och höja deras självkänsla 

(Nordenfors 2010:17). En högre grad av delaktighet kan även resultera i att 

betydelsen och definitionen av de teoretiska begreppen not-yets och modellmakt 

förändras och därmed värderas barn åsikter och värderingar mer som vuxna och utgör 

en större betydelse. Vi anser att denna delaktighet inte bara skulle gynna barnet i 

vårdnadstvister utan ur ett helt samhällsperspektiv kan det nya synsättet på barn 

gynna och stärka deras rättigheter. 

 

Utifrån ovanstående material av resultat har vi en förståelse över advokaternas plikt 

att vara sin klient trogen, dock ser vi svårigheter med att utelämna barnet i processen 

av vårdnadstvister då konflikten i hög grad berör barnet. Advokater arbetar med 

svensk lagstiftning och måste ta hänsyn till föräldrabalken i en vårdnadstvist och att 

med detta utesluta barnet i processen blir det problematiskt att beakta barnets bästa 

och därmed brister barnets rättigheter.    

 

7.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis vill vi belysa de slutsatser studiens gett oss. Det vi främst bär 

med oss av studien är den ökade kunskapen om barns delaktighet i vårdnadstvister 

samt att barn är delaktiga i olika mån och på olika nivåer beroende på vilket 

perspektiv man arbetar och utgår från. Utifrån empirin anser vi att barn bör inkluderas 

mer i tvisten då de båda yrkesrollerna skall sträva efter barnets bästa och arbeta 

utifrån lagen som säger att barnet skall vara delaktig i frågor som rör barnet själv och 

därmed få komma till tals.   

 

Vi anser att barn i vårdnadstvister måste få komma till uttryck för sina känslor och 

åsikter gällande hens liv. För att barn ska kunna komma till tals, som är positivt för 

barnet, anser vi utifrån vad som framkommit ur undersökningens empiri att de vuxna i 

tvisten måste använda sig av metoder för att lära sig tolka och förstå det barnet 

uttrycker. Ett underlag av material där barn får vara delaktiga och komma till tals i 

vårdnadstvister med både föräldrarna och olika myndigheter, kan leda till att de vuxna 

fokuserar på barnet istället för konflikten och därmed ersätts vuxenperspektivet av ett 

barnperspektiv. Detta leder till att barnets rättigheter sätts framför de vuxnas och 
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skulle underlätta i hur man beaktar barnet bästa i processen. Ur ett samhällsperspektiv 

anser vi att barns delaktighet i en högre grad inte endast skulle främja barnet i 

vårdnadstvister utan kan stärka och gynna barns rättigheter i alla frågor som rör barnet 

själv. 

 

7.2 Fortsatt forskning                          

I denna studie har vi undersökt barns delaktighet och barnets bästa utifrån olika 

perspektiv. Fortsatt forskning om barn i vårdnadstvister kan vara att undersöka 

betydelsen av ett deltagande eller icke-deltagande för barn utifrån ett barns 

perspektiv. Utifrån denna studie har vi fått en ökad kunskap om att barnets bästa är ett 

svårdefinierat begrepp som därmed kan vara en anledning till att barn ibland är 

underordnad och de vuxnas rättigheter och viljor sätts i fokus i tvisten. Hur mår barnet 

av att inte vara delaktig? Kan advokaters vuxenperspektiv hindra barn från att komma 

till tals och vara delaktiga? kan vara intressanta frågor att undersöka vidare. Tidigare 

forskning har fokuserat på utredningstexter och intervjuer med myndigheter. Att 

undersöka detta genom intervjuer med barn och myndigheter tror vi hade varit lärorikt 

för det sociala arbetet. 
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Tillgänglig på Internet:http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/7939/6993 
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9. Bilaga 

Bilaga 1 - Infobrev till de olika enheterna 

Hej! Vi är två socionomstudenter som läser socionomprogrammet termin 5 på 

Södertörns Högskola och ska nu skriva en C-uppsats. Vi är intresserade av att 

undersöka barns delaktighet i vårdnadstvister samt hur man beaktar barnets bästa i 

processen. Vi vill därför komma i kontakt med någon som arbetat/arbetar med sådana 

processer och undrar om någon kan ställa upp på en intervju. I vår studie blir ni 

anonyma och det är frivilligt att delta. Vi hoppas att någon vill medverka och har ni 

några eventuella frågor kan ni kontakta oss. 

 

 

Bilaga 2- Intervjuguide 

Kan du berätta lite vad du gör inom ditt yrke? 

Har du någon erfarenhet av familjerätt/vårdnadstvister? 

Hur ser processen ut? är det du eller föräldrarna som tar kontakten? eller någon 

annan? 

När du har bokat möte med din klient, samtalar du även med barnet som tvisten 

handlar om? 

Samarbetar ni med socialtjänst under vårdnadstvist? 

Hur mycket är barnet delaktig under hela processen? 

I vilken mån får barnet komma till tals? 

Hur förhåller ni er till barnets rätt att komma till tals?   

Vad innebär barnets bästa i vårdnadstvister för dig? 

Finns det något problem med att inkludera barnet i processen? 

Kan man tillgodose barnets bästa utan att inkludera dem i processen? 

Tar ni hänsyn till barnets ålder när man tänkt inkludera barnet i processen? 
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Hur mycket anser du att barnets ska vara delaktig under processen? ge gärna exempel 

Anser du att det kan det vara svårt att tillgodose barnet bästa i vårdnadstvister? 

Är det svårare eller enklare om barnet är delaktig? 

Skulle ni vilja träffa barnet mer under vårdnadstvister? 

Använder ni materialet ni fått av barnet under rättegången? 

Vad innebär barnets bästa i vårdnadstvister? 

Vad innebär delaktighet för dig? 

Anser du att barnet bör få vara mer delaktig i processen av vårdnadstvister? 

 

 


