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SAMMANFATTNING  

 

Titel: Barnperspektiv vid vårdnadstvist?  -En kvalitativ studie om familjerättssocionomers 

upplevelser av huruvida föräldrar i vårdnadstvist har barnperspektiv eller inte. 

Författare: Malin El Fhaily och Marlene Haglund 

 

Studien syftade till att undersöka om familjerättssocionomer upplever att föräldrar som är i 

vårdnadstvist har ett barnperspektiv eller inte. De sex deltagande respondenterna har 

intervjuats med semistrukturerade frågor. De har anställning som familjerättssocionomer i en 

mindre kommun och en större kommun i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes i april 

2017. I studien har kvalitativ innehållsanalys använts för att analysera det insamlade 

materialet. Resultatet visade att respondenterna upplever att många föräldrar i vårdnadstvist 

försöker att ha ett barnperspektiv men att föräldrarna har olika uppfattning om vad som är det 

bästa för barnet. Detta leder till att tvist och samarbetssvårigheter uppstår. Resultatet visade 

också att respondenterna upplevde att en del föräldrar som är i vårdnadstvist är så uppe i sin 

egen konflikt att de inte har förmåga till barnperspektiv och att se barnets bästa. 

Respondenternas uppgift blev då att försöka få föräldrarna att samarbeta och lösa sin tvist så 

att de kan flytta fokus från sin konflikt till barnet samt att få föräldrarna att enas om vad som 

är deras gemensamma barns bästa. Familjerättssocionomerna i studien upplevde att deras 

uppgift i vårdnadstvister blir att synliggöra barnperspektivet och varje barns bästa  både inför 

föräldrarna och tingsrätten. 

 

Nyckelord: Barnperspektiv, Barns bästa, Familjerätt, Familjerättssocionom, Vårdnadstvist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Title: Children´s perspective at custody dispute? -A qualitative study of the experiences of 

Family Law Social workers of whether parents in custody dispute have a children´s 

perspective or not. 

Authors: Malin El Fhaily and Marlene Haglund 

 

The purpose of the study was to investigate the experiences of social workers at Family Law 

about whether parents in custody dispute have a children´s perspective or not. The six 

respondents have been interviewed with semi-structured questions. They are employed as 

Family law social workers in one small community and one bigger community in the middle 

of Sweden. The interviews were conducted in April 2017. In the study, a qualitative content 

analysis was used to analyze the gathered material. The result showed that the respondents 

experienced that a lot of the parents in custody dispute tries to have a children´s perspective, 

but the parents have different opinions of what the best of their child is, and this is the reason 

a dispute and  

unpleasantness arises. The result also showed that the respondents experienced that some of 

the parents in custody dispute have too much focus on their own conflict and not being able to 

see the best interest of their child. The task for respondents was in this case to get the parents 

to cooperate and solve their dispute so they could move focus from their conflict to the child, 

and to get the parents to agree in questions concerning the best of their child. The Family law 

social workers in the study experienced that their tasks in custody dispute was to visible every 

child´s best interest for both the parents and the court.  

 

Keywords: Children´s perspective, Child´s best, Custody dispute, Family law, Family law 

social worker. 
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1.INLEDNING  

Varje år är ungefär 50 000 barn i Sverige med om att föräldrarna separerar. År 2011 var det 

48 353 barn eller 3, 2 procent av alla barn med gifta eller samboföräldrar (SCB 2017a). Enligt 

Statistiska Centralbyrån är det nästan dubbelt så vanligt att barn med samboföräldrar är med 

om en separation än de som har gifta föräldrar. Vid 17-års ålder har enligt Statistiska 

Centralbyrån nära var tredje barn varit med om en separation. Viktigt att komma ihåg är att 

majoriteten av alla barn i Sverige fortfarande lever i kärnfamiljer, sju av tio (SCB 2017c) och 

att de flesta av de föräldrar som separerar kommer överens i frågor gällande vårdnad, boende 

och umgänge. Endast en liten del av dem som separerar kommer till socialnämndens 

familjerätt, som är det område studien berör. Enligt Röbäck (2012) är det årligen ungefär 

7000 barn vars föräldrar hamnar i vårdnadstvist. När föräldrar separerar innebär det utifrån ett 

barnperspektiv en negativ och krispräglad upplevelse enligt Evenshaug och Hallén (2001), 

även tiden efter separationen eller skilsmässan har stor påverkan för barnet. Skillnaden från 

80-talet och nu är att gemensam vårdnad ökat från en procent till 30 procent (Bergström et al 

2013). Bergström et al. (2013) beskriver att i takt med att Sverige blir mer jämställt så ökar 

också jämställdheten mellan föräldrarna att dela på vårdnaden efter en separation eller 

skilsmässa.  

 

Mot bakgrund av ovanstående, hur vanligt förekommande det är med separationer och hur 

många barn som årligen är med om föräldrars separation upplever studiens författare att det 

skrivs och diskuteras för lite kring barnperspektivet och vad som blir barns bästa när föräldrar 

separerar. I denna studie har barnperspektiv vid vårdnadstvist valts som avgränsning. Barns 

liv, utveckling och trygghet vilar i föräldrarnas händer och barnen kan inte alla gånger föra sin 

egen talan.  
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2. BAKGRUND  

Nedan presenteras statistik, barnkonventionen, barns bästa och vad lagstiftningen säger om 

barns bästa, barnperspektiv samt en beskrivning av arbetsprocessen på familjerätten. Därefter 

följer studiens problemformulering, syfte och frågeställningar samt slutligen centrala begrepp. 

2.1 Statistik från Statistiska Centralbyrån 

I Sverige finns drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Sju av tio är kärnfamiljer. 

Kärnfamilj innebär att alla barn är föräldrarnas gemensamma barn. Två av tio är familjer med 

en ensamstående förälder, oftast en ensamstående mamma. En av tio familjer är en ombildad 

familj vilket innebär att en eller båda föräldrarna har barn från ett tidigare förhållande (SCB 

2017c).  

Enligt Statistiska Centralbyrån (2017a) är ungefär 50 000 barn per år i Sverige med om att 

föräldrarna separerar. Det är nästan dubbelt så vanligt att barn med samboföräldrar är med om 

en separation jämfört med barn till gifta föräldrar. Andelen har dock minskat något bland 

samboföräldrarna, från 5,4 procent år 2000 till 4,7 procent år 2011. För barn med gifta 

föräldrar har andelen som är med om en separation legat stadigt på runt 2,5 procent per år. 

Ungefär var tredje barn i Sverige har vid 17 års ålder varit med om föräldrars separation. 

Även om det kan tyckas en hög siffra så bor de flesta barn i Sverige idag i kärnfamiljer (SCB 

2017c). 

Man kan enligt Statistiska Centralbyrån se påverkande faktorer för separationer, till exempel 

så påverkar barnens ålder samt var föräldrarna och barnen är födda. De utlandsfödda barnen 

är oftare med om att föräldrarna separerar. Det finns ett undantag och det är adoptivbarn 

födda utomlands som visar på lägst förekomst av att vara med om föräldrars separation med 

bara 1,8 procent. Bland barn födda i Sverige är det något vanligare med separationer i familjer 

där den ena föräldern är utlandsfödd än om båda föräldrarna är utlandsfödda enligt SCB:s 

mätningar. SCB:s mätningar visar också att lägst andel separationer finner man bland de 

svenskfödda barnen som har föräldrar som båda är födda i Sverige, av dem var 2,8 procent 

med om en separation år 2011. I ombildade familjer var siffran 6,3 procent. Det är också 

vanligare att yngre barn upplever en separation än äldre barn (SCB 2017c).  

Andelen barn som upplever en separation varierar även över landet. Man kan se skillnader 

mellan kommuner och mellan storstäder och förorter där storstadskommunerna hade något 

högre andel separationer än förortskommunerna. Under 2000-talet har andelen separationer 

minskat något vilket förklaras av SCB som att föräldrar idag väntar längre med att skaffa 

barn. Om man gör en historisk återblick sker fler separationer idag än tidigare. I början av 

1900-talet så var det väldigt ovanligt att barn upplevde separationer. Mellan åren 1976–1985 

ökade andelen till runt 15 procent, på 2000-talet var siffran 27 procent och år 2011 var den 32 

procent. Vid en separation är det vanligaste att föräldrarna delar på vårdnaden av sina barn. 

Bland de få procent som övergår från gemensam till ensam vårdnad är det enligt SCB i de 

allra flesta fall mamman som har vårdnaden. Om föräldrarna var gifta innan separationen är 

det något vanligare med gemensam vårdnad jämfört med om föräldrarna var sambor (SCB 

2017). 
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2.2 Barnkonventionen 

FN:s Barnkonventionen består av bestämmelser om barns mänskliga rättigheter och är ett 

rättsligt bindande internationellt avtal mellan 196 länder som har skrivit på att förbinda sig till 

dess regler. FN:s barnkonvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 

20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990. Barnkonventionen står för att 

barn är individer med egna rättigheter och inte några ägodelar till sina föräldrar eller andra 

vuxna. Sedan 2013 har den svenska regeringen utrett och undersökt hur Barnkonventionen 

kan inkorporeras i svensk lagstiftning. Barnkonventionen förväntas bli del av svensk lag i 

början av år 2018 (Unicef 2017).  

Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla är lika viktiga och som tillsammans bildar en 

helhet. Utav dessa 54 är det enligt Unicef speciellt fyra som är grundläggande och vägledande 

principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor, beslut och åtgärder som rör barn; 

- Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn 

- Alla barn har rätt till liv och utveckling 

- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Unicef 2017). 

 

2.3 Barnets bästa  

Enligt Socialstyrelsens handbok (2012) är barnets bästa ett svårdefinierat begrepp. Betydelsen 

och innebörden av barnets bästa varierar bland annat beroende på person, situation och 

värderingar i samhället. Detta möjliggör tolkningsmöjligheter och flexibilitet vilket ger större 

utrymme för att ta hänsyn till det enskilda barnet och barnets egen åsikt. Enligt 

Socialstyrelsen ska vid bedömning av vad som är barnets bästa göras en sammanvägning av 

hur barnkonventionen, samhället, forskningen, barnet samt nätverket och beslutsfattaren 

definierar begreppet. Vid en bedömning av vad som är ett barns bästa bör barnet själv få 

uttrycka sig i kombination med kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen 2012). 

2.3.1 Barnets bästa enligt Föräldrabalken  

I 6 kap. 2§ i Föräldrabalken står följande: “Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut 

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

med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458)” (Föräldrabalk 2017). 

 

2.3.2 Barnets bästa enligt socialtjänstlagen  

”När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med 

barn avses varje människa under 18 år” (1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (2001:453), SoL). 
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Bestämmelsen gäller för åtgärder som rör barn inom Socialtjänstens område. Syftet med 

denna bestämmelse är att stärka barnets ställning (Socialstyrelsen 2012). 

 

2.4 Barnperspektiv 

Barnperspektiv består av två ord, barn beskrivs i SoL 1 kap §2 “med barn avses varje 

människa under 18 år” (Riksdagen 2017) och svenska akademins ordlista (2017) beskriver att 

perspektiv betyder sätt att te sig på, utsikt eller överblick. 

Barnperspektivet som begrepp beskrivs inte specifikt i lagtext men rättigheter som rör barns 

bästa finns beskrivet i SoL 2:1 “Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. 

Mer om barns rättigheter finns beskrivet i SoL kap 5 § 3 särskilda bestämmelser för olika 

grupper. Där står bland annat om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få sin åsikt 

beaktad i förhållande till sin ålder och mognad (Thunved & Lundgren 2013). 

I Socialstyrelsens handbok om vårdnad, boende och umgänge (2012) som riktar sig till 

familjerätten finns det enligt kommittén mot barnmisshandel tre former av barnperspektiv: det 

vuxna barnperspektivet, samhällets barnperspektiv samt barnets eget perspektiv. Den vuxnes 

perspektiv är skapat av dennes minnen av sin uppväxt, barndom och uppväxtmiljö. 

Socialstyrelsen menar att en vuxen aldrig kan se världen utifrån ett barnperspektiv utan endast 

ur ett vuxet barnperspektiv. Samhällets barnperspektiv är grundat på de normer och 

värderingar som råder i samhället. Varje barn har också sitt eget perspektiv på sig själv och 

sin situation och detta är beroende av den miljö barnet befinner sig i (Socialstyrelsen 2012). 

Barnkommittén (Socialstyrelsen 2012) beskriver att barnperspektiv handlar om att se ur 

barnets synvinkel, att se med barnets ögon. När det gäller att fatta beslut kring ett barn handlar 

det om att försöka ta reda på hur barn uppfattar och upplever sin situation och hur barnet 

skulle se på eventuella förändringar. Förståelsen är viktig och en förutsättning för att man som 

vuxen ska kunna vidta åtgärder som rör barnets bästa. Det är viktigt att beslutsfattare försöker 

sätta sig in i och försöker förstå barnets situation. Att ha ett barnperspektiv innebär också att 

man ser barnet som expert på sin egen situation. Ingen vet ju bättre hur det är att vara Kalle 

sju år, än just han själv. Detta betyder att det inte bara finns ett barnperspektiv utan lika 

många som det finns barn. Det är också skillnad på ett barn som är fyra år och en ungdom 

som är 15 år.  

Socialstyrelsen menar också att det är viktigt att kunna sätta gränser för sin inlevelse, så att 

man inte helt anammar barnets värld. Det är ändå de vuxna som med sina kunskaper och 

erfarenheter ska ta ansvar för följderna och fatta besluten i frågor som rör barn. 

Barnperspektiv i beslutsfattande innebär också att man noga analyserar vad följderna kan bli 

av ett beslut för varje enskilt barn (Socialstyrelsen 2012). 
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2.5 Familjerättens arbetsprocess  

 

Följande arbetsprocess delgavs muntligen från en familjerättssocionom på Familjerätten i 

Karlstad Kommun i april 2017. 

 (Se bilaga 1)  

1) Någon av föräldrarna stämmer den andra föräldern. 

2) Tingsrätten ska ta ett tillfälligt beslut under processen och då skickas en speciell begäran 

om upplysning till familjerätten från tingsrätten.  

3) Familjerätten ska träffa barnen en gång om det är över 7 år, och föräldrarna en varsin gång. 

Är det olika kommuner så träffar man barn och föräldrar i den kommun man tillhör.  

4) Socialregisterutdrag görs alltid, eventuellt även polisregister om det framkommer något 

som gör att Familjerätten behöver göra det, inget man får göra per automatik.  

5) Familjerätten skickar in insamlad information.  

6) Tingsrätten kallar till en muntlig förberedande förhandling. Där träffar domaren föräldrarna 

och frågar vad de kan komma överens om. Ibland vill de ha samarbetssamtal och då kan 

tingsrätten remittera det till familjerätten, då ska familjerätten också återrapportera det till 

tingsrätten. Familjerätten skriver då kort hur många besök föräldrarna varit på samt vad de 

kommit överens om, familjerättssocionomerna får inte skriva mer än så. Ibland får 

familjerätten göra en större utredning som innebär ca 3 samtal med vardera föräldern, prata 

med barnet även vid lägre åldrar som till exempel 3–4 år, göra hembesök samt ha 

referenssamtal med skola och förskola. De pratar inte med exempelvis farmor eller morbror 

då de är partiska och ska också få vara det. De pratar också med en eventuell ny partner. 

7) Familjerätten gör en riskbedömning på om det till exempel finns hot och våld, missbruk 

eller psykisk ohälsa.  

8) Familjerätten lämnar förslag till beslut, hur boendet ska se ut, umgängesrutiner, vad 

familjerättssocionomerna anser blir det bästa för barnet. Det ser lite olika ut beroende på vad 

föräldrarna tvistar om.  

9) När utredningen är klar skickas den till föräldrarna för kommunicering, de har då två 

veckor på sig att inkomma med sina kommentarer.   

10) Utredningen skickas till tingsrätten.  

11) Efter några månader startar huvudförhandlingen. 

 

(Familjerätten, Karlstad kommun 2017). 
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2.6 Studiens koppling till socialt arbete  

Barn är en målgrupp mellan 0–18 år. Föräldrarna har ansvar över barnet som är omyndigt 

fram tills att det är 18 år. Barnet och dess liv och utveckling ligger därför främst i händerna på 

föräldrarna. Separationer och skilsmässor är ett aktuellt fenomen i dagens samhälle. När 

föräldrar hamnar i tvist blir barn extra utsatta. Denna studies syfte var att särskilt 

uppmärksamma de barn vars föräldrar separerar och är i vårdnadstvist, ungefär 7000 barn per 

år (Röbäck 2012). Då det är barn som målgrupp som berörs samt att föräldrarna genom sin 

vårdnadstvist kommer i kontakt med Socialtjänstens familjerätt där samtliga anställda är 

utbildade socionomer finns en koppling till socialt arbete.  

 

2.7 Problemformulering 

För barn till föräldrar som separerar innebär det en tid av förändring och oftast en traumatisk 

och turbulent tid. De flesta separationer och konflikter löser sig med tiden och alla inblandade 

finner sig tillrätta i den nya situationen, men för en del gör det inte det. Barns liv, utveckling 

och trygghet vilar i föräldrarnas händer. Om det saknas barnperspektiv och föräldrarnas 

trygga händer inte går att lita på, finns det något annat skyddsnät för barnet att falla i då? 

 

2.8 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte var att undersöka familjerättssocionomers upplevelser av huruvida föräldrar i 

vårdnadstvist har barnperspektiv eller inte. 

Studiens frågeställningar: 

- Hur beskriver familjerättssocionomer barnperspektiv, samt vad det innefattar och innebär? 

- Hur bedömer familjerättssocionomer vad som är barnperspektiv och vad som blir barns 

bästa i vårdnadstvist? 

- Vilket eventuellt handlingsutrymme har familjerättssocionomer om de upplever att föräldrar 

saknar barnperspektiv och förmåga att se till barnets bästa? 

 

2.9 Centrala begrepp 

Barn 

Barn beskrivs i Socialtjänstlagen 1 kap § 2 “Med barn avses varje människa under 18 år” 

(Lundgren & Thunved 2013). 

 

Barnets bästa 

I Socialtjänstlagen 1 kap. 2 § står: “Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas” (Lundgren & Thunved 2013). I Föräldrabalken 6 kap. 2 § om vårdnad, boende och 

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

umgänge” (Föräldrabalken 2017). 
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Barnperspektiv 

Det finns vuxet barnperspektiv, samhällets barnperspektiv samt barnets egna perspektiv. 

Barnperspektiv handlar om att se ur barnets synvinkel (Socialstyrelsen 2012). Eftersom 

barnperspektiv som begrepp är svårdefinierat är det närmaste man kan komma i lagstiftningen 

att hitta förklaringar om att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn samt 

om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter i förhållande till sin ålder och mognad (Lundgren & 

Thunved 2013). 

 

Familjerätt  

Regeringens definition av familjerätt lyder: ”Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och 

samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det rymmer även regler om 

gode män och förvaltare” (Regeringen 2017). Huvudsakliga arbetsuppgifter på Familjerätten 

är samarbetssamtal, frågor och utredningar kring vårdnad, boende och umgänge, faderskap 

och adoptioner. Inom familjerätten arbetar man under Föräldrabalken, men också under 

Socialtjänstlagen exempelvis gällande sekretess (Familjerätten, Karlstad kommun 2017).  

 

Familjerättssocionom 

Samtliga respondenter i studien arbetar med familjerätt inom kommunens socialförvaltning 

och har socionomutbildning samt flera års arbetslivserfarenhet. Ingen formell 

vidareutbildning krävs för att arbeta inom familjerätt. Det finns flera benämningar på de 

socionomer som arbetar inom Familjerätt. De kan kallas socialsekreterare, 

familjerättssocionomer, familjerättssekreterare, familjerättssocialsekreterare, 

familjerättshandläggare och så vidare. I denna studie kallas de genomgående för 

familjerättssocionomer (Familjerätten Karlstad 2017 muntligen). 

 

Gemensam vårdnad  

I Föräldrabalken 6 kap. 3 § om vårdnadshavare står: ”Barnet står från födelsen under vårdnad 

av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår 

föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av 

dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt 

förordnade vårdnadshavare. Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står 

barnet även därefter under båda föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden 

upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall barnet även efter domen på äktenskapsskillnad stå under 

båda föräldrarnas vårdnad, skall rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är 

gemensam.” (Föräldrabalken 2017). 

 

Handlingsutrymme 

Innebär vilken ram som familjerättssocionomen ska arbeta inom. Mestadels arbetar 

familjerätten med stöd av föräldrabalken och när de får i uppdrag av tingsrätten att utreda till 

exempel vårdnad och boende då är det vad uppdraget avser de utreder inget annat 

(Familjerätten Karlstad 2017 muntligen).  
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Vårdnadstvist  

Årligen är det ungefär 7000 barn vars föräldrar hamnar i vårdnadstvist. En rättslig process i 

dessa frågor mellan föräldrar som rör vårdnaden om deras gemensamma barn kallas för just 

vårdnadstvist (Röbäck 2012).  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Nedan följer tidigare forskning inom området och innefattar forskning kring barns välmående 

beroende på om de har växt upp i en kärnfamilj eller med separerade föräldrar, barns röster i 

vårdnadstvister, föräldrars syfte till gemensam vårdnad och växelvis boende. Även effekter på 

vuxna skilsmässobarn, anknytning vid växelvis boende samt uppföljning på 

vårdnadsreformen.  

 

3.1 Barns välmående beroende på kärnfamilj eller separerade föräldrar 

I Bergström et al. (2013) genomfördes en studie på 164 580 barn mellan tolv och femton år 

med syfte att jämföra barns välmående beroende på om barnet levde i en kärnfamilj eller med 

separerade föräldrar med gemensam vårdnad. Studien visar att barn som bor hos båda 

föräldrarna med gemensam vårdnad mår bättre än de barn som endast levde med en förälder 

efter separationen. Studien av Bergström et al. (2013) visar också att barn som växer upp i en 

kärnfamilj med båda föräldrar mår bättre än barn till separerade föräldrar. I undersökningen 

framkom dock att barn med separerade föräldrar med gemensam vårdnad mår bättre än barn i 

en kärnfamilj men där det förekommer mycket konflikter mellan föräldrarna. I studien 

framkommer också att välmående kan upplevas olika beroende på ålder då det kunde utläsas 

att de som var tolv år hade mindre välmående än de barn som var femton och som hade skilda 

föräldrar med gemensam vårdnad. Bergström et al. (2013) skriver att gemensam vårdnad har 

ökat kraftigt under de senaste åren. 1980 var det ca 1 procent av de separerade paren som 

hade gemensam vårdnad, då var det mest vanligt att mamman fick vårdnaden. Det man kunde 

se då var att fler barn tappade kontakten med sina pappor i större utsträckning. De senaste 

åren har gemensam vårdnad ökat till 30 procent bland föräldrar som separerar.  

 

3.2 Barns röster i vårdnadstvister 

Röbäck (2012) skriver om att gemensam vårdnad framhållits som den bästa formen av 

vårdnad av barn sedan 1970-talet. Då skedde en förändring i Föräldrabalken med syfte att 

minska antalet konflikter och uppmuntra samarbete mellan föräldrar. Gemensam vårdnad 

passar in i dagens könsneutrala syn på föräldrar som syftar till att båda föräldrarna ska ta lika 

stort och gemensamt ansvar. När föräldrar med gemensam vårdnad separerar förutsätts därför 

att de samarbetar och sköter sina beslut och konflikter utanför domstolarna. De flesta föräldrar 

kommer enligt Röbäck (2012) överens utan inblandning av Socialtjänsten eller rätten. När det 

är fråga om växelvis boende ställs ännu högre krav på föräldrarnas samarbete för att barnets 

boende ska fungera på ett rimligt sätt. Vad som då är barnets bästa efter föräldrarnas 

separation använder sig Röbäck av Barnkonventionen och svensk lag för att ta reda på, till 

exempel nämns barns rätt att komma till tals vilket är en skyldighet för domstolarna att med 

beaktande av barnets ålder och mognad ta hänsyn till barnets egen vilja. Att höra barnet är en 

uppgift som i en vårdnadsutredning ligger på Socialnämnden. Utan barnets åsikter anses inte 

en vårdnadsutredning vara fullständig. I den senaste reformen av Föräldrabalken som trädde i 

kraft 2006 har barnperspektivet stärkts ytterligare och barnets bästa ska nu vara avgörande för 

alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. 
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3.3 Föräldrars syfte med gemensam vårdnad och växelvist boende 

Fransson et al. (2016) beskriver att föräldrar de senaste åren även om det kan vara kämpigt för 

det mesta strävar åt att barnen ska få bo med båda sina föräldrar. Studien genomfördes genom 

att intervjua 46 föräldrar för att ta reda på föräldrars syfte till gemensam vårdnad och 

växelvist boende. Föräldrarna i studien upplevde att för barnen så är det bästa att bo lika 

mycket hos mamma som hos pappa. Föräldrarna i studien (Fransson et al. 2016) beskriver att 

det ibland känns svårt att dela på vårdnaden. En del av föräldrarna i studien var oroade över 

att barnet var för litet eller inte hade nog med förtroende till den ena föräldern. Men de 

uppgav att de inte vågade berätta detta då gemensam vårdnad med växelvis boende senaste 

tiden upplevs ha blivit en norm att rätta sig till. Så trots oro hos föräldrarna så var deras 

gemensamma åsikt att det bästa för barnen är att bo lika mycket hos båda föräldrarna. Detta 

innebar också att föräldrarna upplevde att de hade samma skyldigheter och rättigheter. 

Sverige har sedan 1970 varit aktivt i att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Gemensam vårdnad med lika mycket tid hos båda föräldrarna är en naturlig utveckling av 

jämställdheten i Sverige (Bergström et al. 2013). 

 

3.4 Långsiktiga effekter på vuxna skilsmässobarn  

I Gähler (1998) studerades de långsiktiga effekterna på vuxna skilsmässobarn utifrån hur de 

själva upplever sitt psykiska välbefinnande. Resultaten visade att varken kvinnor eller män 

som upplevt föräldrars skilsmässa under barndomen for sämre än män och kvinnor från 

kärnfamiljer. Däremot var den avgörande faktorn huruvida individen upplevt en svår konflikt 

i familjen eller inte. Deltagare i studien som vuxit upp i kärnfamiljer som karaktäriserades av 

svår oenighet rapporterade de lägsta nivåerna av psykiskt välmående, följt av dem som 

upplevt både konflikt och skilsmässa. Det viktigaste resultatet i studien var att skilsmässa i 

barndomen inte i sig hade en negativ effekt på individens självrapporterade psykiska 

välmående senare i livet. 

 

3.5 Anknytning vid växelvis boende 

I Broberg et al. (2013) kan man läsa om växelvis boende. Inledningsvis konstaterar författarna 

att trots att det finns ett stort antal studier som behandlar anknytning mellan föräldrar och 

barn, så finns det mycket lite forskning som är av betydelse för att dra slutsatser kring 

växelvis boende. Den främsta orsaken till bristen på forskning inom området nämner Broberg 

et al. (2013) är att växelvis boende är en relativt okänd företeelse i de länder där den mesta 

forskningen inom utvecklingspsykologin äger rum, främst England och USA. I Sverige skulle 

forskning inom detta område kunna äga rum men det har ännu inte gjorts. Broberg et al. 

(2013) väljer därför att dra slutsatser kring växelvis boende utifrån den 

utvecklingspsykologiska forskningen när det gäller barn upp till två- tre års ålder. Den 

forskningen menar att barn under det första levnadsåret behöver ha kontinuerlig kontakt med 

åtminstone en vårdande vuxen utan längre avbrott. Barnet bör känna de personer som det 

vistas hos väl, speciellt under nattetid, då det är viktigt att barnet har goda erfarenheter av att 

bli omhändertaget av dessa kända personer. Anknytningssystemet befinner sig i en känslig 

utveckling under perioden sex månader upp till två år. Forskningen nämner barnets 
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begränsade minneskapacitet, de kan inte överblicka en alltför lång tid samt att barn upp till 

två-tre års ålder bygger upp egna inre arbetsmodeller vilket kräver hög grad av kontinuitet.  

 

Utifrån denna ovan nämnda utvecklingspsykologiska forskning målar Broberg et al. (2013) 

upp två möjliga scenarier för hur man skulle kunna skapa ett välfungerande växelvis boende 

för små barn. Dock påpekas att växelvis boende ur det lilla barnets synvinkel aldrig är barnets 

bästa. Det handlar istället om det minst dåliga alternativet samt att väga kortsiktiga nackdelar 

mot långsiktiga fördelar. För det lilla barnet är det viktigaste att skapa en nära och trygg 

relation till en person. På lång sikt kan man tänka sig att det är gynnsamt för barnets 

utveckling att båda föräldrarna har haft möjlighet att tidigt utveckla nära relationer till barnet. 

I det första scenariot som Broberg et al. (2013) målar upp för växelvis boende fördelas 

omvårdnaden av barnet jämnt mellan föräldrarna. Detta förutsätter att föräldrarna hjälps åt att 

skapa goda rutiner och kontinuitet. Avbrotten i kontakten till föräldrarna görs så korta som 

möjligt som en eller ett par nätter i taget och inte en hel vecka. I det andra scenariot som 

Broberg et al. (2013) målar upp är föräldrarna överens om att den ena föräldern, oftast 

mamman, ska vara den ”primära vårdnadshavaren” under de första månaderna och under 

tiden som barnet ammas medan pappan arbetar. Om föräldrarna då vid början av barnets 

andra levnadsår bestämmer sig för att separera så är de medvetna om att pappan har ett 

underläge i omvårdnaden som han behöver hämta ikapp innan växelvis boende kan bli 

lämpligt. För att barnet ska få lära sig att ha sin pappa som jämställd vårdnadshavare krävs tät 

kontakt i form av kontakt eftermiddagar, lediga dagar och som successivt utökas till  

umgängessovande, alltså någon natt i veckan. Om umgängessovandet fungerar bra kan detta 

på sikt utökas så att det slutligen utvecklas till växelvis boende men föräldrarna behöver vara 

uppmärksamma på om barnet skulle visa tecken på att det växelvisa boendet blir för slitsamt 

för barnet, och i så fall ska föräldrarna vara inställda på att ha barnets bästa som fokus när de 

kommer fram till en ny lösning.  

 

Det är svårt att väga riskerna som det innebär med upprepade separationer som kan skada 

anknytningen till föräldrarna mot risken att barnet senare i livet kan komma att känna sig 

sviket av en oengagerad förälder. Broberg et al. (2013) menar att barn mår bra av att ha en 

anknytning till mer än en person. Viktigt att ha med sig är att vid växelvis boende stäl ls höga 

krav på samarbete mellan föräldrarna och att det inte blir en fråga om förälderns rätt till sitt 

barn där föräldrarnas kalendrar och livsstil är det som styr.  

 

3.6 Uppföljning av vårdnadsreformen 

I Familjerätten och barnet i vårdnadstvister (Socialstyrelsen 2011) presenteras den 

uppföljning som Socialstyrelsen har gjort på uppdrag av regeringen av hur vårdnadsreformen 

från 2006 slagit igenom i Socialtjänstens arbete. Vårdnadsreformen innebar att Föräldrabalken 

förändrades 1 juli 2006 rörande vårdnad, boende och umgänge. Syftet med lagändringen var 

att stärka barnperspektivet och att barnets bästa ska vara utgångspunkten vid alla beslut 

rörande vårdnad, boende och umgänge.  I rapporten från Socialstyrelsen (2011) framkommer 

att det finns stora skillnader i arbetssätt och förutsättningar bland kommunerna i Sverige att 

lösa föräldratvister, men att det finns en god generell kompetens i kommunerna. Det 
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framkommer också att barn efter vårdreformen har blivit synligare i utredningar från 

Socialtjänsten vid vårdnad, boende och umgänge. Rapporten beskriver också att 

kommunernas Socialtjänst efterfrågar mer stöd och hjälp kring familjerättsliga frågor och att 

de skulle vilja ha mer tid att prata med barnen eftersom det krävs tid att bygga upp förtroende. 

De uppger också att det inte alltid är lämpligt att prata med barn på grund av ålder eller om 

barnet redan är aktuell i annan barnutredning. Vidare redovisas också barnens upplevelser av 

separation i rapporten och barnens åsikter återges av representanter från Bris, Rädda Barnen, 

Barnens rätt och barnombudsmannen dit barn ofta vänder sig till när de behöver hjälp utifrån. 

Resultatet visar att barn känner att de inte blir lyssnade på i kontakten med Socialtjänstens 

utredningar vid vårdnadstvist eller i beslut i tingsrätt. Det framkom också att vissa barns 

uttalande blivit diskvalificerade av Socialtjänsten på grund av att det upplevts som att barnen 

varit för allierad med en av föräldern. Barnen kände också att de saknar information om vilka 

rättigheter de har när föräldrar separerar samt att de känner stor skuld i att prata illa om någon 

förälder. Barnombudsmannen i rapporten (Socialstyrelsen 2011) menade också att barn ofta 

ger uttryck för att de fått komma till tals, men att de inte upplever att de blivit lyssnade på.  
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

Som teoretiska perspektiv har i denna studie empowerment samt anknytningsteori valts som 

teorier för att diskutera studiens resultat mot. 

 

4.1 Empowerment  

Moula (2009) beskriver att socialt arbete handlar mycket om förändringsarbete när människor 

ibland behöver stöd och hjälp i livet med att få ordning på olika problem. Moula (2009) 

använder begreppen “egenmakt” och “hjälp till självhjälp” i empowermentorienterat socialt 

arbete som innebär att socialarbetaren ska uppmuntra varje klients egen makt och kapacitet 

för att kunna förändra och förbättra sin egen situation. Socialarbetarens uppgift blir att 

tillsammans med klienten genom samtal att stödja och underlätta i klientens process till 

förändring eller en lösning på problemet som upplevs. 

 

Inom familjerätten innebär ett empowermentorienterat arbete att familjerättssocionomer 

genom samtal hjälper föräldrar att förändra sin tvist till en gemensam lösning som fungerar. 

Genom att synliggöra barnets perspektiv och behov hjälper familjerättssocionomen föräldrar 

att se bortom sitt eget perspektiv och ökar deras förståelse för hur det påverkar barnet. Det kan 

åstadkommas av att inte presentera färdiga lösningar utan istället fråga föräldern hur 

föräldraperspektivet kommer att påverka barnet och på så sätt hjälpa föräldrarna att förstå och 

hitta andra lösningar och förändringar som blir bra för barnet. 

 

4.2 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin anses vara den viktigaste psykologiska teorin om hur människor förhåller 

sig till andra människor vad gäller till närhet, beskydd och omsorg och å andra sidan 

upptäckarglädje, självständighet och egen styrka och förmåga (Broberg et al. 2013). I Broberg 

et al. (2013) konstateras att det finns mycket lite forskning som är av betydelse för att dra 

slutsatser kring växelvis boende. Författarna i Broberg et al (2013) väljer därför att dra 

slutsatser kring växelvis boende utifrån den utvecklingspsykologiska forskningen när det 

gäller barn upp till två- tre års ålder. Forskningen säger att barn under det första levnadsåret 

behöver ha kontinuerlig kontakt med åtminstone en vårdande vuxen utan längre avbrott. 

Forskningen nämner också barnets begränsade minneskapacitet och att barn i åldern upp till 

två-tre års ålder håller på att bygga upp sina egna inre arbetsmodeller vilket kräver en hög 

grad av kontinuitet. Viktigt att ha med sig är att anknytningssystemet befinner sig i en känslig 

utveckling under perioden sex månader upp till två år. Broberg et al. (2013) menar att 

växelvis boende ur det lilla barnets synvinkel aldrig är barnets bästa, istället handlar det om 

det minst dåliga alternativet och att väga kortsiktiga nackdelar mot långsiktiga fördelar. Även 

om det för det lilla barnet är viktigast att skapa en nära och trygg relation till en person så kan 

man på lång sikt tänka sig att det är gynnsamt för barnets utveckling att båda föräldrarna haft 

möjlighet att tidigt utveckla nära relationer till barnet.  

Då familjerätten ofta kommer i kontakt med familjer med små barn under 2–3 år vars 

anknytningssystem befinner sig i denna känsliga utveckling har anknytningsteorin (Broberg et 

al. 2013) valts om teoretiskt perspektiv.  
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5. METOD OCH MATERIAL   

Nedan presenteras studiens metodval, urval av respondenter, datainsamling, tillvägagångssätt 

avseende bearbetning och analys av det insamlade materialet samt slutligen de etiska 

överväganden som tagits hänsyn till under studiens gång. 

 

5.1 Metodval 

Studiens syfte var att undersöka om familjerättssocionomer upplever att det finns 

barnperspektiv hos föräldrar i vårdnadstvist. För att samla in data har kvalitativ metod 

använts. Kvalitativ metod kallas ibland för “mjukdata” i motsats till kvantitativ som är 

“hårddata” som är mer mätbar och bygger på siffror och statistik (Ahrne & Svensson 2016). 

Kvalitativ metod kännetecknas av att man söker efter att få olika versioner av verkligheten, 

inte en enda direkt sanning och det är därigenom svårare att “mäta”. Kvalitativ metod 

innefattar alla typer att datainsamlingsmetoder som bygger på intervjuer, observationer och 

analys av texter och som ofta sker på “fältet” (Ahrne & Svensson 2016). Kvalitativ metod 

valdes då det ansågs passa studiens syfte och frågeställningar bäst och då det var det 

personliga mötet och de yrkesverksammas erfarenheter samt möjligheten till djupdykning 

som önskades.  

 

Studien bygger på sex enskilda intervjuer med socialsekreterare inom familjerätten i två 

kommuner i Mellansverige. För att samla in material användes ljudupptagning och materialet 

transkriberades därefter. För analys av materialet har kvalitativ innehållsanalys använts samt 

ett induktivt förhållningssätt. Svensson (2016) säger att med ett induktivt förhållningssätt dras 

allmänna slutsatser och teorier skapas utifrån enskilda fall som observerats upprepade gånger. 

När man analyserar insamlat material på ett induktivt sätt låser man sig inte vid en viss teori 

eller metod utan går in med ett öppet sinne. Kvalitativ innehållsanalys anses enligt Bodgan 

och Taylor (1984) vara en teorilös metod medan andra kvalitativa metoder intresserar sig för 

vissa speciella fenomen, exempelvis individers livsvärld (fenomenologi och hermeneutik) 

eller på interaktionen mellan människor (grounded theory) så har innehållsanalys ingen direkt 

avgränsning för vad man intresserar sig för. Det man kan titta på är upplevelser, handlingar, 

skrivna eller outtalade regler-koder eller maktstrukturer menar Bodgan och Taylor (1984). 

 

Det vetenskapsfilosofiska fält som studien rör sig inom är hermeneutik. Alvesson och 

Sköldberg (2008) beskriver hermeneutik som tolkningslära och handlar om tolkning och 

förståelse genom att delarna bildar en helhet (Alvesson & Sköldberg 2008). För att tolka och 

analysera studiens insamlade empiri användes ett hermeneutiskt förhållningssätt där intervjuer 

av socialsekreterare från familjerätten blev en del i att förstå helheten i huruvida 

barnperspektiv finns hos föräldrar i vårdnadstvist.  

 

5.2 Urval  

I studien har ett systematiskt urval gjorts, det vill säga personer från en bestämd enhet som 

kan bidra med kunskap till studien har valts ut (Bryman 2009). Under januari 2017 gjordes 

studiebesök på familjerätten och uppsatsidéer efterfrågades. Då studien syftade till att 
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undersöka just familjerättssocionomers upplevelser var avgränsningen till familjerätten 

självklar. Under mars månad 2017 skickades e-post ut till två enhetschefer på familjerätten i 

två olika kommuner i Mellansverige. I den ena kommunen tillfrågade enhetschefen samtliga 

anställda vilka som kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Det var fyra som ville delta i 

studien och de delade sina kontaktuppgifter via e-post. I den andra kommunen kontaktades 

familjerätten via e-post och en respondent svarade direkt ja till att medverka vid intervju. Då 

studien syftade till att genomföra sex intervjuer och en pilotstudie redan hade genomförts 

räckte de fem som erbjöd sig för en intervju. Inget medvetet urval kring respondenternas kön, 

ålder eller bakgrund gjordes då detta inte ansågs relevant just för denna studies syfte. 

Intervjuer bokades in under april månad 2017. 

 

Respondenterna hade lång erfarenhet av socialt arbete, samtliga utom en hade arbetat i mer än 

tio år med familjerätt och ännu längre inom Socialtjänsten. Den med mindre erfarenhet hade 

arbetat i två år inom familjerätt och tidigare några år inom Socialtjänst. Samtliga respondenter 

var kvinnor. Samtliga utom en i åldern 40–55 år, en var under 30 år. Inför intervjun mottog 

respondenterna ett informationsbrev (se bilaga 2) med information om studiens syfte, de 

etiska övervägandena samt kontaktuppgifter till studiens författare samt handledare på 

universitet.  

 

5.3 Genomförande 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes en semistrukturerad intervjuguide 

(se bilaga 3) det vill säga fastställda frågor men som också lämnas utrymme för egna 

reflektioner (Bryman 2008). Ahrne och Svensson (2016) skriver om att en fördel med 

kvalitativa intervjuer är att man kan välja i vilken ordning man ställer frågor och i vilken 

utsträckning man vill komplettera med öppna frågor för att anpassa frågorna och ordningen 

efter situationen. Detta för att få en bredare bild med fler nyanser och dimensioner än om man 

hade använt sig av standardiserade frågor. 

Den första intervjun gjordes som en pilotstudie i mars 2017 och var en del av teorikursen 

inför examensarbetet. En pilotstudie är viktig för studiens trovärdighet eftersom det ger 

tillfälle att öva och eventuellt ändra i intervjuguiden. Bryman (2009) menar att en pilotstudie 

inte enbart är bra för att se över intervjuguiden utan också för att hela studien i sin helhet blir 

bra. Pilotstudiens syfte var att testa att intervjuguidens frågor var relevanta och om de ställdes 

i rätt ordning. Det var också ett tillfälle att öva inför kommande intervjuer. Efter pilotstudien 

ändrades ett fåtal frågor för att bättre ge svar på studiens frågeställningar. På så sätt skapades 

den slutliga intervjuguiden (se bilaga 3) som användes till kommande fem intervjuer.  

Samtliga fem intervjuer genomfördes i april månad 2017 på familjerättssocionomernas 

arbetsplats i lugn kontorsmiljö. Två intervjuer genomfördes gemensamt och övriga fyra 

genomfördes enskilt. Ljudupptagning användes för att kunna hålla fullt fokus på respondenten 

och för att slippa anteckna under tiden. Intervjuerna tog ungefär 50 minuter vardera. Allt 

inspelat material transkriberades ordagrant direkt efter intervjutillfället. 
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5.4 Analysmetod 

I studien har kvalitativ innehållsanalys använts för att analysera det insamlade materialet 

(Graneheim & Lundman 2003). Det analyserade materialet bygger på de transkriberade 

intervjuer som gjorts av familjerättssocionomers upplevelser av huruvida föräldrar i 

vårdnadstvist har barnperspektiv eller inte. 

 

Processen med kvalitativ innehållsanalys innebär att först tas meningsbärande enheter ut ur 

det transkriberade materialet. Meningsbärande enheter består av ord, meningar eller stycken 

som är relaterade till varandra utifrån studiens syfte. När de meningsbärande enheterna tagits 

ut är nästa steg i processen kondensering. Kondensering innebär att innehållet från de 

meningsbärande enheterna förkortas samtidigt som det centrala innehållet bevaras. Därefter 

skapas koder utifrån kondenseringen. Eftersom det centrala innehållet finns kvar i 

kondenseringen kan nu innehållet beskrivas med ett fåtal ord genom en kod. Det sista steget i 

processen är att dela upp koderna i olika subkategorier eller kategorier (Graneheim & 

Lundman 2003).  

I studiens analys lästes det transkriberade materialet igenom noggrant flera gånger, därefter 

valdes meningsbärande enheter ut med syfte att få en helhetsbild av det insamlade materialet, 

detta var steg ett. Efter att ha valt ut meningsbärande enheter gjordes steg två som är 

kondensering. I kondenseringsfasen förkortades innehållet från de meningsbärande enheterna 

samtidigt som det centrala innehållet bevarades, innehåll som inte var relevant utifrån studiens 

syfte och frågeställningar valdes bort. I steg tre genomfördes kodningen genom att från 

kondenseringen beskriva innehållet med endast ett fåtal ord som blev till en kod. De olika 

koderna jämfördes för att upptäcka likheter samt skillnader, härifrån gjordes koderna till 

subkategorier vars innehåll berörde samma ämnen. Av analysen framkom fem subkategorier 

nämligen: arbetsmetod, se barnet och barnets önskan i boendesituationen, barnets röst, 

kommunikation mellan föräldrar och domar.  Dessa fem subkategorier sorterades som de 

passade ihop in under två kategorier. De två kategorierna blev: Påvisa och påtala och 

relationer (se tabell 1). 
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Tabell 1. Nedan visas ett utdrag från studiens kvalitativa innehållsanalys i fem steg. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Jag måste säga att 

jag tycker nog 

ändå att det blivit 

mer och mer 

barnets rätt, när 

man läser domar, 

att det är utifrån 

barnens bästa. 

Till exempel 

föräldrar som är i 

väldig konflikt 

och inte kan 

kommunicera, att 

det blir bäst med 

en enskild 

förordnad 

(Intervju 2) 

Jag måste säga 

att jag tycker 

nog ändå att det 

blivit mer och 

mer barnets 

rätt. när man 

läser domar, att 

det är utifrån 

barnens bästa 

Fler domar i 

tingsrätten som 

är till barnets 

fördel 

Domar Relationer 

Vissa har 

barnperspektiv 

och vissa inte. 

Och ibland kan 

den ena föräldern 

ha det mer än den 

andra kanske, det 

är ganska vanligt 

(Intervju 1) 

Den ena 

föräldern har 

barnperspektiv 

mer än den 

andra, det är 

ganska vanligt 

Barnperspektiv 

hos föräldrar 

Se barnet och 

barnets önskan i 

boendesituationen 

Påtala och 

påvisa 

De säger att det 

är för barnets 

bästa men det är 

egentligen för sitt 

eget bästa för att 

det passar dem. 

Eller så är de arga 

på den andre 

föräldern och 

använder barnet 

mot den andre 

(Intervju 5) 

De säger att det 

är för barnets 

bästa men det 

är egentligen 

för sitt eget 

bästa för att det 

passar dem 

Föräldrar 

använder 

barnen till sin 

egen fördel 

Kommunikation 

mellan föräldrar 

Relationer 

 

 



18 
 

5.5 Etiska överväganden  

Under hela studiens gång följdes Vetenskapsrådets god forskningssed från 2011 som etisk 

riktlinje. Samtliga respondenter informerades om följande krav först skriftligen via e-post i 

det informationsbrev de fick inför intervjun samt muntligen vid intervjutillfället.  

Respondenterna informerades också om att de kan få ta del av studien när den färdigställts om 

de så önskar. 

 

Forskningskravet anger att forskningen är en viktig del för samhällets och individernas 

utveckling. Det finns krav på att forskning ska bedrivas samt att den ska hålla god kvalité och 

inrikta sig på frågor som är relevanta för samhället och medborgarna och att den kunskap som 

samlas in via forskning kan utvecklas till nya förbättrade metoder. Individskyddskravet anger 

att individerna när forskning bedrivs ska skyddas från olämplig insyn i privatlivet, de ska inte 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Forskningskravet och 

individskyddet måste övervägas både individuellt samt ställas mot varandra inför en 

vetenskaplig studie för att avgöra om kunskapen som kan införskaffas är värdefull och vilka 

risker i form av negativa konsekvenser det kan medföra för individerna som deltar i 

forskningen (Vetenskapsrådet 2011). Inför den här studien intervjuades yrkesverksamma om 

sina upplevelser. Då deras erfarenheter grundades på de klienter de mött i sitt yrkesliv gjordes 

bedömningen att de etiska övervägandena inte blev lika stora som om klienter hade intervjuats 

direkt om känsliga ämnen. Stor vikt lades vid att respondenterna förblev anonyma. 

 

Informationskravet anger att de individer som deltar i forskning ska informeras om villkoren 

för deltagandet och om vad deras uppgift i studien är. De ska också informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet 2011). Respondenterna informerades vid intervjutillfället om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

 

Samtyckeskravet anger att den som är ansvarig för studien ska få samtycke från den individ 

som deltar i studien. Individen ska kunna välja om denne vill delta, tidsramen samt villkoren 

för medverkan. Individen ska kunna avsluta sin medverkan utan negativa konsekvenser eller 

påtryckningar (Vetenskapsrådet 2011). Respondenterna i denna studie informerades om detta. 

 

Konfidentialitetskravet anger att alla uppgifter om de individer som deltar i studien 

avidentifieras så att individerna inte kan identifieras för utomstående (Vetenskapsrådet 2011). 

Respondenterna informerades både innan studien via e-post samt muntligen vid intervjun om 

att de skulle komma att förbli anonyma och att inga namn varken på respondenterna eller 

kommunen skulle nämnas.  

 

Enligt nyttjandekravet ska det insamlade materialet endast användas till den avsedda studien 

och får ej spridas eller användas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet 2011). 

Respondenterna informerades både via e-post och vid intervjutillfället om att insamlat 

material enbart skulle komma att användas som underlag till denna studie. 
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6. RESULTAT 

Här presenteras studiens resultat och vad som framkommit genom en tolkning och analys av 

det insamlade materialet. Av analysen framkom 2 kategorier: Påtala och påvisa och 

Relationer med 5 tillhörande subkategorier: arbetsmetod, se barnet och barnets önskan i 

boendesituationen, barnets röst, kommunikation mellan föräldrar och domar.  

 

6.1 Påtala och påvisa  

Den här kategorin består av de två subkategorierna arbetsmetod och se barnet och barnets 

önskan i boendesituationen. Arbetsmetod avser vilka arbetsmetoder och vilket 

handlingsutrymme familjerättssocionomerna anser sig ha. Se barnet och barnets önskan i 

boendesituationen avser barnperspektivet och hur väl barnets perspektiv och barnets bästa tas 

i beaktande generellt och särskilt i fråga om boendesituationen.  

6.1.1 Arbetsmetod  

Respondenterna förklarade att de endast utreder det de fått i uppdrag av tingsrätten att utreda i 

frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten har fler arbetsuppgifter bland 

annat faderskap och adoptioner och de erbjuder också samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är 

frivilliga för föräldrarna att delta i. I samarbetssamtalen uppger respondenterna att de inte kan 

säga hur föräldrarna hur de ska göra utan istället påtalar de hur situationen nu och i framtiden 

kan påverka barnet genom att få föräldrarna att se ur barnets perspektiv istället för från sitt 

egna perspektiv. En respondent uttryckte det som följande: 

 

 

Vi frågar ofta ´hur blir det bäst för ditt barn? ´, ´hur tänker du då? ´, ´Hur blir det för 

barnet när du säger så? ´ och försöker få dem att se barnet. (Intervju 5) 

 

 

Respondenterna uppgav att det viktigaste arbetet var att påvisa barnperspektivet och att hjälpa 

föräldrarna med verktyg för att kunna ta sig igenom tvisten och istället börja samarbeta vilket 

i sin tur blir det bästa för barnet. Det bästa för barnet uppgav respondenterna var att 

föräldrarna slutar bråka och tvista och kommer överens. Det angavs också viktigt att barnet 

får veta att det är tillåtet att tycka om båda sina föräldrar och att barnet inte ska behöva ta 

ställning eller välja sida. Resultatet visade att de flesta barn behöver båda sina föräldrar och 

att de mår bra när de får fortsätta träffa dem båda, även om föräldrarna inte vill leva 

tillsammans längre. Enligt respondenterna var de tillfällen som gav mest glädje i arbetet på 

familjerätten de tillfällen då de kunde få föräldrarna att nå en samförståndslösning och börja 

samarbeta. 

 

Det kollegiala stödet upplevde respondenterna var en stor tillgång i arbetet då det kunde 

hjälpa till att få nya perspektiv och råd i samband med utredningar och även under 

samarbetssamtalen. De angav också att de hade hjälp och stöd av sin chef och via handledning 

ungefär en gång per månad. På en av arbetsplatserna hade de en ärendehandledare som 

arbetade halvtid. Genom gruppens samlade kunskap och erfarenhet kände de stöd och 
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säkerhet i de förslag till beslut som lämnades till tingsrätten. Respondenterna upplevde att det 

alltid finns någon att rådfråga när det behövdes. De upplevde också att det aldrig är konstigt 

att be om hjälp eller känna att man kört fast eller behöver extra stöttning. Respondenterna 

uppgav att de alltid gör en avvägning innan om de behöver vara två socialsekreterare vid ett 

möte och att den möjligheten alltid finns. De uppgav att det i arbetsgruppen var högt i tak och 

ett öppet klimat vilket de upplevde viktigt för både trivsel och för att komma fram till så bra 

lösningar och förslag till beslut som möjligt. Respondenterna upplevde också att klimatet i 

arbetsgruppen ledde till att det fanns bra förutsättningar för att kunna vara ett bra stöd för barn 

och föräldrar under tiden föräldrar är i tvist med varandra. Men det fanns också stunder när 

respondenterna kände att deras handlingsutrymme inte räckte till, när de inte kunde få 

föräldrarna att börja samarbeta. 

 

 

Om de inte lyssnar så får de fortsätta med sitt ältande fram och tillbaka, det kan jag känna 

att det är lite frustrerande, att man inte räcker till liksom. (Intervju 2) 

 

 

När respondenterna upplevde att föräldrar saknar barnperspektiv och förmåga att se sitt barn i 

sin konflikt angav de att handlingsutrymmet eller arbetsmetoden blev att just påtala och 

påvisa. Dessa två ord användes mycket av respondenterna. Samtliga angav att de i 

samarbetssamtalen för in frågan om barnperspektiv och tjatar om hur det blir för barnet: 

 

 

Det har ju en tendens i vårdnadstvister att hamna på föräldrarna och vad de tycker och 

tänker. Vi frågar mycket hur det blir för barnet, inte glömma barnet, få föräldrar att förstå 

barnet, att de tar sitt eget barns perspektiv. Hur blir det om mamma och pappa bråkar? 

Hur är det att byta bil mellan mamma och pappa på en parkeringsplats? Hur blir det för 

ditt barn, hur blir det för Kalle? Vi tjatar mycket om det. (Intervju 6) 

 

 

Respondenterna uppgav också att de försöker så mycket som möjligt i utredningar att det inte 

ska vara för mycket fokus på att det ska vara rättvist för föräldrarna utan vad som är bäst för 

barnet. Många uppgav dock att de inte kan veta hur det är för ”Kalle” 5 år eftersom det är det 

enda barnperspektiv man som vuxen kan ha. 

 

I samtliga fall då frågan om handlingsutrymme kom upp var det alltså just att påvisa, påtala 

och påminna om barnperspektivet inför föräldrarna i samtal som respondenterna uppgav att de 

kunde göra. Om de upplevde att föräldrarna saknade barnperspektiv och förmåga att se sitt 

barns bästa så blev handlingsutrymmet att påtala det i utredningen, att skriva det och göra en 

konsekvensbeskrivning av vad det kan innebära för barnet nu och på sikt att dess föräldrar 

saknar barnperspektiv och förmåga att se sitt barns bästa. I de fall där respondenterna 

upplevde att avsaknad av barnperspektiv var så illa att barnet riskerar att fara illa uppgav de 

att de självklart har anmälningsplikt till Socialtjänsten.  
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6.1.2 Se barnet och barnets önskan i boendesituationen 

Av intervjuerna framgår att föräldrar vill sitt barns bästa utifrån vad de tycker är det bästa för 

barnet. Respondenterna ansåg att föräldrar ibland har barnperspektiv och ibland inte. 

Respondenterna uppgav att mycket av samtalen går ut på att påtala för föräldrarna de möter 

att se barnet, att hjälpa dem att se bortanför sina egna perspektiv och sina egna värderingar. 

Samtliga respondenter uppgav att det vanligaste föräldrar tvistar om är vårdnaden, boendet 

eller umgänget. Men föräldrarna kan också tvista om var barnet ska gå i skola inför skolstart 

om det är så att föräldrarna bor i olika kommuner eller stadsdelar. Respondenterna menade att 

det finns tusen olika saker som föräldrar kan tvista om. Exempelvis skulle de kunna tvista om 

ifall deras barn skulle äta ekologisk mat eller inte. Respondenterna menade med exemplet att 

frågan kanske inte verkar så stor, men för den ena föräldern kanske detta var en viktig fråga 

medan den för den andra inte var det. Respondenterna framhöll att i ett sådant exempel är det 

viktigt att lyfta inför föräldrarna att de måste se hur mycket av deras eget som speglas i 

barnperspektivet, och att de måste kunna tänka sig att rucka lite på sina värderingar och bortse 

från sina ramar för att kunna samsas för sitt barns bästa. En respondent beskrev att: 

 

 

Mamma eller pappa kanske ser att mitt barn kanske inte far jätteilla av att inte äta 

ekologiskt, men barnet kanske drar fördel av att mamma och pappa inte bråkar om maten, 

exempelvis. (Intervju 1) 

 

 

Barnperspektiv blir i sådana frågor att för familjerättssocionomen att tvista och snurra på 

frågorna för att se om föräldrarna kan hitta fokus på vad som verkligen är viktigt för barnet. 

När föräldrar är i tvist upplevde respondenterna att en del av föräldrarna inte såg eller tänkte 

på sitt barn då konflikten med den andra föräldern stod i vägen för barnperspektivet. Samtliga 

respondenterna var eniga om att deras viktigaste arbete var att synliggöra barnens perspektiv 

inför föräldrarna genom att vägleda dem ur krisen så att de istället kunde börja samarbeta i 

samförstånd och lägga fokus på sitt barn och inte på sin konflikt.  

 

 

Barn har rättigheter och föräldrar har skyldigheter, när de kommer till oss så tänker vi 

alltid utifrån vad som blir bäst för barnen. (Intervju 3) 

 

 

Av intervjuerna framgår att barns bästa också kan vara att ha tillgång till båda sina föräldrar. I 

de fall det inte är möjligt att ha kontakt med den ena föräldern behöver barnet få en 

sammanhangsmarkering om varför det inte är möjligt. Kanske att mamma eller pappa dricker 

så just nu går det inte att träffas. Det påpekades vara viktigt att barnet får veta att mamma eller 

pappa inte bara är att hon eller han dricker, en människa har ju många perspektiv. Barns bästa 

angavs vara att få skapa en relation till den andra föräldern om det är möjligt, det kan vara via 

Skype. Respondenten ansåg också att det sociala nätverket är viktigt för barnet. 
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Det bästa för ett barn från ca 4 års ålder gällande boendesituationen efter föräldrarnas 

separation trodde samtliga respondenter var växelvis boende, men de påpekade att växelvis 

boende förutsätter att föräldrarna kan samarbeta och är överens. Vid växelvis boende ansåg 

samtliga respondenter att hänsyn måste tas till barnets ålder och menade att det är viktigt att 

föräldrarna kan vara lyhörda för sina barns signaler och att formen för boendet måste anpassas 

utifrån barnets ålder och andra omständigheter.  

 

Respondenterna menade att utifrån anknytning är inte växelvis boende med varannan vecka 

optimal eller något de rekommenderar till små barn under 3 år och att man då får se efter 

bättre alternativ. De menade att man på familjerätten inte så ofta förespråkar växelvis boende 

för små barn och att man då försöker få föräldrarna att förstå att en vecka kan vara lång tid 

ifrån mamma och pappa. En vecka är lång tid för en vuxen men för ett barn kan det vara en 

hel evighet. En lösning på växelvis boende för små barn kan vara att den andre föräldern 

träffar barnet 2–3 gånger under den veckan den bor hos den andra föräldern och sedan 

omvänt.  

 

6.2 Relationer  

Den här kategorin består av tre subkategorier: barnets röst, kommunikation mellan föräldrar 

samt domar. Barnets röst avser hur mycket barnet lyssnas på och hur mycket barnet får sin 

röst hörd i vårdnadstvister. Kommunikation mellan föräldrarna avser på vilket sätt 

kommunikationen sker mellan de föräldrar som är i tvist, hur samarbetet ser ut och hur detta 

påverkar barnet. Domar avser vilken dom som fastställs i tingsrätten men också vad 

familjerätten skriver i utredning samt hur detta påverkar eller förväntas bli för barnet. 

6.2.1 Barnets röst 

I samtliga utredningar som skickas till tingsrätten så blir barns röst hörd enligt 

respondenterna, även små barn försöker man uppmärksamma och träffar alltid oavsett ålder, 

vanligtvis vid hembesöken som sker vid utredningen. Samtliga respondenter uppgav att det 

var viktigt att lyssna på barnet och att ha förståelse för vad barnet säger och upplever.  

Respondenterna angav att de flesta barn till föräldrar som kommer till familjerätten är små 

barn, ofta under tre år eller innan skolstart då flera respondenter upplevde att det ofta blir 

skarpt läge mellan att välja skola. Barnens ålder är avgörande för hur mycket det är möjligt att 

prata med barnen. Respondenterna var noga med att de alltid träffar barnet och att detta är 

viktigt då det är barnet utredningen handlar om. Är det ett litet barn så träffar man barnet i 

hemmiljö och ser barnet tillsammans med sina föräldrar. Är det lite större kanske 3 till 4 år så 

för de inte ett samtal sittande mitt emot varandra som ett möte, utan man möts på barnets nivå, 

ofta ritar man eller använder sig av verktyg vid barnsamtal som sandlådan, nallekort, figurer 

och så för att barnet ska få beskriva sin vardag. Barnsamtal kan man ha från fem år ungefär.   

På frågan om hur mycket de lyssnar på barnen svarade en av respondenterna: 

 

 Lyssnar på vad barnet säger är viktigt, men lägger inte massa ansvar och skuld. För det 

kan man säga, att om barn skulle bli lyssnade på, på det sättet att mamma och pappa 
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skulle göra som barnet säger. Blir det bra, då blir det jättebra för barnet. Men om det inte 

blir bra, så finns det ju en risk att barnet lägger på sig skuld. Men lyssnar in gör vi. Men 

barnet ska inte behöva ta ställning. Måste få tillgång till både mamma och pappa, det är så 

mycket lojalitetskonflikter ändå. (Intervju 4) 

 

Flera av respondenterna lyfte det faktum att barn är lojala mot sina föräldrar. Barnet tycker att 

mamma är snäll och pappa är snäll. Respondenterna uppgav att det är viktigt att barnet får 

veta att det är okej att tycka om båda sina föräldrar lika mycket och inte behöva välja eller ta 

ställning. Respondenterna uppgav att de alltid pratar med barnet och lyssnar på barnet. Men 

att det inte innebär att det blir som barnet säger. Det är de vuxna som måste fatta besluten och 

ett barn ska inte behöva ta ställning. I samtal med barnen får barnen berätta utifrån sin vardag, 

hur det är hos mamma och hur det är hos pappa. Respondenterna förklarade att en del barn 

blir mycket påverkade av föräldrarnas konflikter och vill gärna vara båda till lags och att det 

påverkade vad de sa under samtalen. 

 

De barn som är väldigt inne i den här konflikten kommer med sin mamma och säger att 

jag vill bara bo hos min mamma, hon är den snällaste som finns, jag vill inte bo hos 

pappa kanske någon gång, sedan några dagar senare kommer med pappa och säger att jag 

älskar min pappa, jag vill bara bo hos min pappa.  

(Intervju 2) 

 

 

Resultatet visade att en del barn i samtal sa det som en förälder hade gett instruktioner om att 

säga, ett exempel på det uppgav respondenterna kan vara om barnet har med sig ett syskon 

och då frågar “hur var det nu jag skulle säga?”.  

6.2.2 Kommunikation mellan föräldrar 

Största orsaken till att tvist uppstår mellan föräldrar menar respondenterna är att båda 

föräldrar har starka åsikter om vad som är bäst för sitt barn och kan inte hitta en medelväg. 

Föräldrarna gör det de tror är det bästa för barnet och på så sätt kan man säga att de försöker 

ha ett barnperspektiv enligt respondenterna. Respondenterna sa att det finns flera svar på 

frågan om varför föräldrar inte kommer överens. Det kan handla om samarbetssvårigheter, att 

de kommunicerar på olika sätt, ser genom olika glasögon och tänker olika. Till exempel att 

mamman vill att barnen bor hos pappa varannan helg medan pappan vill att de bor varannan 

vecka. Då blir det samarbetssvårigheter eftersom de tänker olika. 

 

 

De har en konflikt i samband med att de separerat, det handlar om att de inte kan 

samarbeta kring barnen. Många gånger handlar det om att de inte får igenom sin vilja. De 

är så fokuserade på sin vuxenkonflikt så barnen kommer bort.  

(Intervju 3) 
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Det fanns också situationer där föräldrar sedan tidigare fanns med i socialregistret och var i 

behov av stöd och hjälp i sitt föräldraskap. I de fallen kände respondenterna ibland att ingen 

av föräldrarna hade barnperspektiv och att det då var svårt att se vem som var mest lämplig 

för barnet att bo hos. En negativ situation som flertalet respondenter upplevt var att föräldrar 

ibland använder barnet mot den andra föräldern på grund av att den föräldern kanske gått 

vidare i en ny relation och den andra har fortfarande känslor kvar för den andre parten. Sårade 

känslor kan göra att föräldrarna använder sitt barn genom att förhindra barnet att träffa den 

andra föräldern eller att inte skriva på något papper till en klassresa exempelvis. Ofta 

fokuserar föräldrar på den andre förälderns brister och tillkortakommande. Detta förklarades 

som en förutsättning för att kunna separera. Problemet blir dock när föräldrarna stannar i den 

fasen och inte kommer vidare. Kanske hade de ett bra samarbete innan men så flyttar den ena 

till en annan kommun eller om det hänt saker. Enligt respondenterna brukar ofta en konflikt 

lugna ner sig om det gått längre tid mellan själva separationen och det att man söker utredning 

eller samarbetssamtal. Respondenterna uppgav också att det kan vara svårt för föräldrarna att 

se längre än sina egna behov som förälder och att ha barnperspektiv i början av en separation. 

 

 

När man fokuserar på den andras tillkortakommanden, svårt att prata med varandra, 

svårt att komma över, inget förtroende för varandra. Då djupnar ofta konflikten. Det blir 

en nedåtgående spiral och då är det svårt att samarbeta. Ibland flyttar en partner på 

grund av jobbet eller ny kärlek, det är nya partners, mina och dina barn och bonusbarn. 

Det är mycket som ska gå ihop. Så jag tror att livet är komplicerat idag, det är inte så lätt 

att vara förälder idag tror jag. (Intervju 6) 

 

 

Enligt respondenterna börjar ofta konflikten vid en separation och att föräldrarna svartmålar 

varandra och ser allt i svart, de har brist på respekt och insikt för den andra parten. Barnen 

som är lojala berättar för mamma hur det är hos pappa och omvänt när de är hos mamma. 

Detta har enligt respondenterna föräldrar svårt att förstå och att det inte behöver vara så att 

föräldern sa si eller så utan att det är ett behov som finns hos barnet. Vidare berättade 

respondenterna att de pratar med föräldrarna om sådana saker, att barn ofta gör på det sättet. 

Enligt flera respondenter håller en del föräldrar på länge med sin konflikt och ska framhäva 

vad de har rätt till, och påståenden som nu är det min tur att ha barnet, det var du som 

lämnade mig och så vidare. Det föräldrarna i de fallen missar är att de inte pratar om att det är 

barnet som har rättigheter, utan de ser sina egna rättigheter och inte barnets. De kan enligt 

respondenterna använda barnet emot varandra och ser som att det ska vara rättvist för de 

vuxna.  

 

Anledning till att föräldrar inte kommer överens kunde också vara missbruk, psykisk ohälsa, 

att det förekommit hot eller våld eller risk att ett barn förs ut ur landet. Den grundläggande 

anledningen till tvist enligt respondenterna är att föräldrarna inte kan samarbeta och komma 

överens om hur det bästa ska bli för deras barn.  
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Samtliga respondenter uppgav att de inte såg något självklart samband mellan vilka föräldrar 

som hamnar i tvist och kommer till familjerätten. De uppgav att föräldrarna kan vara från alla 

samhällsklasser och med olika bakgrund. Den gemensamma nämnaren för vilka föräldrar det 

är som kommer till familjerätten var att de inte kommer överens i frågor som rör deras barn. 

Mest svenskar och ofta med små barn var gruppen som framställdes tydligast. En liten ökning 

bland föräldrar med utländsk bakgrund hade noterats då den gruppen också ökat i antal i 

samhället. Flera av respondenterna hade reflekterat över en skillnad mellan nu och för några 

år sedan då de upplevde att fler föräldrar som kommer till familjerätten redan haft kontakt och 

insats från Socialtjänsten på annat sätt, här reflekterade respondenterna kring komplexiteten 

att detta är familjer och barn som redan är belastade och har det svårt och att barnen 

därigenom blir dubbelt utsatta. 

6.2.3 Domar 

Respondenterna påpekade att de flesta föräldrar kommer överens utan inblandning av 

familjerätten och tingsrätten och att det är viktigt att komma ihåg att endast en liten del av de 

föräldrar som separerar hamnar i tvist. Många föräldrar kommer enbart till familjerätten för 

samarbetssamtal och har aldrig tänkt gå till tingsrätten och en del kommer först till tingsrätten 

och har förberedande samtal där. Respondenterna menade att det bästa är när föräldrar 

kommer överens själva utan inblandning av domare, men att ibland behövs att någon sätter 

ner foten.  

 

I de fall där föräldrarna inte kommer överens alls uppgav respondenterna att de flesta domar 

från tingsrätten var till barnets bästa eftersom föräldrarna då måste hålla sig till domen. 

Därmed minskar konflikten vilket gynnar barnet. Respondenterna uppgav att de upplevde att 

tingsrätten i många fall dömde utefter det förslag till beslut som lämnades av familjerätten, 

inte alla gånger men vid mer än hälften av besluten. 

 

Flera av respondenterna nämnde det faktum att de domar som tas i tingsrätten fastställs för 

lång tid framåt och att tingsrätten inte följer upp om det inte är så att föräldrarna kommer 

tillbaka. Respondenterna upplevde svårigheter med att tänka både långsiktigt för barnet och 

här och nu när de skriver utredning till tingsrätten som förslag på beslut. Så här sa en 

respondent om att skriva i en VUB-utredning (vårdnad, umgänge och boendeutredning): 

 

Har man sett allt, har man belyst från olika perspektiv, vilka riskfaktorer finns det, 

samarbetsproblem, hur kommer det se ut i framtiden? Det vi gör i en VUB-utredning är 

att vi gör ett underlag till tingsrätten, sedan ska de fatta ett beslut som ska gälla till 

barnet är 18 år. Det ska vara ett långsiktigt beslut. Och Kalle eller Lisa kanske är 5–6 år. 

Så det är jättesvårt. (Intervju 4) 

 

Det framkom vidare att en svårighet kunde vara att fatta långsiktiga beslut för barn eftersom 

barn förändras över tid och mår olika bra i olika perioder av exempelvis växelvis boende. 

Respondenterna menade att det bästa för ett barn är flexibilitet. Om man i perioder ser att det 

inte fungerar med boendeformen så får man ändra till exempelvis torsdag till måndag och se 

hur det fungerar. Men detta är inte möjligt då tingsrätten beslutat hur boendet ska se ut för då 

finns domen att förhålla sig till. 



26 
 

 

Angående gemensam eller ensam vårdnad angav samtliga respondenter att de såg flest 

fördelar med gemensam vårdnad då det är en fördel och styrka i att vara två vårdnadshavare 

som är involverade i sitt barns liv och kan fatta beslut i viktiga frågor. De uppgav också att det 

är en trygghet för barnet om det skulle hända den ena vårdnadshavaren något. I de fall de 

förespråkade ensam vårdnad var om det förekommit hot och våld och att det bästa för barnet 

skulle vara att slippa träffa den ena föräldern. Det kunde också handla om skydd för barnet 

om det fanns risk att barnet förs ut ur landet eller att den ena föräldern inte ville skriva på 

viktiga papper kring sjukvård och skola som kunde ställa till det med gemensam vårdnad. 

 

Slutligen något som flera respondenter reflekterade över är hur det blev för barnet efter 

tingsrättens beslut. De menade att det bästa är om barnet i framtiden kan säga att det blev bra, 

jag fick landa i lugn och ro, jag visste hur jag skulle bo och mamma och pappa slutade att 

bråka. Respondenterna ansåg att barns bästa kunde vara att få landa i ett beslut.  
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7. DISKUSSION 

Studiens syfte var att undersöka familjerättssocionomers upplevelser av huruvida föräldrar i 

vårdnadstvist har barnperspektiv eller inte. Frågorna som utforskades var hur 

familjerättssocionomer beskriver barnperspektiv samt vad det innefattar och innebär, hur de 

bedömer vad som är barnperspektiv och vad som blir barns bästa i vårdnadstvist samt vilket 

eventuellt handlingsutrymme de har när de upplever att föräldrar saknar barnperspektiv och 

förmåga att se till barnets bästa.  

Resultatet visade att föräldrarna i många fall har barnperspektiv, men att det är utifrån vad de 

själva anser är sitt barns bästa. I vissa fall saknades barnperspektiv. Anledningen ansågs då 

ofta vara att föräldrarna var för upptagna av sin egen konflikt eller att hitta fel på den andra 

föräldern och att de därigenom tappade fokus och förmåga att se sitt barn. 

Familjerättssocionomers handlingsutrymme när de upplevde att barnperspektiv saknades var 

att via samtal försöka föra in barnperspektivet genom att påtala och påvisa. I de fall då 

föräldrarna saknade barnperspektiv och förmåga att se sitt barns bästa blev 

handlingsutrymmet att skriva det i utredningen tillsammans med en konsekvensbeskrivning 

av vad det nu och på sikt kommer att innebära för barnet. I de fall då det fanns oro för att ett 

barn far illa blev handlingsutrymmet att anmäla till Socialtjänsten. Det bästa för barnet i en 

vårdnadstvist ansågs vara att föräldrarna slutar bråka och tvista eftersom konflikter är väldigt 

jobbigt för barn. Resultatet visade att så länge föräldrarna kommer överens och kan samarbeta 

och att barnet kan få landa i att veta vad som gäller och veta var det ska bo så blir det bra för 

barnet. Det bästa var om föräldrarna kunde komma överens utan inblandning av tingsrätten, 

men om det inte var möjligt så ansågs det ibland nödvändigt att yrkesverksamma satte ner 

foten och att en domare beslutade. Resultatet visade också att familjerättssocionomerna ansåg 

det som viktigt att lyssna på barnen, för det är dem utredningen handlar om. Det ansågs också 

viktigt för ett barn att få tillgång till båda sina föräldrar och till sitt nätverk. I de situationer det 

inte var möjligt var det viktigt att barnet fick en sammanhangsmarkering om varför. Slutligen 

visade resultatet att det var viktigt att komma ihåg att barn är lojala mot sina föräldrar, och att 

barnet får veta att det får tycka om båda sina föräldrar utan att tvingas ta ställning. 

Under resultatdelen presenterades det resultat som framkommit genom en tolkning och analys 

av det insamlade materialet. Nedan följer en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras 

i förhållande till tidigare forskning och teori samt författarnas egna reflektioner vävs in. Under 

metoddiskussion förs en diskussion om studiens metod, för- och nackdelar och vad som 

kunde ha gjorts annorlunda. Kapitlet avslutas med slutsats samt förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och teori samt 

författarnas egna reflektioner. Resultatdiskussionen har delats upp i sex olika kategorier 

grundat på subkategorierna från analysen: empowerment som arbetsmetod, anknytningsteori i 

praktiken, barnets röst i vårdnadstvister, barnets bästa i vårdnadstvister och 

boendesituationen, föräldrarnas relation och kommunikation samt tingsrättens domar.  
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7.1.1 Empowerment som arbetsmetod 

Resultatet visade att respondenternas handlingsutrymme då de upplevde att föräldrar i tvist 

saknade barnperspektiv var att påvisa och påtala. Detta gjordes genom att föra in 

barnperspektivet i samtal och genom att ställa frågor som ”hur blir det för ditt barn i den 

situationen?”. Upplevelsen är att familjerätten arbetar med empowermentorienterat arbete då 

de genom samtal försöker hjälpa föräldrar att avsluta sin tvist och komma fram till en 

gemensam lösning. Genom att synliggöra barnets perspektiv och behov hjälper 

familjerättssocionomen föräldrar att se bortom sitt eget perspektiv och ökar deras förståelse 

för hur det påverkar barnet. Det kan åstadkommas av att inte presentera färdiga lösningar utan 

istället fråga föräldern hur föräldraperspektivet kommer att påverka barnet och på så sätt 

hjälpa föräldrarna att förstå och hitta andra lösningar och förändringar som blir bra för barnet.  

 

Moula (2009) beskriver att socialt arbete handlar mycket om förändringsarbete när människor 

behöver stöd och hjälp i livet med att få ordning på olika problem. De föräldrar som kommer 

till familjerätten behöver få ordning på problemet att de inte kan samarbeta kring sina barn. 

Moula (2009) använder begreppen “egenmakt” och “hjälp till självhjälp” i 

empowermentorienterat socialt arbete. Dessa begrepp innebär att familjerättssocionomen ska 

uppmuntra varje klients egen makt och kapacitet för att kunna förändra och förbättra sin 

situation. Detta gör familjerättssocionomerna med klienterna då de genom samtal påtalar 

barnperspektivet. Då familjerättssocionomerna angav att föräldrarna var för fastlåsta i och för 

fokuserade på sin konflikt var deras handlingsutrymme att påtala. Ett verktyg de hade var 

förutom att påtala också att försöka stödja och underlätta i klientens process till förändring så 

att en lösning på tvisten kan uppstå. I de fall då det gäller tvister så kommer föräldrarnas 

egenmakt att förändra sin situation, det vill säga sin tvist, leda till positiva förändringar för 

deras barn. Detta genom att de tydligare kan se sitt barns perspektiv och fatta beslut som gör 

att det blir så bra som möjligt för barnet.  

 

Även om ingen av respondenterna själva nämnde begreppet empowerment så dras slutsatsen 

att detta är ett av de verktyg de kan ta till då de utifrån handlingsutrymmet påtala och påvisa 

barnperspektivet försöker att få föräldrarna att sluta tvista och se sitt barns bästa. Genom 

empowerment och hjälp till självhjälp kan familjerättssocionomerna få föräldrarna att ta 

makten över sina liv och sin konflikt och börja samarbeta. Genom att använda 

empowermentorienterat socialt arbete på föräldrar som är i vårdnadstvist hjälper man därmed 

barnen.  

 

Vad gäller arbetssätt och metoder på familjerätten visade resultatet på att respondenterna i 

studien arbetade på liknande sätt och var ense i de flesta bedömningar. I rapporten från 

Socialstyrelsen (2011) ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister” framkommer att det finns 

stora skillnader i arbetssätt och förutsättningar bland kommunerna i Sverige att lösa 

föräldratvister, men att det finns en god generell kompetens i kommunerna. 

7.1.2 Anknytningsteori i praktiken 

Då studiens resultat visade att många av de föräldrar som kommer till familjerätten har 

mindre barn, under 3 år, ansågs anknytningen viktig att ta hänsyn till i utredningarna. 
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Respondenterna sa att en lösning på växelvis boende för små barn kan vara att den andre 

föräldern träffar barnet 2–3 gånger under den veckan den bor hos den andra föräldern och 

sedan omvänt. Respondenterna menade att barn under ett år inte alls ska ha växelvis boende. 

Detta bekräftas av Broberg et al. (2013) som menar att växelvis boende ur det lilla barnets 

synvinkel aldrig är barnets bästa utan att det istället handlar om det minst dåliga alternativet 

samt att väga kortsiktiga nackdelar mot långsiktiga fördelar. För det lilla barnet anges det 

viktigaste vara att skapa en nära och trygg relation till en person. Men på lång sikt kan man 

dock tänka sig att det är gynnsamt för barnets utveckling att båda föräldrarna har haft 

möjlighet att tidigt utveckla nära relationer till barnet. I Broberg et al. (2013) nämns också att 

barns anknytningssystem befinner sig i en känslig utveckling under perioden sex månader upp 

till två år. Även barnets begränsade minneskapacitet och det faktum att de inte kan överblicka 

en alltför lång tid nämns samt att barn upp till två-tre års ålder bygger upp egna inre 

arbetsmodeller vilket kräver hög grad av kontinuitet. Forskningen kring anknytning är väl 

känd och anammas i arbetet på familjerätten då samtliga respondenter pratade om vikten av 

att väga in ett barns anknytning och trygghet. Studien visar att familjerättssocionomerna 

känner väl till anknytningsspykologin och använder sig av denna för att bedöma ett barns 

bästa i utredningarna. Vidare reflekteras över den svårighet respondenterna nämnde med att se 

på situationen här och nu för ett barn kontra långsiktighet. Med ovanstående forskning i 

åtanke får man alltså väga kortsiktiga nackdelar mot långsiktiga fördelar när det gäller 

växelvis boende för små barn.  

Anknytningsteorin ses ofta som en given teori att använda i socialt arbete och i utredningar 

som rör små barn, studiens författare vill dock nämna att det tagits i beaktande att det finns 

kritik mot denna teori och att den inte får tas som självklar. Upplevelsen är att 

anknytningsteorin ofta används utan att ifrågasättas och att den är en stor och allmänt 

vedertagen teori inom socialt arbete. 

 

Fransson et al. (2016) anger i sin artikel att föräldrar upplever det som norm med gemensam 

vårdnad och växelvis boende. De angav att de ibland oroade sig för hur barnet hade det men 

att de inte vågade säga det eftersom de upplevde att växelvis boende är en norm i dagens 

jämställda samhälle. Franssons forskning stämmer överens med vad respondenterna sa, att de 

anser att växelvis boende är som en norm eller oskriven lag som många föräldrar inte 

ifrågasätter. Varannan vecka-boende kunde enligt Fransson et al. (2016) ha skapats för att det 

är enkelt och smidigt för föräldrarna att förhålla sig till. Respondenterna menade också att 

många föräldrar tror att gemensam vårdnad är lika med växelvis boende vilket inte är fallet. 

Föräldrarna ser sin lika rätt till sitt barn men kanske missar vad barnet vill och mår bäst av 

och behöver. I så fall kan jämställdheten och normen om växelvis boende i vissa avseende 

ifrågasättas eftersom det kanske inte alltid blir det bästa för barnet utan att det är en 

förväntning som del av jämställdheten i samhället och för föräldrarnas skull. 

7.1.3 Barnets röst i vårdnadstvister 

I Föräldrabalken (2017) står att vid beslut som rör barn så ska hänsyn tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad. Studiens resultat visade att familjerättssocionomerna 

alltid träffar barnen, oavsett ålder, eftersom det är dem utredningen handlar om. De 

yrkesverksamma lyssnar alltid på barnen, men det innebär inte att det blir som barnet önskar 
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eller vill. Det är de vuxna som måste fatta besluten. Barn saknar konsekvenstänk och alltid är 

lojala mot sina föräldrar. Det är ett stort ansvar för ett barn att behöva ta ställning och fatta 

beslut. Barnombudsmannen i Socialstyrelsens rapport ”Familjerätten och barnet i 

vårdnadstvister” (2011) anger att ”barn ofta ger uttryck för att de fått komma till tals, men 

inte blivit lyssnade på”. Kan det vara så att respondenterna och andra yrkesverksamma som 

arbetar med barn gör allt för att lyssna på barnen och tror att de gör det? Men utifrån barnets 

perspektiv upplever de en annan sak, nämligen att de inte blir lyssnade på. Det kan vara bra 

att ständigt ifrågasätta hur barn blir lyssnade på inom familjerätt och Socialtjänst. I 

Socialstyrelsens rapport ”Vårdnad, boende och umgänge” från 2012 finns barnets perspektiv, 

det vuxna barnperspektivet samt samhällets barnperspektiv angivet. I rapporten anges att 

barnperspektiv handlar om att se ur barnets synvinkel, att se världen med barnets ögon. Att ha 

barnperspektiv innebär också att se barnet som expert på sin egen situation och vara medveten 

om att det inte finns ett enhetligt barnperspektiv utan lika många som det finns barn. 

Svårigheten blir som respondenterna sa ”vi är inte Kalle 5 år och kan inte veta hur det är att 

vara Kalle 5 år” och menade vidare att det barnperspektiv man har som vuxen är det enda 

barnperspektiv man kan ha. 

 

Resultatet i Socialstyrelsens rapport ”Familjerätten och barnet i vårdnadstvister” från 2011 

visar på att barn känner att de inte blir lyssnade på i kontakten med Socialtjänstens 

utredningar vid vårdnadstvist eller i beslut i tingsrätt. Det framkom också att vissa barns 

uttalande blivit diskvalificerade av Socialtjänsten på grund av att det upplevts som att barnen 

var för allierad med en av föräldern. Respondenterna i studien nämnde att en del barn blivit 

tillsagda vad de ska säga. Barnen blir därmed dubbelt utsatta, dels genom att deras öde ligger i 

deras föräldrars händer och att ett barn ofta köper sina föräldrars argument och världsbild och 

kanske säger det som de blivit tillsagda att säga. Deras uttalande blir därmed diskvalificerat 

för att de är för allierade med föräldern. Man får då hoppas att de yrkesverksamma hittar en 

bra medelväg mellan förstå att det kan vara mamma eller pappas ord men att för den delen 

lyssna på barnet. Detta faktum visar på de svårigheter som yrkesverksamma dagligen stöter på 

mellan att lyssna på och företräda barnen samtidigt som man ska vara medveten om att de 

kanske inte vill eller har förmåga att säga sanningen. Forskning visar att små barn inte har lärt 

sig kritiskt tänkande i kombination med att de saknar konsekvenstänk. Detta bekräftades av 

resultatet och att barn inte alltid känner till sina rättigheter. Rapporten från Socialstyrelsen 

(2011) bekräftar att barnen kände att de saknar information om vilka rättigheter de har när 

föräldrar separerar och också att de känner stor skuld i att prata illa om en förälder.  

 

I Socialstyrelsen rapport från 2011 framkom att barn efter vårdnadsreformen 2006 har blivit 

synligare i Socialtjänstens utredningar vid vårdnad, boende och umgänge. Studiens resultat 

visade på att i samtliga utredningar som skickas till tingsrätten blir barns röst hörd genom att 

socialsekreterarna alltid träffar barnen samt utifrån ålder pratar med barnen då tingsrätten 

uppgavs vara hårda med det. Ovannämnda resultat stämmer med vad Röbäck (2012) säger om 

att höra barnen är en uppgift som i en vårdnadsutredning ligger på socialnämnden och att utan 

barnets åsikter anses inte en vårdnadsutredning vara fullständig. 
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7.1.4 Barnets bästa i vårdnadstvister och boendesituationen 

Barnkonventionen uppger “Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör 

barn.” (Unicef 2017). I Socialtjänstlagen 1 kap. 2 § står: “Vid åtgärder som rör barn ska 

barnets bästa särskilt beaktas” (Lundgren & Thunved 2013). I Föräldrabalken 6 kap. 2 § om 

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

vårdnad, boende och umgänge (Föräldrabalken 2017). Lagstiftningen om barnets bästa 

genomsyrade samtliga respondenters sätt att prata och reflektera samt att lagstiftningen låg 

som grund för de bedömningar som görs för att avgöra ett barns bästa i de utredningar som 

familjerättssocionomerna lämnar till tingsrätten som förslag till beslut. 

 

I Föräldrabalken (2017) anges barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 

vilket bekräftas av respondenterna i studien som menade att ett barns bästa ofta är att ha 

tillgång båda sina föräldrar och sitt nätverk. I de fall det inte är möjligt föreslogs att barnet ska 

få en sammanhangsmarkering till varför det inte är möjligt. Vad som är barnets bästa efter 

föräldrarnas separation använder sig Röbäck (2012) av Barnkonventionen och svensk lag för 

att ta reda på. Barnets rätt att komma till tals nämns som viktig vilket respondenterna uppgav 

att de alltid gör. Domstolarna har en skyldighet att med beaktande av barnets ålder och 

mognad ta hänsyn till barnets egen vilja (Röbäck 2012).  

 

I Bergström et al. (2013) jämfördes barnets välmående beroende på om barnet levde i en 

kärnfamilj eller med separerade föräldrar med gemensam vårdnad. Resultatet visade att barn 

som bor hos båda föräldrar vid gemensam vårdnad mår bättre än de barn som endast levde 

med en förälder efter separationen. Detta bekräftades av studiens resultat som visade att 

gemensam vårdnad i de flesta fall är det bästa för ett barn om föräldrarna kan komma överens. 

Studien (Bergström et al. 2013) visade också att barn som växer upp i en kärnfamilj med båda 

föräldrar mår bättre än barn till separerade föräldrar. I undersökningen framkom dock att barn 

med separerade föräldrar med gemensam vårdnad mår bättre än barn i en kärnfamilj men där 

det förekommer mycket konflikter mellan föräldrarna. Slutsatsen dras att barns bästa är att 

växa upp utan mycket konflikter runt sig.  

7.1.5 Föräldrarnas relation och kommunikation 

De flesta föräldrar som separerar kommer enlig Röbäck (2012) kommer överens utan 

inblandning av Socialtjänsten eller domstolar. Detta bekräftades av respondenterna som också 

ville uppmärksamma att de allra flesta föräldrar som separerar aldrig kommer i kontakt med 

familjerätt eller tingsrätt. Enligt Röbäck (2012) är det 7000 barn varje år som är med om 

föräldrars vårdnadstvist. Detta ska ställas i relation till att det enligt SCB (2017a) årligen är 

runt 50 000 barn som är med om föräldrars separation.  

 

Röbäck menar att det vid växelvis boende ställs ännu högre krav på föräldrarnas samarbete 

för att barnets boende ska fungera. Detta kan vara svårt att uppfylla då föräldrar som kommer 

till familjerätt och tingsrätt gör det just för att de inte kan samarbeta. De har alltså av olika 

anledningar separerat och kan nu inte kommunicera och samarbeta på ett sätt som blir bra för 

deras barn. På samma gång ställs vid gemensam vårdnad extra krav på just samarbete då det 
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ska fungera för barnet att bo på två ställen med allt vad det innebär kring praktiska detaljer, 

skolgång, kläder, ekonomi kring barnet och så vidare. 

 

Respondenterna nämnde att föräldrar ofta pratar om min och din vecka och att man inte är 

förälder hela tiden idag. En reflektion kring detta är att det kan visa på hur samhället ser ut 

idag. Det är högt tempo och människor byter arbete, partners och bostäder betydligt oftare än 

förr. Kan det vara så att föräldrar idag inte kämpar lika hårt för att få en relation att fungera? 

Kan det vara så att en del av människorna i dagens samhälle drivs av förändring och tröttnar 

fort? Om man inte är nöjd så gör man den förändring som krävs eftersom de flesta idag om de 

har arbete ekonomiskt kan klara sig själva. Sverige är ett land med många ensamhushåll och 

det är inget konstigt med separationer.  Kan det vara så att det är enkelt att separera idag? Det 

finns givetvis många fördelar med att föräldrar idag i många fall kan välja att lämna en dålig 

relation och att skilsmässor och separationer inte är tabu. Nackdelar kan bli nya 

familjebildningar och att barnen ska åka mellan två boenden vilket kan upplevas uppslitande 

och jobbigt för ett barn. Å andra sidan kan nya partners och bonussyskon bli nya 

betydelsefulla personer i ett barns liv. Kan det vara så att det i dagens samhälle som 

genomsyras av ledord och uppmaningar om livskvalitet och självförverkligande passar bra att 

ha barn varannan vecka? Veckan utan barn möjliggör att göra karriär och förverkliga sig själv 

medan veckan med barn fokuseras på att vara förälder. Det är två världar där det ena inte 

utesluter det andra. Ovanstående är frågeställningar värda att reflektera över. Dock vill 

påpekas att stor förståelse och ödmjukhet måste finnas inför det faktum att en separation och 

vårdnadstvist givetvis är en stor och tung process som de flesta förmodligen skulle önskat att 

de slapp. Att ha sitt barn varannan vecka kan givetvis ur ett vuxenperspektiv innebära en stor 

sorg, smärta och saknad precis som det ur ett barnperspektiv kan innebär en förlust och sorg 

att inte träffa sin ena förälder. Forskning av Gähler (1998) visade att den avgörande faktorn 

för huruvida vuxna skilsmässobarn upplever sitt psykiska välbefinnande i vuxen ålder beror 

på om barnet upplevde en svår konflikt i familjen eller inte och att det inte var skilsmässan i 

sig som var avgörande. Oavsett om föräldrar har sina barn på heltid, varannan vecka eller med 

en annan av alla de lösningar som finns så framkommer i studienare i enlighet med 

respondenterna att det bästa för ett barn är att föräldrarna inte bråkar, att barnen och 

föräldrarna mår bra och att barnen kan få landa i att veta hur det ska bo. Slutsatsen blir alltså 

att det bästa för ett barn är att slippa vara med om svåra konflikter då detta påverkar dem mer 

i vuxen ålder än föräldrarnas skilsmässa i sig. 

7.1.6 Tingsrättens domar 

Att de flesta föräldrar som separerar kommer överens utan inblandning av familjerätt och 

tingsrätt bekräftades ovan både av forskningen samt resultatet. Respondenterna uppgav att det 

oftast är bäst om föräldrarna kommer överens utan inblandning från domare. Men att det 

ibland är nödvändigt att någon sätter ner foten och att det finns en dom för föräldrarna att 

förhålla sig till. Respondenterna såg dock för- och nackdelar med en dom. För barnets bästa 

kunde ibland en dom innebära att det inte går att vara flexibel. Exempelvis om det växelvisa 

boendet eller umgänget under en period inte fungerar så ansåg familjerätten att det bästa för 

barnet var att vara lyhörd på dess signaler och flexibel i att prova boendet på ett annat sätt 
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under en period. Med en dom från tingsrätten att förhålla sig till är det dock inte möjligt att 

ändra på boendeformen och på så sätt blir en dom inte alltid det bästa för barnet.  

 

Resultatet visade att en dom i tingsrätten ibland är nödvändig för att få föräldrarna att sluta 

tvista och för barnet att få ett beslut att landa i. Men domen kunde ibland upplevas vara mer 

avsedd för föräldrarna som inte kunde samarbeta. Barnet ansågs ibland kan fortsätta fara illa 

trots en dom. I vissa fall visade resultatet att konflikten ändå fortsätter mellan föräldrarna och 

att domen låser fast formerna för boendet på ett sätt som kanske inte passar under hela barnets 

uppväxt. En dom från tingsrätten blir alltså inte alltid det bästa för barnet vilket 

respondenterna upplevde som en svårighet med att tänka här och nu i kombination med på 

lång sikt för ett litet barn.  Det bästa för ett barn skulle vara om det i framtiden kunde säga att 

det blev bra, jag fick landa i ett beslut och visste hur jag skulle bo och föräldrarna slutade 

bråka. I Gählers artikel (1998) visade resultaten på de långsiktiga effekterna på vuxna 

skilsmässobarn utifrån hur de själva upplever sitt psykiska välbefinnande att varken kvinnor 

eller män som upplevt föräldrars skilsmässa under barndomen for sämre än män och kvinnor 

från kärnfamiljer. Däremot var den avgörande faktorn huruvida individen upplevt en svår 

konflikt i familjen eller inte.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade materialet och besvara 

studiens syfte och frågeställningar. 

7.2.1 Teori 

Eftersom ett induktivt förhållningssätt var ingångspunkten hade studien vid tillfället för 

insamlandet av material och vid analysen ingen teori. Teorierna valdes i slutet. Valet av 

empowerment som teori motiveras med att det ansågs passa respondenternas sätt att arbeta 

med föräldrarna i samtal. Anknytningsteorin valdes för att diskutera resultatet mot barnets 

bästa i boendesituationen. Vid analys och tolkning av studiens resultat användes ett 

hermeneutiskt förhållningssätt där allmänna slutsatser kunde dras utifrån att de enskilda 

intervjuerna studerades upprepade gånger och tillsammans bildade en helhet som ledde till ett 

resultat som besvarade studiens syfte och frågeställningar. Val av metod, teori och 

förhållningssätt passade studiens syfte och gjorde att frågorna kunde besvaras på mest 

optimala sätt.  

7.2.2 Studiens tillförlitlighet 

Det finns tre begrepp för att undersöka studiens tillförlitlighet, nämligen: trovärdighet, 

pålitlighet samt överförbarhet (Dahlgren, Emmelin & Winqvist 2007).  

 

Trovärdighet innebär att man ifrågasätter om undersökningen har mätt det som den avsåg att 

mäta. Studien har trovärdighet då samtliga respondenter arbetade på familjerätten vilket var 

den målgrupp som studien hade som syfte att grunda sin studie på.  

 

Pålitlighet innebär att en ny studie som skulle genomföras på samma sätt skulle komma fram 

till samma resultat. I studien finns tillgänglig beskrivning om hur forskningsprocessen utförts 
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vilket leder till att andra har möjlighet att genomföra samma studie. Då det inte bara finns en 

enda sanning i kvalitativ forskning kan inte denna studies resultat garanteras igen om den 

skulle utföras med andra deltagare.  

 

Överförbarhet innebär att man tittar på om studiens resultat är överförbara på andra ämnen 

eller sammanhang. Bryman (2009) menar att inom kvalitativ forskning studeras oftast en liten 

och unik grupp med vissa gemensamma egenskaper vilket denna studie har gjort och är inte 

anpassad eller tänkt att kunna genomföras på andra områden eller grupper som inte har med 

huvudsyftet att göra vilket gör att det finns begränsningar i överförbarheten. 

7.2.3 Studiens genomförande 

Två intervjuer genomfördes gemensamt och övriga fyra delades upp lika med tillhörande 

transkribering. Fördelen med att vara två vid intervjutillfället var att den ena ställde frågor och 

att den andra satt med som trygghet och stöd. Fördelen med att genomföra en intervju enskilt 

med respondenten var att det upplevdes mer avslappnat för respondenten och gjorde samtalet 

mer personligt. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning och det upplevdes inte att frågan 

om en eller två medverkande under intervjun påverkade insamlandet av material eller 

resultatet på något märkbart sätt. Fördelen med ljudupptagning var att inte behöva lägga fokus 

på att anteckna, det blev ett flyt i samtalet. Allt material spelades in korrekt och kunde 

transkriberas ordagrant.  

 

Samtliga sex intervjuer förflöt på ett föredömligt sätt och respondenterna var avslappnade. 

Den semi-strukturerade intervjuguiden upplevdes fungera fördelaktigt, och de delvis öppna 

frågorna lämnade utrymme för respondenten att berätta vidare vilket ledde till att det aldrig 

blev tyst eller stelt. Angående urvalet av intervjupersoner så gjordes i studien ett systematiskt 

urval där intervjupersonerna valdes från en bestämd enhet. I förväg saknades information om 

deras ålder, kön och erfarenhet. Samtliga respondenter var kvinnor i åldern 40–55 år, endast 

en var under 30 år. Vad gäller erfarenhet hade samtliga utom en arbetat inom Socialtjänsten 

på något sätt i cirka 20 år. Med familjerättsliga frågor hade samtliga utom en arbetat i ca 10 

år. Den geografiska spridningen bestod av en mindre och en större kommun i Mellansverige. 

Detta val föll sig då det geografiskt och tidsmässigt var enklast och då studien bestod av sex 

intervjuer motiverar studien att mångfalden från två kommuner är tillräcklig då det ena är en 

mindre och den andre en större kommun vilket ger studien mer bredd och god pålitlighet. 

7.2.4 Reflektioner kring studiens genomförande 

Något att reflektera över i studien var om det faktum att båda studiens författare arbetar inom 

Socialtjänsten och har vana av att hålla i samtal samt har en viss förförståelse eller kunskap i 

ämnet kan ha påverkat samtalet under intervjuerna. Under studien har det genomgående 

reflekterats och funnits en medvetenhet över att de egna erfarenheterna från yrket samt de 

privata erfarenheter som vi alla bär med oss kan påverka. Det har därför varit viktigt att 

försöka hålla ämnet på avstånd för att inte komma alltför nära det studien berör. 

Målsättningen har varit att hålla en viss distans till ämnet, att kritiskt granska och ifrågasätta 

och gå in med så nya ögon som möjligt. 
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Det som kunde ha gjorts annorlunda för att öka studiens tillförlitlighet var att sprida ut 

intervjuerna mer geografiskt samt haft en större variation i ålder, kön och bakgrund.  Då 

intervjupersonerna tilldelades var det inget författarna kunde påverka innan eller i denna 

studie ansågs vara av relevans. Inför studien gjordes ett val att intervjua yrkesverksamma med 

erfarenhet inom det familjerättsliga området. Nu i efterhand kan man tänka sig att ålder, kön, 

erfarenhet, geografiskt läge och bakgrund hos respondenterna kan ha påverkat svaren och 

resultatet kan ha blivit ett annat om andra intervjupersoner intervjuats. Syftet med denna 

studie var dock inte att ha en spridning i olika yrkesgrupper, snarare efterfrågades gemensam 

bakgrund inom familjerätt. För vidare studier kan det vara intressant att öka spridningen. 

Genom en mer geografisk spridning över Sverige kunde man undersöka om det finns 

skillnader mellan kommuner, storstad och landsbygd, eller om skillnader finns i 

barnperspektivet om barnet är flicka eller pojke och så vidare. Att det bara var kvinnor som 

arbetade på familjerätten i de två kommuner som medverkade i studien kan förklaras med att 

det är så verkligheten ser ut på familjerätt och Socialtjänst runt om i Sverige. Därmed kan 

studiens tillförlitlighet och överförbarhet vara god då urvalet av respondenter förväntas spegla 

hur det ser ut inom det familjerättsliga arbetet i Sverige. Att kvinnor som yrkesverksamma är 

överrepresenterade inom det familjerättsliga arbetet samt inom Socialtjänsten generellt är 

givetvis anmärkningsvärt men inget som belyses i denna studie. 

 

Sammanfattningsvis var samtliga respondenter väldigt samstämmiga i sina svar och svarade 

nästan med exakt samma ord på många av frågorna. En förklaring till detta kan vara att de 

arbetar på samma arbetsplats, då intervjuerna genomfördes på bara två arbetsplatser. Kanske 

skulle spridningen blivit större om intervjuerna genomförts på sex olika familjerätter. Det kan 

också ha berott på att de gått samma utbildning och fortlöpande går samma 

vidareutbildningar. De har också samma handledning och samtalar kanske mycket gemensamt 

vid raster samt på sina rum. Med tanke på det samt att respondenterna anger att de vid 

utredningens slut är ense i sina bedömningar ger en trygghet och förhoppning om 

rättssäkerhet, att de arbetar på ungefär samma sätt. En förklaring till att de gett liknande svar 

och upplever sig tänka lika i sina bedömningar kan också vara att de arbetar utifrån samma 

lagstiftning och direktiv. Tolkning av lagtexten kan ibland göra att bedömningar i utredningar 

blir olika och av den anledningen är det bra att respondenternas svar ändå var mycket lika. 

Nämnas ska dock att skillnader fanns i respondenternas svar och deras upplevelser och det 

visar ändå på mångfalden, att det är olika personer som arbetar och att det påverkar hur man 

ser och upplever samma situation.  

 

I studien intervjuades yrkesverksamma från samma yrkeskategori vilket var självklart 

eftersom det var just familjerättsliga frågor studien syftade till att besvara. Man kan dock 

tänka sig att ställa samma frågor om barnperspektiv och barns bästa till andra yrkesgrupper 

som kommer i kontakt med samma föräldrar och barn, till exempel Socialtjänstens utredare 

eller till de yrkesverksamma inom tingsrätten och se om resultatet blivit ett annat. Man kan 

också tänka sig att ställa frågor om barnperspektiv till föräldrar som är eller har varit i 

vårdnadstvist.  

 



36 
 

Studien har genomförts på ett etiskt genomtänkt sätt då de etiska riktlinjerna för forskning 

(Vetenskapsrådet 2011) följts genomgående under studiens gång. Respondenterna 

informerades om de etiska riktlinjerna och deras anonymitet. Detta kan ha gjort att de kände 

sig trygga och avslappnade och vågade svara sanningsenligt. Inga etiska problem uppstod 

under studiens gång, vilket kan ha berott på att studien inte kom i direktkontakt med föräldrar 

och barn i vårdnadstvist och därmed inte rörde direkt vid känsliga ämnen. 

 

Det finns alltid saker som hade kunnat göras annorlunda, men i sin helhet har studiens syfte 

och frågeställningar besvarats på ett tillfredställande sätt och ett resultat har framkommit. 

Valet av metod och teori upplevs ha varit lämpligt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

 7.3 Slutsats samt förslag på framtida forskning  

Studien beskriver familjerättssocionomers upplevelser av huruvida föräldrar i vårdnadstvist 

har barnperspektiv eller inte. Resultatet visar att föräldrarna i många fall har ett 

barnperspektiv, men att det är utifrån vad de själva anser är sitt barns bästa. I vissa fall saknas 

barnperspektiv och anledningen ansågs då ofta vara att föräldrarna är så upptagna av sin egen 

konflikt eller med att hitta fel på den andra föräldern att de tappar fokus och förmåga att se sitt 

barn. Respondenternas handlingsutrymme när de upplever att barnperspektiv saknas blir att 

via samtal försöka föra in barnperspektivet. Detta görs genom att påvisa och påtala och ställa 

frågor till föräldrarna om hur de tror att det blir för deras barn. I de fall då föräldrarna helt 

saknar förmåga att se sitt barns bästa blir handlingsutrymmet att skriva det i utredningen som 

lämnas som förslag till tingsrätten tillsammans med en konsekvensbeskrivning av vad det nu 

och på sikt kommer att innebära för barnet. I de fall då det finns oro för att ett barn far illa har 

familjerättssocionomerna anmälningsplikt till Socialtjänsten. Det bästa för barnet i en 

vårdnadstvist ansågs av respondenterna vara att föräldrarna slutar bråka och tvista då 

konflikter är väldigt jobbigt för barn. Resultatet visade att så länge föräldrarna kommer 

överens och kan samarbeta och att barnet kan få landa i att veta vad som gäller och veta var 

det ska bo så blir det bra för barnet. Det bästa ansågs vara om föräldrarna kunde komma 

överens utan inblandning av tingsrätten. Om det inte är möjligt så visade resultatet att det 

ibland är nödvändigt med yrkesverksamma som sätter ner foten och att en domare beslutar.  

 

Formerna för boende vid separationer kunde lösas med många alternativ visade resultatet. När 

det gällde små barn under 3 år rekommenderades sällan växelvis boende med varannan vecka 

då detta ansågs vara en lång tid för ett litet barn utifrån anknytning. Respondenterna ansåg det 

som viktigt att lyssna på barnen för det är dem utredningen handlar om. Det ansågs också 

viktigt för ett barn att få tillgång till sina föräldrar och sitt nätverk och i de situationer det inte 

är möjligt var det av vikt att barnet får en sammanhangsmarkering varför. Slutligen en viktig 

aspekt att komma ihåg är att barn är lojala mot sina föräldrar, och det är viktigt att barnet får 

veta att det får tycka om båda sina föräldrar och inte tvingas ta ställning eller ta ansvar.  

 

Studien har belyst socialsekreterare inom familjerättens perspektiv på om barnperspektiv 

finns hos föräldrar som är i vårdnadstvist eller inte. Vidare har studien belyst hur barn har det 
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i vårdnadstvister och vad som blir barnets bästa i de fall där föräldrarna inte kommer överens. 

Studien har bidragit med kunskap om barnperspektivet och barns bästa hos barn vars föräldrar 

är i vårdnadstvist.  

 

Under studiens gång väcktes många tankar om barns bästa, skillnader mellan barnperspektiv 

och vuxenperspektiv samt om hur små barn far här och nu samt i framtiden när föräldrarna är 

i vårdnadstvist. Eftersom många av barnen som familjerätten möter uppgavs vara under tre år 

väcktes tankar om anknytning och vad som blir den bästa lösningen för barnet i en svår 

situation, samt hur barnet kommer att påverkas under sin uppväxt och i vuxen ålder av 

föräldrarnas konflikt och separation. Kommer anknytningen och den konflikt barnet upplevt 

som liten sätta sina spår som vuxen eller klarar barn av att växa upp i två hem? Under 

studiens gång har många tankar, reflektioner men också ifrågasättande av normer i samhället 

kring äktenskap, familjesituation, föräldraskap, konflikthanteringsförmåga och 

samarbetsförmåga uppstått. 

 

Det har upplevts svårt att hitta relevant forskning kring hur barn upplever vårdnadstvister, 

separationer och skilsmässor. Studiens författare anser att behövs mer forskning kring detta 

eftersom det är en stor grupp barn som varje år berörs. Mycket av den tidigare forskning som 

hittats kring barn med föräldrar som separerar handlar om barnets rätt till båda föräldrarna och 

föräldrarnas rätt till sitt barn. Studiens resultat visade att de flesta barn till föräldrar som 

kommer till familjerätten är under tre år eller strax före skolstart. Mer forskning efterfrågas på 

skilsmässobarns kortsiktiga och långsiktiga reaktioner samt kring anknytningen då föräldrar 

till små barn separerar. Även Broberg et al (2016) konstaterar att det behövs mer forskning på 

hur lång tid det är rimligt för barn att vara ifrån den ena föräldern och vad som är den 

optimala boendeformen för små barn med separerade föräldrar.  

 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka tillämpningen av anknytningsteorin 

inom det familjerättsliga arbetet samt dess konsekvenser och hur mycket av det som avspeglar 

sig i tingsrättens beslut. Mer forskning på normer i samhället kring separationer efterfrågas 

samt forskning som undersöker hur uppbrott i barndomen påverkar barnets framtida 

relationer.  

 

För att öka kunskapen bland föräldrar, och även yrkesverksamma, önskas mer lättillgänglig 

information om separationer och dess inverkan på barnen på BVC, MVC, förskolor och 

skolor samt på välbesökta internetforum. Studiens författare skulle önska mer information om 

barns rättigheter och barns bästa vid separationer, skilsmässor och vårdnadstvister och mer 

debatt i samhället kring detta ämne generellt. Förebyggande arbete hemifrån och från förskola 

och skola för att barn ska lära sig att samarbeta, kommunicera och lösa problem skulle vara av 

stor vikt eftersom studiens resultat pekade på att samarbetssvårigheter och svårigheter att 

kommunicera i många fall ansågs vara anledning till att föräldrar inte kommer överens. 

Studiens författare tror och hoppas att med mer forskning och rätt verktyg, stöd och kunskap 

till föräldrar så kanske uppslitande separationer och skilsmässor som riskerar att komma till 

familjerätten och tingsrätten med höga kostnader och lidande för både föräldrar och barn 

minskas eller undvikas. 
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Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg är det endast är en liten del av alla separationer 

och skilsmässor som kommer till Socialtjänstens familjerätt. Det finns också lyckliga uppbrott 

där föräldrarna har lyckats separera utan någon större konflikt, och det finns lyckliga familjer 

med bonusbarn och bonusföräldrar, det är också ett intressant och ganska nytt outforskat 

område som kunde lyftas fram mer i forskning och i samhället.  

 

Barnen återhämtar sig vid en separation om de vuxna behandlar varandra med respekt. 

Det är oändligt mycket bättre än att behöva växa upp i ett hem där kärleken för länge 

sedan har gjort sorti (Larsen 2016). 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Familjerättens arbetsprocess  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Informationsbrev april 2017 

Hej,  

Vi läser den sjätte terminen på Socionomprogrammet vid Karlstad universitet och skriver vår 

C-uppsats om barns bästa vid vårdnadstvist. Syftet med vår studie är att undersöka 

Socialsekreterares upplevelser av om föräldrar som är i vårdnadstvist har barnperspektiv och 

förmår se barnets bästa. För att få svar på vårt syfte och frågeställningar kommer vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer med Socialsekreterare inom Familjerätten.  

Vi kommer att följa de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet anger: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Detta innebär att det är viktigt för dig att veta att ditt deltagande är frivilligt och att du 

närsomhelst kan välja att avbryta.  Du som informant kommer avidentifieras vid 

resultatsammanställningen, dina svar ska inte gå att härleda till dig som person.  Om du 

godkänner, kommer vi att använda oss av ljudupptagning under intervjun. Det insamlade 

materialet kommer att avidentifieras vid utskrift och endast användas i vår uppsats. Inspelat 

material makuleras efter godkänd och publicerad uppsats. 

Vår handledare vid Karlstads Universitet är Louise Persson, och hennes kontaktuppgifter är:  

louise.persson@kau.se. 

Ditt deltagande är betydelsefullt för oss! 

 

Tack på förhand,  

 

Med Vänlig Hälsning, 

Malin El Fhaily och Marlene Haglund 

 

Kontaktuppgifter till oss: 

Marlene Haglund: 070-30 82 969, Marlene87@live.se 

Malin El Fhaily: 070-333 68 38, malinutterstrom@hotmail.com 

 

 

mailto:Marlene87@live.se
mailto:malinutterstrom@hotmail.com
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

 

Inför intervjun 

 

Informera om Forskningsetik 

• Informationskravet- forskaren ska informera deltagare om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. Frivilligt deltagande, har rätt att avbryta sin medverkan. 

• Samtyckeskravet- deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. 

• Konfidentialitetskravet- anonym,  

• Nyttjandekravet- de insamlade uppgifterna får endast användas för forskningsändamål. 

 

Fråga om ljudupptagning är okej. Informera om att vi spelar in för att slippa anteckna, för 

transkribering, men att vi raderar ljudupptagningen efter transkribering.  

 

Starta intervju och ljudupptagning! 

 

Deltagarens bakgrund 

Utbildning: 

Antal år i yrket: 

Kön: 

Ålder: 

Arbetstitel/ arbetsplats: 

Får ni vidareutbildning för att kunna arbeta inom familjerätt? 

 

Om ditt arbete 

Hur trivs du med ditt arbete? 

Vad är bra? 

Vad är mindre bra? 

Något som är svårt? 

Hur hanterar du det du möter? 

Är du och dina kollegor ense i de flesta bedömningar, beslut? 

Vilken hjälp får ni? 

 

1.Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
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2. Kan du beskriva arbetsprocessen hos er på familjerätten? 

 

Föräldrarna 

 

3. Vad anser du är anledningen till att föräldrar hamnar i vårdnadstvist? 

 

4. Ser du samband mellan vilka föräldrar som hamnar i vårdnadstvister? 

Socioekonomisk bakgrund, ekonomi, utbildning, arbete, bostadsområde, bakgrund, klass? 

Aktuella inom Socialtjänsten? 

Ålder? 

Kön?  

Utlandsfödda/ svenskfödda? 

 

5. Finns det en viss ålder på barnen då föräldrar oftast kommer till er, ser ni samband? 

 

Barnperspektiv 

 

6. Vad innebär begreppet barnperspektiv för dig? 

 

7. Vad är barnperspektiv för dig i en vårdnadstvist? 

 

8. Vad gör ni på familjerätten om ni anser att föräldrarna inte har barnperspektiv?  

 

Barnets bästa 

 

9. Vad anser du som socialsekreterare inom familjerätt är barnets bästa vid en vårdnadstvist? 

 

10. Hur tar ni reda på vad som är ett barns bästa i varje enskilt fall? 

 

11.Hur mycket lyssnar ni på barnet? 

  Spelar barnets ålder in? 

 

12. Upplever du att barn med föräldrar i vårdnadstvist blir lyssnade till? 

   Får sina rättigheter tillgodosedda? 
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13. Upplever du att barnets rätt eller föräldrarätten är starkast? 

 

14.Upplever DU som socialsekreterare inom familjerätt att de föräldrar som du möter i ditt arbete och 

som är i vårdnadstvist har barnperspektiv? 

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, på vilket sätt? 

 

Boende 

 

15. Vilken är den vanligaste boendeformen för barn med separerade föräldrar upplever du? Varför är 

det så tror du? 

 

16. Enligt vår förförståelse verkar varannan-vecka-boende vara det vanligaste alternativet, stämmer det 

med din uppfattning? 

 

17. Vilka alternativ finns till varannan-vecka-boende? 

 

18. Vad tror du är den bästa boendeformen för barn som bor växelvis? 

    Spelar ålder in? 

 

Gemensam vårdnad 

 

19. Gemensam vårdnad. Kan du se för- och nackdelar?  

 

20. Ur jämställdhetsperspektiv eller barns bästa? 

 

21. Upplever du att vårdnadsreformen från 2006 påverkat ditt arbete och handlingsutrymme? 

På vilket sätt?  

 

22. Hur tänker du kring det faktum att Barnkonventionen blir svensk lag kommer att påverka 

ditt arbete och barnen? 

 

Ge en gåva som tack för medverkan efter intervjun. 

 


