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Abstract 
 
Author: Felicia Hörnbäck & Armin Hadžić 

Title: The best interests of the child – a study how the court take into account the child as an 

actor in access disputes. [Translated title] 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The CRC is an ethical foundation documents to strengthen children's position in the family law 

process and ensure that both the child's needs and rights are met. According to article 12 all 

children have the right to participate in processes and decisions that affect them, where their 

opinions should be given weight in accordance to their age and maturity. Even to meet the child's 

best interests (article 3) should be the main target at each crucial decision on issues affecting 

children. The definition of the child's best changes in time and place and leads to individual 

assessments needs to be made based on the needs of each child, by their individual interests and 

situation. In practice it may also be deemed to be a dilemma to consider both articles, tension may 

arise when the child ́s will and the best interests of the child do not correspond. Based on theories 

of child's status as an actor or non-actor in the assessment through the different perspectives: care 

logic and legal logic, we want to understand how assessors in different cases of access account to 

the articles that determine their decisions. Our study has been conducted through a qualitative 

research with textual analysis of five Swedish cases from District Court and Court of Appeal from 

the years 2015-2016. The outcome of the study shows that two logics (care logic and legal logic) 

generates in the assessments of the child ́s best and that their decisions is depending on which one 

of those thats dominate. The results also shows that the children ́s will depends on its age and 

maturity which also determine the children ́s influence and status as actors or non-actors in the 

legal process of access. 

 

Keywords: The best interests of the child, children’s rights, access disputes, child as actor or 

non-actor, care logic - object view and legal logic - subject view 

 

Nyckelord: Barnets bästa, barns rättigheter, umgängestvister, barn som aktör eller icke-aktör, 

omsorgslogik – objektsyn och rättslig logik – subjektsyn 
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1. Inledning och bakgrund 

Det finns olika sätt att se på barn i rättsprocessen om umgängestvister. Genom en subjektsyn 

ser beslutsfattarna i rätten på barn som kompetenta aktörer med rätt till delaktighet, medan 

med en objektsyn ses dem istället som omogna offer med rätt till skydd. Enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter (2012:19-20) utgörs det objektiva perspektivet på barn med 

hänsyn till tidigare forskning och beprövad erfarenhet i bedömningen för beslut. Det 

subjektiva perspektivet låter istället barnet uttrycka sig om vad hen vill för att sedan väga in 

det i bedömningen. Lina Ponnert (2015:52-53) förklarar två olika perspektiv att se på barnets 

bästa genom en omsorgslogik och rättslig logik. Inom omsorgslogiken innefattas begrepp som 

omsorg, skydd och objektsyn, medan den rättsliga logiken rymmer begrepp som rättigheter 

och subjektsyn. Med hjälp av de olika logikerna har teoretiska analyser av bedömningar i 

praktiken kunnat utföras, samt gällande tolkningar om vad som är barnets bästa i olika 

sammanhang.  

Barnkonventionen är ett etiskt grunddokument som utgör vår tids samhälleliga syn på barn 

och ungdomar (Socialstyrelsen 2012:19). Enligt artikel 12 i barnkonventionen har alla barn 

rätt till delaktighet i processer och beslut som rör dem, där dess åsikter ska tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad (Dahlstrand 2004:62-65). Dahlstrand poängterar 

att om barnet anses vara i stånd att bilda egna åsikter, ska hen ges utrymme att uttrycka sig 

och få inflytande i beslutsprocessen. Med det anses att barn är kompetenta aktörer med rätt att 

få sin röst hörd och sin vilja beaktad (Eriksson & Näsman 2009:22).  

1.1 Artikel 3 och 12 
Att tillgodose barnets bästa (artikel 3) ska vara huvudmålet vid varje avgörande kring frågor 

som rör barn. Det innebär inte bara att tillgodose barnets behov som det identifieras i 

samhället och i det enskilda fallet, utan också respektera barnet som rättsliga subjekt med 

egna rättigheter. Definitionen av begreppet barnets bästa förändras i tid och rum vilket gör att 

individuella bedömningar behövs göras utifrån varje barns behov, intresse och situation 

(Singer 2012:17). Eriksson och Näsman (2009:22) menar dock att synsättet som ska ge barn 

delaktighet i den rättsliga processen inte alltid omsätts i praktiken. Ett skäl kan vara 

spänningen mellan att å ena sidan se barn som ofullständigt socialiserade objekt i beroende av 

vuxnas beskydd, omsorg och kontroll, å andra sidan som kreativa och moraliska aktörer 

(subjekt) med förmågan att handla och påverka sin egen barndom.  

 



 

 
 

4 

Artikel 12 i barnkonventionen som handlar om barns rätt att komma till tals är indelad i två 

delar, där den första innebär att barn som är i stånd att bilda egna åsikter i rätten skall få göra 

det fritt i alla frågor som rör dem. Barnets åsikter ska på så sätt tillmätas betydelse i 

förhållande till dess ålder och mognad. Den andra delen innebär barnets rätt att höras i alla 

förfaranden som rör dem, som exempelvis i domstolsförfaranden. Hänsyn skall tas till vad 

som är bäst för barnets fysiska och psykiska välbefinnande, samt utveckling både på kort och 

lång sikt (Socialstyrelsen 2012:37-40). Det kan anses finnas ett dilemma med att beakta både 

artikel 3 och 12 där vad barnet uttrycker sig vilja, inte alltid stämmer överens med vad som är 

barnets bästa gentemot hens behov (Singer 2012:34). Därmed kan det i vissa fall vara svårt att 

avgöra vad barnets bästa är, vilket gör det viktigt att beakta barnets vilja som hjälp i 

beslutsfattarens ställningstagande för beslutet (Socialstyrelsen 2012:37-40).  

 

1.2 Bestämmelser om barnets bästa i frågan om umgänge 
Föräldrabalken (1949:381) är en lag som reglerar förhållandet mellan föräldrar och barn. I 

bedömningen om barnets bästa i fall om umgänge ska beslutsfattarna utgå ifrån 

bestämmelserna i paragraferna 6:2a och 6:15 Föräldrabalken (hädanefter förkortat FB). 

Paragrafen 6:2a FB innebär att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. I bedömningen ska rätten utreda risken för barnet att fara illa, samt 

hens behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Barnets vilja ska också 

beaktas med hänsyn till hens ålder och mognad. I 6:15 FB framställs barnets rätt att ha 

umgänge med föräldern som hen inte bor med, där föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se 

till så barnets behov av umgänge tillgodoses (Lag 2006:458). 

 

Singer (2012:136) tar i sin bok ”Barnets bästa – om barns rättsliga ställning i familj och 

samhälle” upp lagens syfte och tillämpning i bedömningsprocessen om umgänge, där hon 

framhäver att umgängesrätten främst är till för barnets intresse i försäkran om att hens behov 

ska tillgodoses. Enligt 6:19 FB är det domstolens utredningsansvar att se till så de har 

tillräcklig information till sitt avgörande i fall om umgänge, samt att varje mål blir noggrant 

utrett (Singer 2012:153). Det betyder att när talan om umgänge väcks är det domstolens 

ansvar att bedöma, om en så nära anknytning föreligger till föräldern så umgänge anses vara i 

behov för barnets bästa (Singer 2012:138). Domstolen har även skyldighet att ta större hänsyn 

till barnets önskemål i takt med hens stigande ålder och mognad, men det betyder ändå inte att 

barnet ges någon formell bestämmanderätt. Eftersom inga direkta riktlinjer finns gällande när 
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barnet är moget nog att fatta beslut eller inte, behövs ständiga överväganden och bedömningar 

göras utifrån varje enskilt fall (Singer 2012:275-276).  

 

I 21:5 FB fanns tidigare en åldersgräns på 12år där barnet efter den åldern skulle få en större 

del i avgörandet av beslut gällande vårdnad, boende och umgänge om det inte ansågs gå emot 

barnets bästa. Eftersom åldersgränsen numera inte finns gör att barn som även är yngre än 

12år ska få sin åsikt beaktad om hen anses vara mogen nog (Singer 2012:294). Eriksson och 

Näsman (2009:20) poängterar att studier visar att barn far illa och påverkas negativt i 

föräldrarnas tvister, samt att kunskapen gällande barnets delaktighet i rätten är bristande. De 

visar att barn som känner att de inte kan påverka inte heller tar tillvara på det inflytandet de 

får i rättsprocessen. Barnen visar istället motstånd att delta med vetskapen om att dess åsikter 

ändå inte direkt kommer påverka beslutet (Eriksson & Näsman 2009:30).  

 

1.3 Problemformulering 
Barnets bästa är ett begrepp som är kontextuellt bundet och kan därmed tolkas på olika sätt. 

Barnkonventionen har som mål med artikel 3 och 12 att tillgodose barns behov och 

rättigheter. Det är krav som beslutsfattarna ska leva upp till i rätten om umgänge, men som 

inte alltid ses vara så enkla att omsätta i praktiken. Genom artiklarna grundades en ny juridisk 

ställning för barnen i samhället att själva tillåtas vara med och kunna påverka beslut som rör 

dem (Zermatten 2010:484). Det anses dock finnas svårigheter att beakta båda artiklarna i 

praktiken och att det råder en spänning mellan dem. Utifrån Zermattens (2010:496) studie 

tolkas artikel 3 att syfta till att säkerställa barns välbefinnande men ska inte ses som 

självständig, utan tillsammans med artikel 12 för att också tillgodose barns rättigheter.  

 

Istället för att spänningen mellan artiklarna behövs de ses i ett samarbete med varandra för att 

både tillgodose barns behov och dess rättigheter. Det gör att vi i vår studie vill se om 

beslutsfattarna framställer barnen som aktörer eller icke-aktörer genom att beakta dess vilja, i 

bedömningen för beslut om barnens bästa. Genom att barnet får sin vilja beaktad i 

rättsprocessen ses hen som en kompetent aktör med rätt till inflytande för målets beslut. Blir 

det istället föräldrarnas eller de andra vuxnas yttranden gällande barnets vilja som avgör 

beslutet, får barnet istället ställningen som icke-aktör i fallet. Genom vår studie vill vi därför 

skapa vidare intresse för att förbättra och utveckla tillämpningen av begreppet barnets bästa i 

praktiken. Vi tycker det är etiskt relevant och kopplat till socialt arbete att genom vår studie 
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lyfta fram barns position i rättsprocessen. Det genom att se till hur artiklarna tillämpas i 

rättsfall om umgängestvister gentemot spänningen som finns, och därmed försöka förstå 

svårigheten som kan finnas med att bedöma om barns bästa.  

 

2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att förstå hur beslutsfattarna i Tingsrätten och Hovrätten tar hänsyn till 

barnets bästa i beslut om umgänge.  

o Hur ser rätten barnet som aktör eller icke-aktör? 

o På vilket sätt tar rätten hänsyn till barnets bästa?  

3. Tidigare forskning  
I följande avsnitt tar vi upp barnkonventionens artiklar 3 och 12 och hur de tillämpas i 

rättsprocessen om umgänge. Vi tar även upp hur beslutsfattarna i den familjerättsliga 

processen ser på barns ställning som aktör eller icke-aktör, det vill säga hur rättens beaktande 

av barns vilja påverkar bedömningar om barnets bästa.  

3.1 Barnkonventionen, artikel 3 & 12 
Dahlstrand (2004:28) presenterar i sin avhandling en omfattande översikt gällande 

barnkonventionens artikel 3 och 12 i den familjerättsliga processen. I barnkonventionen står 

det att barn behöver vård och skydd, samt att föräldrarna har det primära ansvaret att 

tillgodose det. Det beskrivs i artikel 3 att ”barnets bästa” ska komma i främsta rummet i alla 

åtgärder som rör barn. Dahlstrand förklarar att innebörden av begreppet förändras över tid och 

rum, samt mellan olika kulturer och kan därför inte tas med en enda given innebörd. Alla barn 

ska ha rätt till delaktighet i processer gällande beslut som rör dem (Dahlstrand 2004:62-65). 

Barn ska ses som kompetenta aktörer med rätt att få sin röst hörd och sin vilja beaktad i 

beroende av dess ålder och mognad (Eriksson & Näsman 2009:22).  

 

Zermatten (2010:496-498) framställer i sin studie att barnkonventionens artikel 3 syftar till att 

säkerställa barns välbefinnande men den ska inte ses vara självständig, utan i samarbete med 

artikel 12 för att också tillgodose barns rättigheter. Han menar att principen om barnets bästa 

kan ses vara den mest viktiga men också den svåraste, att tolka i barnkonventionens 

bestämmelser. Därmed behövs en mer objektiv förståelse över begreppet barnets bästa för att 

minskas risken, att beslutsfattare tolkar begreppet och motiverar fram det till beslut på olika 
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sätt. Det kan kopplas till resultat ifrån både Dahlstrands (2004:37-38) och Skivenes 

(2010:340) studie som visar på att hur rätten tar hänsyn till barnets bästa, i hög grad är 

påverkat av hur beslutsfattaren tolkar begreppet. 

 

3.2 Barn som aktör eller icke-aktör i den familjerättsliga processen 
Ottossen (2006:29) undersöker i sin danska studie hur barn och olika föreställningar om dem i 

rättsprocessen konstrueras, gällande beslut i tvister kring separerade föräldrars kontakt med 

sina barn. Författaren ställer frågorna: vem har rätt att tala under rättegång? och vilka 

argument gäller för vad som är bäst för barnet? Genom studien framkom att myndigheter som 

ansåg att barn var mogna nog att delta fick framföra sina åsikter. Barnet sågs dock inte som en 

genuin social aktör i processen i deltagande för vinning av hens egna rätt till inflytande, utan 

mer som ett medel att få fram information av och det genom redan bestämda frågor. 

Resultaten av Ottossens studie visade därmed att barnet användes mer som medel i processen 

än sågs som en kompetent aktör, där beslutsfattarna i den familjerättsliga processen tog 

hänsyn till barnets bästa enbart genom att erkänna dem som individer (Ottossen 2006:40).  

I den Svenska lagstiftningen finns inga direkta riktlinjer för hur barnets bästa ska tillämpas på 

rätt sätt, mer än kravet på att det ska användas. I Norges lagstiftning däremot betonas tre 

punkter som ska gälla i tillämpningen av barnets bästa. Den första punkten står för kravet på 

stabilitet i omsorgen, den andra betonar barnets intresse att växa upp med sina biologiska 

föräldrar, medan den tredje framhäver barnets rätt att komma till tals gällande hens eget bästa 

(Skivenes 2010:340-341). Eftersom begreppet i Sverige inte är särskilt väldefinierat kan 

rättsväsendet göra en helhetsbedömning av det enskilda barnets förutsättningar (Ottossen 

2006:32; Skivenes 2010:340). Det gör att generella antaganden om vad som är barnets bästa 

oftast styr det familjerättsliga arbetet, som barns behov av kontakt med båda sina föräldrar 

och att de kan ta skada av att delta i den rättsliga processen. Vikten med att behålla en 

”normalfamilj” och vad barn i allmänhet anses behöva utgör därmed en del i 

helhetsbedömningen om barnets bästa. Det snarare än att se till det enskilda barnets behov 

och väga in det i bedömningen för ett mer anpassat beslut utifrån varje individuellt fall 

(Ponnert 2015:47). 

Barnkonventionens principer kan anses utgå ifrån ett objektsperspektiv med betoning på 

barnets rätt till skydd och omsorg, men även ett aktörsperspektiv där barn anses vara ett aktivt 

och kompetent subjekt med rätt till inflytande (Ponnert 2015:49). Eriksson och Näsman 
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(2009:22) lyfter två perspektiv som kan ses ha likheter med Ponnerts logiker. Det ena 

perspektivet är ett behovsorienterat synsätt där barn ses som objekt ur ett omsorgsperspektiv, 

vilket skildrar den maktrelation som finns mellan omsorgsgivare och mottagare. Härmed ser 

vi likheter med Ponnerts omsorgslogik innehållande skyddsperspektivet och vuxnas 

perspektiv på barns behov. Det andra perspektivet författarna framställer innebär istället en 

syn på barn som aktörer (subjekt) med uppfattningen av dem som medborgare, genom ett 

rättighets- och delaktighetsperspektiv (Eriksson & Näsman 2009:22). I det sistnämnda 

perspektivet kan vi se en likhet till Ponnerts rättsliga logik med ett rättighetsperspektiv, där 

barnets vilja och intressen också ges utrymme i bedömningen.  

Resultaten i Eriksson och Näsmans studie visar att barn far illa och påverkas negativt i 

föräldrarnas tvister, samt att kunskapen gällande barnets delaktighet i rätten är bristande. Barn 

som känner att de inte kan påverka, tar heller inte till vara på det inflytande de får i 

rättsprocessen. Istället gör de motstånd att delta med vetskapen om att dess åsikter ändå inte 

direkt kommer kunna påverka beslutet. Författarna anser därför att barns delaktighet i 

beslutsprocessen kan öka genom ett barnorienterat förhållningssätt (delaktigt barn - 

subjektsyn), istället för att enbart ha ett vuxenorienterat förhållningssätt (beskyddat barn - 

objektsyn). De menar att om det sistnämnda förhållningssättet dominerar begränsas barnets 

inflytande och rätt till information, genom synen på dem som objekt enbart i behov av vuxnas 

omsorg och beskydd (Eriksson & Näsman 2009:26-30).  

Fotheringham, Dunbar och Hensley (2013:311-324) har utfört studien ”Speaking for 

Themselves” som bygger på barnens rätt-perspektivet, vilket innebär att beslutsfattarna utgår 

ifrån att barn är kompetenta aktörer och ska få delaktighet i rättsprocessen. Författarna 

poängterar dock att det oftast kan vara det andra förhållningssättet som dominerar i praktiken, 

det vill säga barnets bästa-ansatsen som innebär att de vuxna beslutar om vad som är bäst för 

barnet. Studien utgick ifrån att barnen i de olika fallen blev tilldelade en stödperson och ett 

juridiskt ombud. Deras resultat visade sedan att i nästan 90 % av fallen var barnen och 

stödpersonerna överens om vad som var barnets bästa. Det gjorde att författarna drog 

slutsatsen om att barn är kompetenta aktörer och där dess åsikter ska beaktas i beslut som rör 

dem.  

Utifrån tidigare forskning har vi fått kunskap om att barnkonventionens artiklar 3 och 12 ska 

vara med i bedömningar om barns bästa. Vi har också fått vetskapen om att det dock inte 

finns några riktlinjer för hur det ska göras i den nuvarande svenska lagstiftningen. Det gör att 
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det blir svårt att tolka begreppet och tillämpa båda artiklarna i praktiken. Den tidigare 

forskningen som vi tagit del av visar att barn för det mesta använts som medel i 

rättsprocessen, där svårigheten ligger i att göra barnet delaktigt men samtidigt skydda hen 

ifrån att få för mycket inflytande som istället kan anses vara skadligt. Vi har lärt oss om vilka 

perspektiv på barn som beslutsfattarna kan förhålla sig till i rättsprocessen och hur det kan 

påverka rättsliga beslut. I vår studie har vi valt att utgå ifrån perspektiven på barn genom 

Ponnerts (2015) teorier om omsorgslogik och rättslig logik. Genom dem vill vi förstå hur 

beslutsfattarna tar hänsyn till barnets vilja i dess beslut om barnets bästa i frågan om 

umgänge. Det för att öka våra och läsares kunskaper om hur tillämpningen av artikel 3 och 12 

kan se ut i praktiken.  

4. Teori  
Vi har i vår studie valt att utgå ifrån teorier som tar fasta på perspektiv på barn i 

rättsprocessen om umgänge och hur det påverkar barns inflytande i bedömningar. Med 

perspektiven menar vi att beslutsfattarna kan ha en objektsyn på barn och därmed i 

bedömningen, se dem som oskyldiga och omogna offer med rätt till skydd. Det andra 

perspektivet innebär istället att barn ses som kompetenta aktörer med rätt till delaktighet, 

genom en subjektsyn på dem i bedömningen (Ponnert 2015:49). Genom ett omfattande 

reformarbete gällande barn och dess intresse i den familjerättsliga processen, framhäver 

numera lagen att barn ska ses som självständiga subjekt med egna rättigheter (Singer 

2012:17). Barns vilja ska beaktas och dess delaktighet ska tas hänsyn till utifrån barnets ålder 

och mognad, därmed se dem som rättssubjekt och inte enbart objekt för vuxnas omsorg 

(Singer 2012:32). Familjerättsliga processer kan se väldigt olika ut vilket försvårar 

bedömningar här, men Dahlstrand (2004:39) lyfter två vägledande faktorer som kan vara till 

hjälp. Hon menar att beslutsfattare å ena sidan kan se till barnets objektiva bästa: det som i 

allmänhet brukar ses vara bäst för barnet, å andra sidan se till barnets subjektiva bästa: barnets 

egna perspektiv och intressen. 

4.1 Begreppet ”barnets bästa”  
Det går inte slå fast generella antaganden om vad som är barns bästa eftersom fenomenets 

betydelse och tillämpning är kontextbundet. Vid tillämpningen av begreppet ska därför 

individuella bedömningar göras till grund för beslut om umgänge (Singer 2012:17). 

Spänningen mellan artikel 3 och 12 medför dilemmat att i bedömningar beakta både barnets 

vilja och bästa då de kan stå emot varandra. Beslutsfattaren kan utgå ifrån en subjektsyn på 
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barnet genom att låta hen komma till tals, men sedan därefter ändå ta ett beslut som motsäger 

sig det. Genom det återgår beslutsfattaren till en objektsyn på barnet med bedömningen om att 

vad hen uttryckt sig vilja inte är förenligt med barnets bästa (Singer 2012:34). Tillämpningen 

av barnets bästa i frågor om umgänge ska därmed utgå ifrån vad som anses bli bäst gällande 

barnets behov. Hänsyn ska också tas gentemot vad barnet uttryckt sig vilja i beroende av hens 

ålder och mognad, för att även se barnet som ett rättsligt subjekt med rätt till inflytande 

(Singer 2012:17).  

 

4.2 Omsorgslogik och rättslig logik  
Vi har valt att använda oss av Ponnerts (2015) perspektiv om omsorgslogik och rättslig logik 

som en dominerande teori i vår studie. Inom omsorgslogiken läggs fokus på omsorg och 

skydd med termer som det enskilda barnets specifika behov, skyddsperspektiv (materiell 

rättsäkerhet), prognos framåt, helhetssyn på barnets behov, vuxnas perspektiv på barnets 

behov. Hon menar att beslutsfattarna förhåller sig till en objektsyn på barnet genom 

omsorgslogiken. Den rättsliga logiken lyfter istället vikten med barns rättigheter och här med 

begrepp som generella antaganden om barns typiska behov, rättighetsperspektiv (formell 

rättsäkerhet), historisk fakta, ”typiska” rättigheter, barnets eget perspektiv (barnets intresse). I 

den rättsliga logiken har beslutsfattarna därmed mer en subjektsyn på barnet i rättsprocessen. 

Ponnert förklarar logikerna som att ha två huvudsakliga utgångspunkter för bedömningen där 

beslutsfattarna genom omsorgslogiken bedömer om vad som blir bästa för barnet i framtiden, 

medan dem genom den rättsliga logiken ser mer till vad som är bäst för barnet här och nu 

(Ponnert 2015:45-53). 

 

Utifrån teorier om barns ställning som aktör eller icke-aktör i bedömningen genom de 

ovanstående logikerna, vill vi förstå hur beslutsfattarna till grund för dess beslut om umgänge 

i olika fall tar hänsyn till artiklarna 3 och 12. Med hjälp av våra frågeställningar ska vi tolka 

hur beslutsfattarna i rättsfallen som vi valt att analysera, ställer sig till ovanstående beskrivna 

förhållningssätt för att kunna svara på studiesyftet. Det genom att analysera rättsfallen och se 

vilka teman som är mest genererande i tillämpningen av begreppet ”barnets bästa” i 

bedömningen. Genom logikerna kunna teoretiskt analysera rättsfallen för att skapa oss 

förståelse över hur beslutsfattarnas förhållningssätt gentemot barnen i bedömningen kan vara 

och därmed se hur barnen ges inflytande i rättsprocessen i frågan om umgänge.  
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5. Metod  
Metod är en planmässig strategi att förhålla sig till för att samla information och kunna lösa 

forskningsproblem, därmed en del av processen att finna kunskap om det valda studieområdet 

(Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobson 2008:18). Genom en kvalitativ 

forskningsmetod har vi med hjälp av textanalys av rättsfallen samlat in empirin till vår studie. 

Det eftersom den kvalitativa metoden är lämpad när det gäller att förstå snarare än förklara 

hur något är (Levin 2008:38). Det har också gjort att vi valt att använda oss av den 

hermeneutiska ansatsen för att kunna tolka och skapa oss förståelse för rättsfallens innehåll. 

Vi har valt fem rättsfall om umgängestvister från Tingsrätten och Hovrätten (hädanefter TR 

och HD) som vi genom analys av dem, vill kunna svara på våra frågeställningar. Genom 

textanalys av rättsfallen har vi grundligt studerat hur argumentationen för hur barnets bästa 

framställts i fallen till grund för rättens beslut om umgänge. Vi har också i analysen haft ett 

kritiskt förhållningssätt genom medvetenhet om att det finns olika sätt att se på verkligheten, 

samt att våra egna tolkningar varit med och påverkat studiens utfall (Andersson & Swärd 

2008:247).  

 

5.1 Den hermeneutiska ansatsen 
Genom vår studie vill vi förstå hur rätten tar hänsyn till barnets bästa utifrån hur beslutet 

grundar sig i vad barnet själv uttryckt sig vilja i frågan om umgänge. Vill vi se hur rätten låter 

barnet i fallet komma till tals (artikel 12), samt hur beslutet i målet grundar sig med hänsyn 

utifrån barnets bästa (artikel 3). Utifrån våra frågeställningar vill vi kunna svara på studiens 

syfte med utgångspunkt att förstå genom den hermeneutiska ansatsen. Den hermeneutiska 

ansatsen utgår ifrån att grunden i den mänskliga existensen är att tolka allt vi gör och kunna 

skapa förståelse över vårt egna, men också andras handlande och om världen. Den 

traditionella hermeneutiken menar därför att vi först behöver tolka vår omvärld för att sedan 

kunna förstå den (Thomassen 2007:184-185).  

 

Vi ska tolka rättsfallen med hjälp av våra föreställningar och kunskaper, men också vara 

kritiska med viljan att förstå det vi inte redan vet något om. Vi har tagit del av litteratur och 

tidigare forskning om ämnet som utökat våra kunskaper inom området vi valt att studera. 

Thurén (2010:97-113) hävdar att det är viktigt att sätta in det som tolkas i rätt sammanhang. 

Det gör att vi kommer skapa läs-frågor till rättsfallen utifrån våra frågeställningar för att 

kunna svara på syftet med studien. Vi kommer därför utgå ifrån den hermeneutiska ansatsen 
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eftersom vi vill få insikt om vilket perspektiv beslutsfattarna har på barnet i rättsprocessen, 

det vill säga om hen ses som aktör eller icke-aktör. Därmed få förståelse för hur barnets vilja 

beaktas och påverkar rättens beslut om umgänge med hänsyn till barnets bästa.  

 

5.2 Urval 
När vi sökte efter rättsfall upptäckte vi att få fall om umgänge gått till högsta domstolen (HD), 

vilket gjorde att vi avgränsade oss till att använda rättsfall från TR och HR. Genom att 

använda oss av domar från TR och HR kan vi grundligt analysera hur de bedömer och se om 

de skiljer sig åt mellan instanserna. Vi valde också att använda oss av rättsfall som var nära 

varandra i tiden (från 2015-2016) då vi tänkte att beslutsfattarna därmed har utgått ifrån 

”samma” lagtext, eftersom lagen reviderades som senast 2006. Det främsta kriteriet vi hade 

var sedan att det skulle finnas ett till två barn med i varje fall. Vi sökte fram rättsfallen om 

umgängestvister via Zeteo:s hemsida, där vi sållade bort dem som vi inte tyckte stämde 

överens med våra kriterier. Vi fick fram ett hundratal olika fall som vi översiktligt gick 

igenom. Vi sparade ner 13 stycken fall som vi tyckte var relevanta för oss att använda och 

som uppfyllde våra ovanstående kriterier. Därefter gick vi igenom dem mer ingående och 

valde ut fem stycken. De fem rättsfallen innefattades av ett till två barn och dem i åldrarna 6, 

8, 11, 12, 13 och 15år. Barnens olika åldrar i fallen bidrog till att vi kunde se om 

bedömningarna skilde sig åt gällande barnets bästa i beaktandet av dess vilja beroende av 

barnets ålder. 

 

Vi hade också kunnat välja ett fall från HD för att se hur dess argument framställts där. Av 

tidigare erfarenheter vet vi dock att argumentationen i den instansen inte är så utförlig 

gentemot vad de grundar sina beslut på, utan där de oftast hänvisar tillbaka till underlag från 

de två tidigare instanserna. Vi tycker därmed att de två instanserna vi valde att använda oss av 

gav oss möjlighet att förstå hur barnens bästa och dess vilja kan beaktas till grund för beslut, 

eftersom beslutsfattarnas argumentationer för det framställdes i dem. Utifrån våra urval fann 

vi till sist fyra rättsfall som vi ansåg vara relevanta för oss att använda. När vi sedan började 

arbetade med fallen genom vår första datainsamlingsprocess (läs-frågorna), kände vi oss vara 

i behov av ytterligare ett fall där barnen var äldre för att mer kunna se hur dess vilja då 

beaktades. Det gjorde att vi även la till det 5:e fallet för studien. I tabell 1 nedan presenteras 

fallen i nummerordning och barnens åldrar:  
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5.3 Tillvägagångssätt  
Vårt intresse om val av studieområde skapades genom att vi skrev vår B-uppsats inom ett 

liknande område och tyckte det var spännande. Genom det väcktes vår idé om ämnet för 

denna studie där vi var relativt klara med vad vi ville skriva om tidigt i processen. Vi började 

med att söka fram tidigare forskning och litteratur om ämnet som kunde öka våra kunskaper. 

Under tiden vi fördjupade oss inom området började vi leta fram rättsfall som vi skulle kunna 

använda oss av. Rättsfallen sökte vi fram genom databasen Zeteo via Linnéuniversitetets 

hemsida. Utifrån våra urval fann vi till sist fem rättsfall som vi ansåg vara relevanta för oss att 

använda. Vi valde att göra textanalys av rättsfallen för att förstå hur domstolen argumenterar 

för sitt beslut gällande barnets bästa. Textanalys innebär att vi grundligt analyserat hur de 

aktiva parterna i målen yttrat sig om gällande barnets bästa, samt hur beslutsfattarna utifrån 

det bedömt och argumenterat för sitt beslut i instanserna TR och HR. Först konstruerade vi 

läs-frågor till rättsfallen (se bilaga 1 s.40) och besvarade dem, vilket utgjorde vår fösta 

datainsamling. Läs-frågorna skapade vi genom att först tänka ut vad vi behövde veta mer 

precist för att kunna besvara frågeställningarna. Genom att sedan utgå ifrån dem i 

genomgången av rättsfallen, fick vi ut data ifrån varje fall om hur rätten beskrev och bedömde 

om umgänget gällande barnets bästa.  

 

Av sammanfattningarna som vi fick ihop av fallen utifrån besvarandet av läs-frågorna, kunde 

vi genom kodning utläsa likheter och skapa teman till grund för empirin till analys och 

resultat. Det i enlighet med vad Jönson (2010) presenterar i sin bok ”Sociala problem som 

perspektiv - en ansats för forskning och socialt” där han förklarar att kodning är en del av 

analysen som syftar till att ta fram mönster och ordna materialet utifrån kategorier och 

begrepp. Temana som vi skapade blev: föräldrarnas omsorgsförmåga, risken för barnet att 

Fall 1  6 år 

Fall 2  8 år 

Fall 3 11 år 

Fall 4 12 år 

Fall 5 13 & 15 år 

Tabell 1 
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fara illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Genom våra 

teman kunde vi få förståelse över hur beslutsfattarna utredde för att bedöma om barnets bästa. 

Vi kunde också utläsa hur barnens vilja kom i uttryck i fallen och hur det påverkade rättens 

beslut, därmed barnens ställning som aktör eller icke-aktör. Vi valde att skapa teman utifrån 

vad vi upptäckte vara gemensamma utgångspunkter i bedömningarna för samtliga fall. Det 

gjorde att vi endast kunde utläsa vad som var gemensamt i bedömningen om barnets bästa i 

fallen och inte det unika. Vi är medvetna om att det också skulle varit en ytterligare aspekt att 

se till hur de bedömer olika gentemot begreppet och haft med det som ett eget tema. Vi valde 

dock att inte lägga till denna ytterligare infallsvinkel då vi kom på den sent i studieprocessen, 

samt då vi känner att vi ändå kunnat besvara vårt studiesyfte. Däremot anser vi att det skulle 

kunna vara en intressant aspekt för vidare forskning.  

 

Eftersom vårt syfte med studien har varit att förstå utgick vi ifrån den hermeneutiska ansatsen, 

som är lämpad då syftet just är att förstå snarare än förklara hur något är. Genom förståelsen 

har vi kunnat visa av studiens utfall hur det kan se ut i praktiken, vilket kan skapa intresse för 

att vidare studera om barns position i rättsprocessen och hur begreppet barnets bästa kan 

tillämpas.  

 

5.4 Källkritik 
Under vårt arbete med rättsfallen i studien har vi förhållit oss källkritiska. Det är viktigt att 

vara medveten om och reflektera över rättsfallens roll och funktion, det vill säga dess genre 

(Boréus 2012:132). Det som framställs i målen av de deltagande aktörerna: beslutsfattarna, 

föräldrarna, socialtjänsten, psykologer och andra förhörda parter, är yttranden som grundar 

rättens beslut och blir bedömningar som vi tolkar, det vill säga våra tolkningar som bidrar till 

ny fakta men som inte kan ses vara generell (Atkinson & Coffey 2010:79; Becker 2008:109; 

Jönson 2010:120). För att vara medvetna om både oss själva och texterna som vi analyserat 

har vi under hela forskningsprocessen därmed gjort ständiga reflektioner över hur vi tolkar 

olika begrepp och perspektiv, samt hur vi använder dem i förhållande till rättsfallen. Det har 

också gjort att det varit viktigt för oss att i studien utgå ifrån originalkällor för att garantera att 

våra tolkningar bygger på ursprungsmaterial, därmed på material som inte redan tolkats av 

andra.  
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5.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet  
Att använda sig av texter som informationskälla kan vara ett effektivt sätt att skapa förståelse 

över människors föreställningar om samhället, dess relationer om olika grupper och hur de 

upprätthåller sina identiteter (Boréus 2012:132). Miller och Glassner (2010:145) poängterar 

vikten med att vara medveten om textmaterialets skapelse, syfte och funktion. Vi har använt 

oss av rättsfall vilket är en textgenre som är publicerad av Sveriges domstolsväsen och gör att 

vi utgår ifrån att dess tillförlitlighet är hög. Det som sägs av parterna i fallen kan dock vara 

både sant och osant, men det är det som framställts i instanserna som vi har använt oss av och 

gjort våra tolkningar på. Det innebär att vi utgått ifrån det som stått i rättsfallen men där också 

våra läs-frågor, samt på det sätt vi valt att definiera ”barnets bästa” har påverkat vår data.  

 

Våra läs-frågor har möjliggjort det för oss att förstå hur beslutsfattarna i våra valda fall 

argumenterat för barnets bästa, samt hur vi kan se att de tagit hänsyn till barnet som aktör 

eller icke-aktör. Vi skapade teman utifrån vad vi sett vara gemensamt för beslutsfattarnas 

argumentationer för barnets bästa i bedömningen till grund för dess beslut. Däremot valde vi 

att inte se till eller lyfta fram det som eventuellt visat sig vara unikt för dem, det vill säga det 

som skiljer bedömningarna åt, vilket skulle kunnat vara en aspekt att också lyfta och som 

hade utvecklat vår analys ännu mer. Utfallet av studien kan därmed bidra med betydande 

fakta men kan inte ses vara generell, eftersom även våra tolkningar och analyser är en del av 

en social aktivitet som påverkar studiens tillförlitlighet (Atkinson & Coffey 2010:79; Becker 

2008:109; Jönson 2010:120). Vi anser därmed att studien är transparant på så sätt att den 

skulle kunna göras om av en annan forskare, men där utfallet ändå skulle kunna bli 

annorlunda eftersom vi alla tolkar omvärlden på olika sätt.  

 

Den hermeneutiska ansatsen menar att tolkningar först måste göras för att förståelse ska 

kunna skapas. I enlighet med Becker (2008:110) som menar att forskare alltid behöver vara 

kritiska och reflekterande över både vad hen hör och ser, har vi i studien haft ett kritiskt 

förhållningssätt med medvetenhet om att det finns olika sätt att tolka värden på. Det gör att 

studiens utfall är påverkat att våra tolkningar över hur beslutsfattarnas förhållningssätt är, 

vilket i sin tur är påverkat av beslutsfattarens tolkningar av barnet och situationen. Angående 

studiens trovärdighet gentemot tolkningar är vi på så sätt medvetna om att utfallet inte 

motsvarar någon absolut sanning. Dock tycker vi att studiens konklusioner kan ses trovärdiga 

då vi analyserat vår data med teoretiska utgångspunkter, som är till för att skapa just 
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kunskaper om hur barnets bästa och beslutsfattares perspektiv på barn kan förstås i praktiken. 

Därmed anser vi att studien kan bidra med betydelsefulla resultat till intresse för vidare 

forskning inom området.  

 

5.6 Arbetsfördelning 
Avsnittet tidigare forskning innehåller 8 olika källor där vi fördelat dem så vi gått igenom och 

sammanfattat fyra stycken var, där vi sedan tillsammans skrivit ihop avsnittet utifrån 

sammanfattningarna. Vi har arbetat med insamlingen av data genom att ha gått igenom två 

fall var och det 5:e fallet ihop, därefter sedan arbetat ihop empirin tillsammans. Övriga avsnitt 

i uppsatsen som inledning och bakgrund, teori, metod och diskussion har vi skrivit ihop 

tillsammans. Vi tycker att studiens disposition och hur vi valt att fördela arbete har fungerat 

bra, vilket gjort det möjligt för oss att väl kunna besvara frågeställningarna och syftet med 

studien.   

 

5.7 Etiska överväganden 
Det är under hela forskningsprocessen viktigt att göra etiska bedömningar och ställa sig 

frågan: vilka konsekvenser kan studien få för de specifika aktörerna i den specifika miljön? 

Det är det noggranna etiska bedömningarna som gör kvalitativa studier just kvalitativa 

(Johansson & Öberg 2008:81; Ryen 2010:428). Barnets bästa och rätt att komma till tals är 

etiska krav från barnkonventionen men anses inte alltid vara så enkla att tillämpa i praktiken 

(Socialstyrelsen 2012:19). Eftersom rättsfall är offentliga handlingar krävs ingen direkt etisk 

bedömning gällande samtycke för användningen av dem som datamaterial (Ryen 2010:418). 

Dock är det ur ett etiskt perspektiv viktigt att så gott vi kan värna om aktörernas identiteter i 

rättsfallen, vilket vi gjort genom avidentifiering.  

 

I enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (2011) har vi anonymiserat aktörerna 

som innefattats i rättsfallen genom att ha använt oss av fiktiva namn och förkortningar till 

dem (Vetenskapsrådet 2011). Vi har i studien anonymiserat de berörda aktörerna vilket gjort 

att dess riktiga informationer inte har kunnat utläsas i resultat- och analysdelen. I 

referenslistan har vi valt att inte skriva ut fallens korrekta målnummer utan istället refererat 

till en kodnyckel, vilket gör att läsaren behöver kontakta oss för att få reda på fallens 

originalkällor. Det gör att om läsaren till studien vill ta del av fallen, finns Däremot har vi 

behövt referera till originalkällorna i referenslistan vilket gör att läsaren av studien ändå kan 
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få tillgång till rättsfallens fullständiga information. Vi anser dock att de berörda parterna inte 

påverkas negativt av studien och att vi gjort det vi kunnat för att avidentifiera dem.  

 

6. Resultat och analys  
I följande avsnitt presenterar vi vårt resultat och våra analyser. De rättsfall som vi utgått ifrån 

finns sammanfattade i bilaga 2 (se s.41-43). I 6.1 presenterar vi varje fall för sig gällande hur 

barnets vilja kommer i uttryck, samt om de ses som aktör eller icke-aktör. Det eftersom vi vill 

visa på ett tydligt sätt här hur varje fall förhåller sig till och framställer barnets ställning i 

rättsprocessen. När vi gjorde vår textanalys av rättsfallen gällande hur de bedömer om barnets 

bästa, fann vi tre gemensamma aspekter som de alla i bedömningen utredde om. De 

gemensamma aspekterna gjorde vi till teman: förälderns omsorgsförmåga, risken för barnet 

att fara illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. I 6.2 

presenterar vi de tre temana där vi i skrivit ihop fallen och ställt dem mot varandra för att visa 

på likheter och olikheter. Till sist avslutar vi avsnittet med en konklusion i 6.3 som 

presenterar vårt resultat och våra analyser, samt hur våra frågeställningar genom dem har 

besvarats.  

 

6.1 Barnets vilja och ställning som aktör eller icke-aktör i rättsprocessen 
Domstolen har skyldighet att ta större hänsyn till barnets önskemål i takt med dess stigande 

ålder och mognad, men det betyder ändå inte att barnet ges någon formell bestämmanderätt. 

Eftersom inga direkta riktlinjer finns gällande när barnet är moget nog att fatta beslut eller 

inte, behövs ständiga överväganden och bedömningar göras utifrån varje individuellt fall 

(Singer 2012:275-276). I samtliga rättsfall som vi studerat tar rätten upp vad de i 

bedömningen ska beakta utifrån lagstödet, där de flesta utgår ifrån följande kriterier: utifrån 

6:2a FB ska rätten ta hänsyn till barnets vilja i beaktande av dess ålder och mognad. Det 

betyder att barnets inställning i frågan om umgänge ska ges betydelse i bedömningen med 

beaktandet av dess ålder och mognad. I följande del kommer vi visa hur beslutsfattarna i varje 

fall tagit hänsyn i bedömningen till barnets vilja för beslut, därmed se om rätten ser på barnet 

som aktör eller icke-aktör i rättsprocessen. Det genom att presentera varje fall för sig gällande 

vårt resultat och våra analyser om hur instansernas förhållningssätt visat sig vara.  

 

6.1.1 Fall 1 - 6år 

I TR utgår beslutsfattarna ifrån underlag som lagts fram gällande föräldrarnas yrkande och 
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BUP:s utredning om vad som blir bäst för barnet framöver. Eftersom beslutsfattarna i sin 

bedömning inte lägger fram något om barnets egna perspektiv, tyder det på att de har en 

objektsyn på barnet. De tar däremot hänsyn till generella antaganden om vad som anses vara 

bäst för barn, samt genom historisk fakta av vad som framkommit i bedömningen för beslutet, 

vilket tyder på att rätten även har en rättslig logik. Rätten tar i beaktande av vad som blir bäst 

för barnet i framtiden, vilket tyder på att de även tillämpar en omsorgslogik. Barnets vilja 

uttrycks inte direkt av barnet själv i målet utan endast ifrån vad mamman hävdar att barnet 

yttrat sig om i frågan tidigare, vilket hon menar är att barnet inte vill ha umgänge med 

pappan. När rättsprocessen i fallet ägde rum var barnet 6år vilket innebär att hen inte räknas 

som rättssubjekt, eftersom barn enligt Ottossen (2006:40) först gör det efter att ha fyllt 12år. 

Det kan i sin tur svara för att barnets åsikt inte lyfts fram i fallet och att hen därmed heller inte 

ses som aktör eller får inflytande i rättsprocessen. Eftersom endast föräldrarnas talan och 

BUP:s rekommendationer fanns som underlag till grund för TR:s beslut, visar sig rätten inte 

förhålla sig till ett aktörsperspektiv på barnet.  

 

I HR framgår det att barnet vid flertal tillfällen och till olika personer uttryckt sig om att ha 

blivit utsatt för våld och sexuella övergrepp av pappan, samt att hen därmed inte vill ha något 

umgänge med honom. I bedömningen för beslut tar HR endast hänsyn till vad barnet uttryckt 

sig vilja i frågan till personer med nära anknytning, vilket tyder på att rätten har en objektsyn 

på barnet även i denna instans. Det visar att även HR inte förhåller sig till ett aktörsperspektiv 

på barnet eftersom hen själv inte får komma till tals, utan istället ser barnet som icke-aktör i 

rättsprocessen. Beslutet grundar sig enbart på vad föräldrarna och de förhörda personerna 

yttrat sig om och utifrån BUP:s utlånade om barnets behov, det vill säga i beaktandet av 

barnets vilja via ombud.  

 

6.1.2 Fall 2 - 8år 

I TR utgår beslutsfattarna i bedömningen för beslut om barnets bästa utifrån vad föräldrarna 

och de förhörda vittnena yttrat sig om i frågan om umgänge. I fallet har mamman berättat att 

barnet inte vill träffa pappan (umgängesföräldern), samt att det inte bedöms finnas annat som 

tyder på att barnet skulle motsäga sig det mamman hävdar. I det här fallet uttrycks inte 

barnets vilja direkt ifrån hen själv utan endast ifrån vad föräldrarna sagt om det, vilket är att 

barnet inte vill träffa pappan. Det framgår inte någonstans i fallet att barnet själv har fått 

komma till tals, vilket tyder på att hen inte är någon deltagande aktör i rättsprocessen. När 

målet ägde rum var barnet 8 år vilket gör att hen inte räknas som rättssubjekt, då barn som 
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först gör det efter att ha uppnått 12 års ålder. Det kan svara för att hens åsikt inte lyfts fram i 

fallet och därmed inte heller ses som aktör utan icke-aktör i rättsprocessen.  

 

Eftersom TR:s bedömning för beslut inte tar hänsyn till barnets egen talan utan endast utgår 

ifrån föräldrarnas utsagor och vittnens berättelser i frågan, innebär att de inte har ett 

aktörsperspektiv på barnet i fallet. Även i HR tar beslutsfattarna endast hänsyn till vad de 

vuxna sagt i förhören om vilken förälder barnet uttryckt sig vilja vara hos, vilket tyder på att 

de även i denna instans ser på barnet som icke-aktör i rättsprocessen. I HR:s bedömning 

framgår inte ens vad barnet uttryckt sig vilja till föräldrarna eller att de getts utrymme att yttra 

sig om det, utan där de endast tar hänsyn till TR:s underlag till grund för sitt beslut. I HR 

förhåller de sig till omsorgslogiken genom ett skyddsperspektiv för att se till om barnet 

riskerar fara illa vid umgänget med pappan. Barnets egen vilja i frågan framställs inte vilket 

visar på att de inte ger barnet inflytande eller ser hen som aktör i rättsprocessen. 

 

6.1.3 Fall 3 - 11år 

I TR berättar mamman att barnet tycker det nuvarande umgänget är för långt och att det är för 

tätt mellan tillfällena, där barnet sagt sig tycka umgänget vara jobbigt och känner sig tvingad 

till det. Psykologen berättade under förhöret att barnet uttryckt sig om att inte lita på sin pappa 

(umgängesföräldern), samt att hen haft ont i magen och känt sig orolig inför umgänget med 

honom. Barnet har även inför psykologen önskat sig vilja ha umgänget under kortare tider per 

gång eftersom hen känt sig stressad när det är under en hel dag. I målet hävdar därmed 

psykologen att umgänget bör ske enligt barnets villkor, för att det ska ha en positiv inverkan 

på barnet och behandlingen som hen ingår i. I fallet tar TR i bedömningen hänsyn till vad 

barnets föräldrar, psykolog och socialtjänst framställer om barnets bästa vilket tyder på att de 

har en omsorgslogik. De har i bedömningen också en rättlig logik då de tar hänsyn till vad 

barnet vill genom att beakta vad hen uttryckt sig vilja till de ovanstående förhörda parterna. I 

målet ses därmed barnet som aktör genom att dess vilja beaktas och ligger till grund för TR:s 

beslut och det i enlighet med Ponnert (2015:45) och Eriksson & Näsmans (2009:22) 

antaganden.  

 

I TR tas beslut om att barnet inte ska ha umgänge med pappan vilket HR sedan bedömer det 

motsatta om, där barnet istället är i behov av mer kontakt med pappan. Efter TR:s beslut hade 

barnet haft umgänge med pappan några gånger med innehållande aktiviteter utifrån barnets 

önskemål. Beslutet som togs i HR beaktade barnets vilja genom beslutsfattarnas 
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hänsynstagande till underlaget om vad barnet uttryckt sig vilja i frågan till parterna 

(föräldrarna, psykologen & socialtjänsten) i förhören med dem i TR. Det gör att barnet ses 

som ett rättssubjekt, det vill säga aktör i rättsprocessen där hen ges inflytande för målets 

beslut. I målet dominerar dock en omsorgslogik och objektsyn på barnet eftersom de flesta 

argument till grund för beslutet grundat sig på vuxnas uttalanden om barnets behov gällande 

omsorgsbehovet, samt hes behov av kontakt med båda sina föräldrar och det i en prognos 

framåt. Slutligen poängterar HR vikten av att föräldrarna är lyhörda för barnets vilja 

framöver, för att umgänget ska bli positivt och därmed förenligt med barnets bästa. 

 

6.1.4 Fall 4 - 12år  

I TR tar beslutsfattarna hänsyn till vad barnet själv uttryckt sig vilja genom att ta del av vad 

barnet berättat för de förhörda parterna i målet. Rätten grundar sitt beslut mot bakgrund av 

vad barnet uttryckt sig vilja till sina föräldrar och socialtjänsten, vilket tyder på att 

beslutsfattarna har en subjektsyn på barnet. Det innebär även att beslutsfattarna tillämpar en 

rättslig logik genom att ta hänsyn till vad barnet uttryckt sig vilja i frågan. I fallet framgår det 

dock inte att barnet själv har fått komma till tals i målet mer än att hens vilja beaktats utifrån 

föräldrarna och socialtjänsten. Det visar på att barnet inte är deltagande i rättsprocessen, men 

ses ändå som aktör då hens vilja ligger till grund för rättens beslut. TR lyfter också sitt tycke 

gällande familjens andra barn som är 17år att ett reglerat umgänge för hen inte behövs, utan 

att det barnet anses vara tillräckligt gammal nog för att styra över sitt umgänge själv. 

 

I likhet med TR tar HR del av socialtjänstens utredning i bedömning som visar på att barnet 

uttryckt sig vara osäker i relationen med sin pappa. Rätten visar sig utgå ifrån en 

omsorgslogik då de grundar sitt beslut på vuxnas uttalanden om barnets behov och 

socialtjänstens utredning. Eftersom de i fallet inte tar hänsyn till barnets vilja mer än vad 

barnet har sagt till de vuxna, har rätten en objektsyn på barnet. HR tar beslutet att barnet ska 

ha umgänge med pappan och att det är förenligt med barnets bästa, vilket är ett beslut som 

inte direkt grundat sig på vad barnet själv uttryckt sig vilja i frågan. Barnet är tillräckligt 

gammal för att räknas som rättssubjekt (12år), men i fallet framgår bara föräldrarnas yttranden 

om vad de anser vara barnets bästa och vad hen till dem utryckt sig vilja, samt vad 

socialtjänsten kommit fram till i sin utredning. Genom att rätten beaktar barnets vilja genom 

parternas yttranden och grundar sitt beslut på det, blir barnet delaktig och ses som aktör i 

rättsprocessen.  
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6.1.5 Fall 5 - 13år & 15år 

I TR bedöms barnen ha uppnått tillräcklig mognad och ålder så dess vilja ska beaktas och ges 

inflytande i rättsprocessen, där beslutsfattarna fäster stor vikt i barnens uppfattningar i frågan 

om umgänget. Genom det få barnen en position som kompetenta aktörer i processen där 

beslutsfattarna beaktar dess vilja med en rättslig logik och en subjektsyn på dem. Eftersom 

barnen valt att inte delta i socialtjänstens nuvarande utredning, utgår rätten ifrån vad de 

uttryckt sig vilja i utredningen som gjordes 2013. I socialtjänstens utredning från 2013 uppgav 

barnen sig vara oroliga för att pappan skulle må ännu sämre om han inte fick träffa dem. 

Barnen har också här uttryckt sig sakna och vilja träffa sin pappa samtidigt som de ställt sig 

tveksamma till umgänge, med påtalande om att om det ska ske så bör det vara per telefon eller 

med närvarande av umgängesstöd. Även barnets mamma bekräftar att barnen uttryckt sig vilja 

att pappan ska bli en naturlig del av deras liv och vardag. Det ena barnet hävdar att de borde 

vänta med att träffa pappa tills de blivit äldre, medan det andra barnet uttrycker sin rädsla i det 

genom ovissheten om att de inte vet hur pappan kommer att må då de blivit äldre. Mamman 

påtalar inför TR sin osäkerhet här gentemot barnens resonemang om de är grundade utifrån 

vad de anser vara sitt eget bästa, eller skapade med hänsyn till pappan.  

 

Barnens föräldrar har i fallet delade meningar om vad barnens vilja är i frågan. I 

socialtjänstens utredning från 2013 hade båda barnen tydligt uttryckt sig om att vilja ha 

umgänge med sin pappa, men i TR lämnade mamman uppgifter om att barnens inställning till 

det hade förändrats. HR anser dock att det inte finns tillräckliga underlag som motsäger att 

umgänget borde uteslutas. Det gör att de bedömer att barnen är i behov av en nära och god 

kontakt med pappan och att umgänge därmed är förenligt med barnens bästa på lång sikt.  

Det visar på att beslutsfattarna utgår ifrån antaganden om barnens specifika behov av kontakt 

med båda sina föräldrar och det i en prognos framåt, vilket tyder på att de utgår ifrån Ponnerts 

(2015:45) omsorgslogik och en objektsyn på barnen i fallet till grund för dess beslut.  

 

Barnen i fallet hade valt att inte delta i rättsprocessen vilket gjorde att beslutsfattarna inte 

direkt kunde grunda sitt beslut på vad barnen uttryckt sig vilja i frågan. Rätten uppgav dock 

att de anser barnen vara kompetenta aktörer nog utifrån dess ålder och mognad genom att 

påtala: att om barnen visar sig motsäga sig beslutet om beviljat umgänge kan beslutet komma 

att ändras. Det betyder att barnens vilja skulle kunna bli avgörande i beslutet om umgänge och 

visar på att beslutsfattarna i målet också förhåller sig till en rättslig logik. Det med en 

subjektsyn på barnen som kompetenta aktörer med rätt att bestämma i frågan som rör dem.  
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6.2 Barnets bästa i frågan om umgänge  

I följande del tar vi upp teman som utifrån våra studerade rättsfall visat sig vara aktuella i 

bedömningen om barnets bästa i frågan om umgänge, det vill säga hur rätten argumenterar för 

och bedömer utifrån paragraferna 6:2a FB och 6:15 FB. Nedan visas ett exempel på hur TR 

och HR beskriver barnets bästa i samtliga fall som vi valt att studera:  

[…] ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut om umgänge mellan barnet 
och den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Umgänget är till för i 
första hand barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. 
[…] Utgångspunkten för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnet har 
kontakt med båda föräldrarna. […] Domstolens beslut i umgängesfrågan ska 
grundas på en individuell prövning med utgångspunkt i vad som är bäst för det 
enskilda barnet (se 6 kap. 2 a och 15 §§ föräldrabalken). (HR Fall nr 2 s.4).  

Bestämmelserna i ovanstående citat visar att paragraferna ska syfta till att besluten som tas 

ska vara till barnets bästa. Därmed att det alltid är barnets behov av kontakt med 

umgängesföräldern som ska vara det avgörande för beslutet om umgänge.  

6.2.1 Förälderns omsorgsförmåga 

I samtliga fall som vi studerat har föräldrarnas omsorgsförmåga varit en aspekt som utretts 

och tagits hänsyn till i bedömningen om barnets bästa. I fall 1 tittar rätten tillbaka på pappans 

brottshistoria i utredningen om hans föräldraförmåga, vilket visar på att beslutsfattarna 

förhåller sig till en rättslig logik genom att se till historisk fakta. I nedanstående citat beskrivs 

hur rätten förhåller sig till en omsorgslogik i fall 2 genom att i bedömningen utgå ifrån 

perspektiv på barnets specifika behov. I fallet bedömer rätten att pappan är mån om sitt barns 

bästa men att han inte kan tillgodose dem utifrån vad de anser vara barnets specifika behov 

och intressen, vilket därmed visar på att rätten förhåller sig till en omsorgslogik.  

I målet har även tydligt framgått att [pappan]1 är mån om [barnet] och många 
gånger vill [hens] bästa. Det finns dock andra omständigheter som tyder på en 
oförmåga att se till [barnets] behov och intressen. (TR Fall nr 2 s.8).  

 

Vad rätten menar med andra omständigheter är att pappan vid flera tillfällen och under långa 

perioder hållit kvar barnet hos sig efter avslutat umgänge och vägrat lämna tillbaka hen till 

mamman, samt att han inte upprätthållit barnets skolgång på ett fullgott sätt. Rätten bedömer 

att det finns risker att pappas beteende upprepas i framtiden och anser därmed att 

omständigheterna gör att umgänge inte är förenligt med barnets bästa. Här till skillnad från 

                                                
1 Av etiska skäl har vi valt att avidentifiera de berörda parterna i rättsfallen.  
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fall 3 där pappan också bedöms ha en tillräckligt god omsorgsförmåga och där han utifrån 

sina brister vidtar åtgärder för att se till så barnet inte far illa vid umgänget. I fallet har pappan 

visat sig vidta åtgärder genom att se till så barnet under umgängestillfällena inte behöver 

träffa hans ex-flickvän som har utövat våld mot barnet. Detta framkommer i citatet nedan:  

När det gäller bedömningen av vad som är bäst för [barnet] konstaterar hovrätten 
till en början, liksom tingsrätten, att det framgår att [pappan] har en god 
omsorgsförmåga som förälder och att han har vidtagit flera åtgärder för att 
[barnet] - efter det inträffade - ska kunna känna sig trygg vid umgänge med 
honom. (HR Fall nr 3 s.6).   
 

I fall 5 bedöms pappans psykiska ohälsa bidra till att han inte kan tillgodose barnens 

grundläggande behov. Barnen bedöms få ta ansvar och känna press gällande hans hälsa och 

att det leder till en destruktiv känslomässig anknytning mellan dem. I detta fall har pappan 

även vid några tillfällen varit onykter där mamman på grund av det anser att han brister i sin 

omsorg gentemot barnen. TR bedömer att pappan därmed saknar viktiga aspekter i sin 

omsorgsförmåga och anser att umgänge inte är förenligt med barnens bästa. Genom att rätten 

tar hänsyn till mammans åsikter om barnens behov förhåller de sig till en omsorgslogik med 

att se till vuxnas perspektiv på barns behov. I HR ändrar de dock TR:s beslut och menar att 

det inte finns tillräckliga underlag som visar att pappan lägger ansvar på barnen över sin 

psykiska ohälsa och att hans behandling går framåt, vilket gör att de inte bedömer att barnen 

riskerar fara illa genom umgänge med pappan. I citatet nedan visar vi hur det framgår i fallet:  

Hovrätten finner inte stöd för att [pappan] inför barnen skulle ha uppgett att han 
mått dåligt eller att han på annat sätt lagt något ansvar för sin psykiska hälsa på 
barnen på ett sätt som utgör en sådan konkret risk för deras välbefinnande och 
utveckling att detta skulle tala emot ett umgänge med deras pappa. Enligt 
hovrättens mening har det genom utredningen således inte framkommit sådana 
omständigheter som talar för att ett umgänge mellan [pappan] och [barnen] skulle 
medföra risk för [barnen] skulle fara illa. (HR Fall nr 5 s.5).  

 

I fall 3 och 4 utreder beslutsfattarna att parternas konflikter påverkar umgänget. I fall 3 

bedöms föräldrarnas konflikt inte påverka umgänget negativt, medan i fall 4 bedöms det 

skapa oro hos barnet vilket gör att de här bedömer att umgänge inte är förenligt med barnets 

bästa. Det eftersom barnet i fall 4 behöver lugn och ro för att behandling av sin diagnos 

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) ska gå framåt. I fall 2 och 3 tar rätten upp vikten med att 

båda föräldrarna måste följa beslutet som tas om umgänget. De säger också att det gäller i ett 

gemensamt ansvar att se till så det blir positivt för barnet, samt att de lägger sina rådande 

konflikter åt sidan vilket visar rättens beaktande av 6:15 FB. Sammanfattningsvis kan vi se i 



 

 
 

24 

bedömningen om förälderns omsorgsförmåga att beslutsfattarna i samtliga fall använder sig 

av både rättslig- som omsorgslogik.  

  

6.2.2 Risken för barnet att fara illa  

I fyra av våra valda fall framkom hur rätten resonerade angående barnens risk att fara illa vid 

umgänge. 

Av en generell rekommendation från BUP, vilken [mamman] åberopat, kan 
utläsas att barn som ska bedömas eller behandlas för upplevda övergrepp i sina 
familjer bör erhålla ett stabilt och tryggt vardagsliv. Ett sätt att uppnå detta är att 
erbjuda barnet en paus i kontakten med den som barnet upplever har utövat 
övergreppen. (TR Fall nr 1 s.16).  

 

I ovanstående citat visas hur TR i sin bedömning utgår från generella rekommendationer ifrån 

BUP och med hänsyn till dem bedöms barnet behöva en paus i kontakten med 

umgängesföräldern, då det är förenligt med barnets bästa att i lugn och ro kunna delta i 

behandlingen. Genom att TR utgår ifrån generella rekommendationer om barns behov visar 

de sig tillämpa Ponnerts (2015:45) rättsliga logik.  

 

I fall 1 bedömer HR att det finns fler omständigheter som tyder på att barnet blivit utsatt för 

våld och sexuella övergrepp av pappan (umgängesföräldern). Det eftersom barnet själv vid 

flertal tillfällen och till olika personer uttryckt sig ha blivit utsatt. I bedömningen beaktar 

rätten även Barnpsykiatrins utredning som framställer att barnet visar uppfylla kriterierna för 

posttraumatiskt stressyndrom till följd av övergreppen hen varit utsatt för. Utifrån 

ovanstående information gör HR därmed bedömningen att det inte är förenligt med barnets 

bästa att umgänge sker. HR bedömer i fallet att barnet genom umgänge kan komma fara illa 

och att yrkandet om det därmed ska avslås, vilket tyder på att de genom en omsorgslogik tar 

hänsyn till skyddsperspektivet på barnet i fallet.  

 

TR tar i bedömningen i fall 3 hänsyn till en utredning som visar på pappans 

(umgängesföräldern) ansträngning att se till så barnet inte riskerar fara illa vid umgänge med 

honom. Pappan har exempelvis inte låtit barnet träffa hans ex-flickvän vid 

umgängestillfällena eftersom hon tidigare utsatt barnet för våld. Utifrån det görs bedömningen 

med ett skyddsperspektiv att barnet inte riskerar fara illa vid umgänge med pappan. Barnet 

hade under en längre period träffat en psykolog som framhävt att konflikten mellan 

föräldrarna kan vara skadlig för barnet, samt skapa oro och spänning hos hen inför 
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umgängestillfällena. I utredningen framgår det även att barnet riskerar hamna i ett 

spänningsfält mellan föräldrarnas konflikter och att barnet måste skyddas från det för att hen 

ska kunna tillfriskna från sin PTSD. 

 

Utifrån underlaget om barnets mående och vilka bakomliggande orsaker som kan finnas till 

grund för det bedömer TR att det inte är förenligt med barnets bästa med umgänge. I fallet 

grundar TR sitt beslut utifrån underlag gällande barnets mående och hen bedöms komma må 

ännu sämre om umgänge beviljas. Det visar på att rätten tillämpar en rättslig logik genom att 

ta hänsyn till vad som anses bli bäst för barnet här och nu. Rättens medvetenhet om att barnet 

kan riskera förlora kontakten med umgängesföräldern genom beslutet om nekat umgänge 

framkommer också och att det på längre sikt skulle kunna vara skadligt för barnet. Det gör att 

rätten även visar sig ta hänsyn till vilka följder dess beslut skulle kunna få för barnet genom 

en omsorgslogik och ett skyddsperspektiv. Nedan följer ett citat från TR som visar hur de 

tillämpar både den rättsliga logiken och omsorgslogiken: 

Tingsrätten är medveten om att en dom där [pappan] inte tillerkänns något 
umgänge alls kan innebära att [barnet] helt förlorar kontakten med sin far, vilket 
på sikt skulle vara mycket negativt för [barnet]. I ett mer närliggande perspektiv är 
det dock bäst för [barnet] att den behandling [hen] får kan bli lyckosam och att 
[hen] mår bra. Eftersom det inte går att veta hur lång tid det tar innan [barnet] 
tillfrisknar går det inte att i domen förordna om något umgänge längre fram i tiden 
heller. (TR Fall nr 3 s. 10).  

I fall 3 bedömer TR att umgänge inte är förenligt med barnets bästa vilket HR sedan bedömer 

det motsatta om. HR bedömer istället att umgänge är förenligt med barnets bästa och att 

pappan uppvisar god omsorgsförmåga, eftersom han vidtar åtgärder så barnet inte riskerar 

fara illa vid umgänget. Efter TR:s beslut hade umgänge skett utifrån barnets önskemål där 

varken BUP eller socialtjänst i sina uttalanden kunnat visa att det påverkat barnets mående 

negativt. Utifrån det bedömer HR därmed att barnet inte riskerar fara illa vid umgänge med 

pappan, vilket visar att skyddsperspektivet på barnet även här tillämpas och att det i 

bedömningen förhåller sig till en omsorgslogik i enighet med Ponnerts (2015:45) definition. 

 

I fall 2 bedömer TR att pappan (umgängesföräldern) är mån om sitt barn och att han många 

gånger vill hens bästa, men att det finns andra omständigheter som tyder på oförmåga att se 

till barnets behov och intressen. Det eftersom pappan bland annat utsatt barnet för psykisk 

press genom att ha ställt olämpliga frågor till hen som hör till föräldrarnas konflikt. Rätten 

anser att det är högst olämpligt och i citatet nedan visas hur de resonerat:  
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Det finns således mycket starka skäl som talar för att det för närvarande inte är 
förenligt med barnets bästa att fastställa något umgänge mellan barnet och 
pappan. […] Det är istället tingsrättens förhoppning att pappan ska ta till sig av 
den kritik angående sitt sätt agera som har riktats emot honom och att han i 
framtiden ska tänka om och förändra sitt förhållningssätt. (TR Fall nr 2 s.9). 

 

I fallet utgår HR i sin bedömning ifrån de skäl som TR tidigare angett och finner klarlagt att 

det finns omständigheter som tyder på att ett umgänge med pappan inte är förenligt med 

barnets bästa. Efter TR:s dom har mamman försökt få igång ett umgänge mellan barnet och 

pappan, men där pappa i stället valt att hålla kvar barnet och inte låtit hen tala med sin 

mamma per telefon. Rätten anser därför att det är uppenbart att barnet påverkas negativt av 

pappans beteende och instämmer att det inte är till barnets bästa med umgänge. Mot bakgrund 

av att pappan inte anses visa några tecken på att vilja förändra sitt beteende beslutar därför 

HR att fastställa TR:s dom, vilket är att avslå ansökan om umgänge.  

 

Beslutsfattarna i fallet resonerar både i TR och HR till sitt beslut utifrån barnets bästa och 

hens mående. Båda instanserna argumenterar för att det är uppenbart att barnets hälsa 

påverkas negativt av pappans beteende och att det därför inte är förenligt med barnets bästa att 

umgänge mellan dem ska fastställs. Båda instanserna visar utifrån sina resonemang tillämpa 

en omsorgslogik genom beaktandet av skyddsperspektivet på barnet i fallet. TR påpekar även 

att det är viktigt för pappan att ändra sitt förhållningssätt framöver, vilket tyder på att 

omsorgslogiken också genererar här genom beaktandet av barnets behov i en prognos framåt.  

I fall 5 anser TR att barnen riskerar komma ta för stort ansvar för pappans 

(umgängesförälderns) mående om umgänge fastställs, oavsett om umgänget sker per telefon 

eller med närvarande av umgängesstöd och gör att de bedömer umgänget inte vara förenligt 

med barnens bästa. Barnens mamma hävdar också att de inte är till barnens bästa att ha 

umgänge med pappan, då det skulle innebära risk för dem att behöva ta ansvar för hans dåliga 

mående. HR ändrar trots dessa uttalanden TR:s dom och menar att det är förenligt med 

barnens bästa att ha umgänge med pappan. Det utifrån socialtjänstens utredning som hävdar 

att det inte finns något som visar på att pappan lagt över ansvar på barnen för sitt psykiska 

mående och att hans behandling går framåt. Nedan följer ett citat från HR:s bedömning: 

  



 

 
 

27 

Hovrätten finner inte stöd för att pappan inför barnen skulle ha uppgett att han 
mått dåligt eller att han på annat sätt lagt något ansvar för sin psykiska hälsa på 
barnen på ett sätt som utgör en sådan konkret risk för deras välbefinnande och 
utveckling att detta skulle tala emot ett umgänge med deras pappa. Enligt 
hovrättens mening har det genom utredningen således inte framkommit sådana 
omständigheter som talar för att ett umgänge mellan pappan och barnen skulle 
medföra risk för att barnen skulle fara illa. (HR Fall nr 5 s.5). 

 

Det visar på att både TR och HR i fallet utgår ifrån en omsorgslogik genom 

skyddsperspektivet på barnen, eftersom de i båda instanserna utreder om barnen riskerar ta för 

stort ansvar över pappans psykiska mående. En omständighet som blir avgörande om 

umgänget anses vara förenligt med barnens bästa eller inte. Sammanfattningsvis kan vi se att 

beslutsfattarna i bedömningen om barnets risker att fara illa använder sig av båda logikerna, 

men där omsorgslogiken kan ses dominera utifrån ett skyddsperspektiv på barnet.  

 

6.2.3 Barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar  

I samtliga fall som vi studerat kommer talan om barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda sina föräldrar upp, samt barnets rätt att ha umgänge med föräldern som den inte bor med, 

vilket skildrar 6:2a FB och 6:15 FB. I följande tema visa vi hur delarna av paragraferna kommer i 

uttryck i rättsfallen och hur rätten tar hänsyn till dem i bedömningen om barnets bästa.  

Umgänget är till för i första hand barnet och det är barnets intressen och behov 
som ska vara avgörande. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som 
kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov 
av kontakt med barnet. Någon plikt för barnet att umgås med föräldern finns inte, 
inte heller någon absolut rätt för föräldern att umgås med barnet. Utgångspunkten 
för reglerna om umgänge är att det är viktigt att barnet har kontakt med båda 
föräldrarna. Detta innebär dock inte att det alltid är bäst för barnet att umgås med 
den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Ibland kan det alltså vara bäst 
för barnet att något umgänge inte alls äger rum. Domstolens beslut i 
umgängesfrågan ska grundas på en individuell prövning med utgångspunkt i vad 
som är bäst för det enskilda barnet (se 6 kap. 2 a och 15 §§ föräldra- balken).  
(HR Fall nr 2 s.4).  

 

I fall 1 tar TR hänsyn till att barnet haft en relativt tät kontakt tidigare med föräldern som vill 

ha umgänge och hur kontakten då varit, i bedömningen om ett fortsatt umgänge är förenligt 

med barnets bästa. På så sätt visar rätten sig ta hänsyn till historisk fakta och förhålla sig till 

den rättsliga logiken. Även i fall 4 utreder rätten hur det nuvarande umgänget har varit och 

eftersom det verkat fungera bra bedömer de att det ska fortsätta, men att några korrigeringar 

gentemot TR:s beslut behövs för att tillgodose barnets individuella behov. HR bedömde i 

fallet att barnet är i behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och att barnets 
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grundläggande behov av det just nu tillgodoses genom TR:s beslut. HR tar också sedan ett 

beslut som är anpassat efter det individuella fallet, för att se till så barnet även ska få 

möjlighet att tillbringa ett helt veckolov med anslutandeveckoslut tillsammans med mamman, 

vilket framgår i citatet nedan:  

[Barnet] har enligt tingsrättens dom sitt stadigvarande boende hos [mamman] med 
ett löpande umgänge med [pappan] under förlängda veckoslut varannan vecka. 
Härigenom får det anses att [barnets] behov av en nära och god kontakt med båda 
sina föräldrar till vardags blir tillgodosett. Detta löpande umgänge i förening med 
umgänget under skolornas februari-, påsk- och höstlov enligt tingsrättens domslut 
innebär emellertid att [barnet] inte får tillfälle att tillbringa ett helt veckolov med 
anslutandeveckoslut tillsammans med [mamman]. Det får anses vara till [barnets] 
bästa att [hen] har lika stor möjlighet att tillbringa hela veckolov inte bara med 
[pappan] utan även med [mamman]. (HR Fall nr 4 s.3-4).  
 

Härmed visar sig HR i fallet bedöma om barnets bästa utifrån en omsorgslogik och en 

objektsyn på hen genom en helhetssyn på barnets specifika behov av en nära och god kontakt 

med båda föräldrarna. Men här också där rätten ser till det enskilda barnets specifika behov av 

umgänget i bedömningen och anpassar beslutet utifrån det. 

I de rättsfall vi studerat och barnen är yngre än 12år utgår rätten mest ifrån vad parterna i 

målet yttrat sig om gällande barnets behov av kontakt med föräldern som vill ha umgänge, 

samt där rätten utgår ifrån vad som blir bästa för barnet på lång sikt. Det gör att rätten visar 

sig utgå ifrån Ponnerts (2015:45) teori om omsorgslogik och en objektsyn på barnet, där de 

vuxnas perspektiv på hens behov ges mest inflytande och bedöms bli bäst för barnet i en 

prognos framåt. Ett exempel på hur det kan komma i uttryck i fallen visas i citatet nedan:  

Enligt hovrättens mening har det genom utredningen således inte framkommit 
sådana omständigheter som talar för att ett umgänge mellan [pappan] och [barnen] 
skulle medföra risk för att [barnen] skulle fara illa. Mot bakgrund av detta träder i 
stället [barnens] långsiktiga behov av en nära och god kontakt med båda sina 
föräldrar i förgrunden. (HR Fall nr 5 s.5).   

Det har visat sig vara svårt i vissa fall för beslutsfattarna att bedöma om barnets bästa utifrån 

parternas yttranden, där de också först behöver utreda vad föräldrarnas yttranden grundar sig 

på. Beslutsfattarna behöver ta reda på om den ena förälderns tycke om att den andre 

exempelvis inte bör ha umgänge, grundar sig i umgängesförälderns omsorgsförmåga eller i 

konflikten som finns mellan parterna. Dilemmat kommer i uttryck i fall 3 där TR bedömer att 

kontakten med umgängesföräldern för nuvarande är negativt för barnets behandling och att 

barnet behöver en paus i kontakten med föräldern för att må bättre. HR bedömer sedan det 

motsatta och menar att barnet är i behov av mer kontakt med umgängesföräldern, som anses 
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kunna vara ett bra stöd för hens utveckling och mående. De menar att det är konflikten mellan 

föräldrarna som försvårar behandling och att barnet riskerar att förlora kontakten med 

umgängesföräldern om det inte beviljas, vilket inte anses vara förenligt med barnets bästa. I 

fallet utgår TR mer ifrån en rättslig logik och en subjektsyn på barnet genom att se till vad 

som anses vara bäst för barnet här och nu. Det genom att beakta vad barnets psykolog uttryckt 

sig om gällande barnets behov, vilket är en paus i kontakten med umgängesföräldern för att få 

lugn och ro i behandlingen. Detta visas i citatet nedan: 

Det går inte att bortse från uppgifterna om [barnets] dåliga mående. Oavsett om 
orsaken till detta är de övergrepp [hen] utsatts för i [pappans] hem, föräldrarnas 
konflikt, [mammans] oro för hur [barnet] har det hos [pappan] eller flera av dessa 
orsaker i kombination går det i dagsläget inte att dra slutsatsen att det är bäst för 
[barnet] att ha ett reglerat umgänge med [pappan]. Tingsrätten är medveten om att 
en dom där [pappan] inte tillerkänns något umgänge alls kan innebära att [barnet] 
helt förlorar kontakten med sin far, vilket på sikt skulle vara mycket negativt för 
[hen]. I ett mer närliggande perspektiv är det dock bäst för [barnet] att den 
behandling [hen] får kan bli lyckosam och att [hen] mår bra. Eftersom det inte går 
att veta hur lång tid det tar innan [barnet] tillfrisknar går det inte att i domen 
förordna om något umgänge längre fram i tiden heller. [Pappans] yrkande om 
umgänge ska därför ogillas. (TR Fall nr 3 s.10).  

I HR utgår de sedan mer ifrån en omsorgslogik och en objektsyn på barnet genom att se till 

barns specifika behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I bedömningen här 

anser de att umgänget gynnar barnets behandling och där de också väger risken med att 

kontakten med pappan kan gå förlorad i avgörandet om umgänget nekas, vilket inte anses 

vara förenligt med barnets bästa, vilket tydligt framställs i citatet nedan:  

Tvärtom framgår att målsättningen är att [barnet] framöver bör ha en närmare 
kontakt med [pappan] men att detta försvåras framför allt av den långvariga 
konflikten mellan föräldrarna och deras bristande tillit till varandra. […] Av 
utredningen framgår inte att det finns risk för att [barnet] på något sätt skulle fara 
illa vid ett reglerat umgänge med [pappan]. Tvärtom talar utredningen för att det 
skulle vara positivt för [barnet] att få en närmare kontakt med honom och att hans 
föräldraskap kommer att vara ett viktigt stöd när det gäller [hens] mående och 
utveckling framöver. Utan ett reglerat umgänge finns det stor risk att [barnet] helt 
förlorar kontakten med sin pappa. Det som framkommit i målet talar även för att 
ett fortsatt umgänge är förenligt med [barnets] vilja. (HR Fall nr 3 s.6).  

Fall 3 visar vikten med att utreda om föräldrarnas yttranden om barnets behov grundar sig i 

hänsyn till just de behoven, eller om de istället grundar sig i konflikterna som kan finnas 

mellan parterna (föräldrarna). I fallet blir det tydligt hur bedömningar kan skilja sig åt i 

beroende av vilken logik beslutsfattarna förhåller sig till, därmed också vilket beslut som tas i 

målet om barnets bästa i frågan om umgänge. Sammanfattningsvis kan vi se att beslutsfattarna 
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i bedömningen om barnets behov av en nära och god kontakt med förälderns som hen inte bor 

med använder sig av både rättslig- som omsorgslogik. Här också vikten med att utreda vad 

parternas åsikter om varandra grundar sig på gällande barnets behov. I bedömningen om 

barnets bästa utifrån de olika teman har vi sett att beslutsfattarna använder sig av båda 

logikerna, med både en objektsyn och en subjektsyn på barnet i beroende av vad de grundar 

sina argument på. 

 

6.3 Konklusion  
Här presenterar vi våra slutsatser och hur vi utifrån dem besvarat våra två frågeställningar. 

Innan vi utförde studien trodde vi att perspektiven kunde ha andra typer av konstruktioner än 

enbart de som Ponnert (2015:51) visat. Genom våra resultat fann vi att så inte var fallet och 

där de heller inte fanns några skillnader i bedömningarna, gentemot perspektiven i beroende 

av instans.  

   

- Hur ser rätten barnet som aktör eller icke-aktör? 

Barnets vilja och ställning som aktör eller icke-aktör i rättsprocessen 

I fall 1 och 2 är barnen unga (6år & 8år) och omsorgslogiken ses dominera med beaktandet av 

vad de vuxna parterna i målen yttrar sig om, gällande barnets vilja i bedömningen om barnets 

bästa. Det tyder på att barnen i de två fallen inte ses som aktörer i rättsprocessen. I fall 3 utgår 

beslutsfattarna också ifrån de vuxnas yttranden (omsorgslogik), men här mer vad de säger att 

barnet har uttryckt sig vilja till dem i frågan (rättslig logik). Det visar på att rätten ser barnet 

som aktör, men där omsorgslogiken blir det avgörande i målet för att tillgodose 

omsorgsbehovet för barnet och hens kontakt med båda föräldrarna. I fall 4 har barnet nått 

åldern för att räknas som rättssubjekt där barnets vilja beaktas genom att de tar hänsyn till vad 

hen uttryckt sig om det till de förhörda parterna i målet, vilket gör att barnet ges inflytande 

och ses som aktör. Beslutsfattarna förhåller sig därmed till en rättslig logik och en subjektsyn 

på barnet genom att beakta hens vilja. Dock dominerar omsorgslogiken och en objektsyn på 

barnet i fallet då det blir de vuxnas syn på barnets behov, som blir det avgörande för beslutet i 

målet.  

 

I fall 5 framställer beslutsfattarna barnen som kompetenta aktörer genom att de anser att de 

har uppnått tillräcklig ålder och mognad, att dess uppfattningar ska tas stor vikt vid i 

beslutsprocessen. Barnen i fallet valde dock att inte delta vilket gjorde att rätten fick utgå ifrån 

de vuxna parternas yttranden och barnens specifika behov i en prognos framåt. Härmed visar 
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rätten sig utgå ifrån Ponnerts (2015:51) omsorgslogik och en objektsyn på dem, men där de är 

tydliga med att om barnen motsäger sig beslutet kan det komma att ändras, vilket visar på att 

de förhåller sig till en rättslig logik och subjektsyn på barnen i målet. Slutligen kan vi därmed 

dra slutsatsen att barnet kan ses som aktör även om hen inte aktivt deltar i rättsprocessen. Det 

genom att barnets vilja beaktas och kan komma bli det avgörande för beslutet i målet om 

umgänge. I tabell 2 nedan visas en sammanställning utifrån varje fall gällande barnen som 

aktörer eller icke-aktörer: 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har sett att barnets ålder har betydelse för om barnet ses som aktör eller icke-aktör i 

rättsprocessen om umgänge. I fall 1 och 2 ansågs barnen inte vara tillräckligt mogna aktörer 

att kunna påverka beslutet i målen. Däremot i fall 3 där barnet var 11år vägde beslutsfattarna 

in barnets vilja mer i bedömningen, vilket tyder på att de här såg barnet som aktör. I fall 4 och 

5 där barnen var äldre (12, 13 och 15år) framhävde beslutsfattarna barnen ha nått tillräcklig 

ålder, samt vara mogna nog att framstå som kompetenta aktörer där dess vilja beaktades för 

målens beslut i frågan om umgänge.  

 

- På vilket sätt tar rätten hänsyn till barnets bästa?  

Barnets bästa i frågan om umgänge 

Sammanfattningsvis gällande föräldrarnas omsorgsförmåga kan vi se att rätten använder sig 

av båda rättslig- som omsorgslogik i bedömningen om barnets bästa i fall om umgänge. Den 

rättsliga logiken är aktuell genom att beslutsfattarna tar hänsyn till historisk fakta gällande 

föräldrarnas omsorgsförmåga. Eftersom tyngdpunkten för argumentation i de flesta fall 

grundar sig på bedömningar om barnets specifika behov och här med hänsyn till vad vuxna 

menar om det, dominerar på så vis en omsorgslogik. 

 

Fall 1 - barn 6 år Icke-aktör 

Fall 2 - barn 8 år  Icke-aktör 

Fall 3 - barn 11 år Aktör 

Fall 4 - barn 12 år  Aktör 

Fall 5 - barn 13 & 15 år Aktör 

TABELL 2 
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Vi kan se att både TR och HR tillämpar den rättsliga logiken och omsorgslogiken i 

bedömningen om barnets bästa i resonemang om: vilka risker som finns för barnet att komma 

fara illa om umgänge beviljas eller avslås. Den rättsliga logiken ses vara aktuell här då 

beslutsfattarna tar hänsyn till vad som är bäst för barnet i nuläget, samt genom generella 

antagande om barns behov. Omsorgslogiken ses dock vara den dominerande gällande 

bedömningarna om barnets bästa i temat, där beslutsfattarna i samtliga fall grundar sitt beslut 

främst utifrån ett skyddsperspektiv på barnet.  

 

I bedömningarna om barnets bästa tas hänsyn till barnets behov av en när och god kontakt 

med båda föräldrarna, där beslutsfattarnas logik i bedömningen påverkar beslutet vilket visas i 

fall 3. I fallet har TR en rättslig logik genom att bedöma vad som blir bäst för barnet här och 

nu, medan i HR försöker de bedöma i en prognos framåt genom en omsorgslogik vilket leder 

till att instanserna tar helt olika beslut i frågan. I de flesta fall ser beslutsfattarna också till vad 

de vuxna yttrar sig om vara det bästa för barnet är, där de också blir viktigt för dem att utreda 

närmare vad parternas åsikter gällande barnets behov grundar sig i.  

 

I bedömningen om barnets bästa utifrån de olika teman som är aktuella ser vi att 

beslutsfattarna generellt använder sig av båda logikerna, det vill säga att både en objektsyn 

och en subjektsyn på barnet kan förekomma i beroende av vad de grundar sina argument på. 

Förhållningssättet som visar på att rätten kan inta fyra olika positioner i sina argument 

illustreras vi i vår skapade tabell 3 nedan:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det betyder att förhållandet A och D är det mest förekommande där en omsorgslogik visar på 

en objektsyn på barnet i bedömningen (A), medan där den rättsliga logiken går ihop med en 

subjektsyn (D). Vi har sett en kombination av logikerna i bedömningarna men dock inte i 

  

  

Omsorgslogik Rättslig logik 

Objektsyn 

Subjektsyn 

A B 

TABELL 3 

C D 
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förhållandet av B och C, där den rättsliga logiken skulle gå ihop med en objektsyn (B) eller 

där omsorgslogiken går ihop med en subjektsyn (C). Det tyder på att när en argumentation 

förs gällande bedömningen genom en omsorgslogik har beslutsfattarna en objektsyn på barnet 

i fallet, medan då en rättslig logik dominerar har de en subjektsyn. Utfallet visar därmed att vi 

inte har sett en annan konstruktion av perspektiven än den som beskrivs i tabellen ovan, vilket 

också överensstämmer med Ponnerts (2015:51) uppsättning av dem.  

 

7. Avslutning  
I följande avsnitt för vi diskussioner om vårt val av metod och teorier, samt om studiens utfall 

och våra analyser. Slutligen har vi en avslutande diskussion med förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Metod- och teoridiskussion 

Vi känner att antalet rättsfall vi använt oss av och innehållet i dem gjorde det möjligt för oss 

att få ut data till grund för vårt resultat av studien. Genom att vi grundligt analyserat 

rättsfallen med hjälp av läs-frågorna (se bilaga 1 s.40) har vi kunnat besvara våra 

frågeställningar, vilket i sin tur svarar till syftet med vår studie. Vi valde att använda oss av 

fem rättsfall där barnen var i olika åldrar för att kunna se om bedömningen om barnets bästa 

och dess inflytande såg olika ut. När vi letade rättsfall upptäckte vi att ett fåtal fall där barnen 

är över 12år går till domstol. En anledning till varför det inte finns så många fall om umgänge 

där barnen är äldre, tror vi kan bero på att barn då anses kunna bestämma mer själva över hur 

umgänget ska utformas. Föräldrarna kan ha en mer öppen diskussion med barnen och 

accepterar mer dess vilja och känner att de inte kan påverka det eller att ett reglerat umgänge 

då behövs. En annan anledning tror vi skulle kunna vara att föräldrar rent generellt oftare 

separerar då barnen är i yngre åldrar än äldre.  

 

I studien valde vi att utgå ifrån teorier som tar fasta på perspektiv på barn i rättsprocessen om 

umgänge. Genom att se vilken logik som finns i bedömningen (omsorgslogik-objektsyn & 

rättslig logik-subjektsyn), har vi skapat oss förståelse över vad beslutsfattarna grundat sitt 

beslut på med hänsyn till barnets bästa. Det gjorde att vi teoretiskt kunde analysera hur 

barnens bästa och dess inflytande i bedömningen såg ut och därmed förstå hur beslutsfattarnas 

förhållningssätt påverkade besluten som togs.  
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Om vi istället exempelvis hade valt Focaults maktteori skulle vi kunnat studera 

maktförhållandena mellan de olika aktörerna i rättsprocessen och kunnat få förståelse över 

vilken position barnet har där. I fall 3 utgick rätten ifrån vad mammans, socialtjänstens och 

psykologens yttrade om barnets vilja. Hade vi här använt oss av Focaults maktteori skulle vi 

även kunnat studera vems talan som fick mest företräde för beslutet. I studien hade vi i så fall 

behövt ha en frågeställning som exempelvis: vems talan har företräde i bedömningen för 

beslut? Det hade då varit aktuellt att använda sig av ytterligare en metod, såsom observation 

av domstolsförhandling i en umgängestvist. Genom det hade vi kunnat få förståelse över hur 

domstolssituationer kan se ut gällande maktförhållanden, det vill säga sett vilka som får 

komma till tals och vem som har slutordet för beslutet som tas. Vi tycker det skulle varit 

intressant att ha med Focaults maktteori och den observerande metoden som en ytterligare 

infallsvinkel om vi hade haft mer tid för studien.  

 

Vi valde att framställa vårt resultat och våra analyser genom två olika strukturer i delarna 6.1 

och 6.2. I 6.1 valde vi att presentera vårt resultat och våra analyser genom att ställa upp varje 

fall för sig och besvara första frågeställningen. Vi anser att det skapade tydlighet att se till hur 

varje fall framställde barnens vilja och om de bedömdes vara aktörer eller icke-aktörer. I 6.2 

valde vi istället att skriva ihop fallen och ställa dem emot varandra för att kunna göra 

jämförelser, därmed se eventuella likheter och olikheter. Genom de teman vi skapade där som 

vi sett vara gemensamma i samtliga bedömningar, kunde vi sedan presentera vårt utfall och 

besvara andra frågeställningen.  

 

Vi är medvetna om att vi inte kunnat analysera och ställa fallen mot varandra så mycket som 

vi önskat. Anledningen till det är för att de flesta fallen utgår ifrån ”samma” förhållningssätt 

(omsorgslogik-objektsyn & rättslig logik-subjektsyn). Beslutsfattarna i instanserna 

argumenterade för barnets bästa på ett liknande sätt där logikerna inte visade sig ha en annan 

konstruktion än som i tabell 3 (se s.32). I fall 3 bedömde instanserna däremot olika vilket 

gjorde att vi kunde utveckla vår analys mer och försöka förstå varför det blev just det utfallet. 

Vi anser dock att vi kunnat besvara våra frågeställningar väl och därmed syftet med studien. 

 

7.2 Resultat- och analysdiskussion 
Umgängesrätten är främst till för barnen och ska se till så barns behov av kontakt med 

föräldern som hen inte bor med tillgodoses. Utifrån resultaten av vår studie har vi märkt att 
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barnens vilja inte uttrycks direkt av dem själva utan ifrån andra vuxna parter. Det är oftast 

föräldrarnas mående, relation till varandra och deras lämplighet som föräldrar som får störst 

utrymme i beslutsfattarnas bedömning. Det gör att fokus flyttas från det enskilda barnet till 

föräldrarna, där det också blir deras uppfattningar som utgör barnens vilja. På så sätt skulle 

man kunna säga att barnet blir som ett medel istället för en kompetent aktör, som även 

Ottossen (2006:40) belyser i sin studie. Trots det anser vi att barnen ändå är i fokus då 

bedömningen görs med hänsyn till barnets bästa och dess vilja får inflytande för beslutet.  

 

I vårt resultat och genom våra analyser har vi upptäckt att i samtliga fall beaktar rätten både 

omsorgslogiken och den rättsliga logiken beroende på vad de utreder om. På så vis går det att 

utläsa om de har en objektsyn eller subjektsyn på barnet i beroende av vad de argumenterar 

för. Vi trodde innan studien att beslutsfattarna skulle förhålla sig mer till en av logikerna och 

att de inte skulle pendla så mycket mellan båda i bedömningen. I fall 3 anser vi det bli tydligt 

att beslutet i hög grad påverkades av vilken logik som dominerade hos beslutsfattaren. I 

bedömningen om barnets bästa i frågan om umgänge ska hänsyn tas till barnets fysiska och 

psykiska välbefinnande, samt utveckling på både kort och lång sikt. I TR i fall 3 dominerade 

omsorgslogiken med bedömningen om vad de ansåg vara bäst för barnet just nu. I HR sedan 

tillämpade de mer en rättslig logik genom att se till vad som blir bäst för barnet i en prognos 

framåt. På grund av vilken logik som dominerade hos beslutsfattarna tog de därmed i 

instanserna olika beslut i samma fråga. Genom vårt resultat kunde vi också utläsa att 

logikerna hänger ihop på ett sätt som Ponnert (2015:51) beskrivit dem (omsorgslogik-

objektsyn & rättslig logik-subjektsyn) och att de inte förhåller sig till en annan konstruktion 

(se tabell 3 s.32).  

 

Vi har i studien lagt märke till att då barnen är yngre än 12år utgår rätten mer ifrån vad de 

vuxna parterna i målet yttrar sig om gällande barnets behov av kontakt med 

umgängesföräldern. Barnet ska få mer inflytande i bedömningen i takt med dess stigande 

ålder och mognad, men tydliga riktlinjer för hur detta kan bedömas finns i nuläget inte. 

Istället anses generella antaganden om barnets bästa generera det familjerättsliga arbetet idag, 

som exempelvis barns behov av två föräldrar och att de kan ta skada av att delta i den rättsliga 

processen. Det gör att svårigheter finns att bedöma hur mycket inflytande barnets bör få och 

hur hen ska anses vara aktör eller inte i rättsprocessen. I fall 4 är barnet 12år och räknas 

därmed som rättssubjekt, men trots det framgår bara föräldrarnas yttranden om vad de anser 

är barnets bästa och vad barnet till dem uttryckt sig vilja. På så sätt anser vi att barnet är aktör 
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då dess vilja påverkar beslutet, men trots det har barnet ändå inget direkt inflytande i 

rättsprocessen. Det gör att vi ställer oss frågan: vad går egentligen gränsen för vad som räknas 

med att ha inflytande och att vara en kompetent aktör? 

 

Både Dahlstrand (2004) och Skivenes (2010) visar i sin respektive studie att rättens hänsyn 

till barnets bästa påverkas av dess tolkningar av begreppet. Vi anser dock att det inte alltid 

behöver vara något negativt eftersom varje fall bör utredas utifrån individuella prövningar, till 

beslut som bedöms bli det bästa för varje enskilt barn. Vi menar att det blir viktigt att beakta 

vad barnet vill i frågan gällande hens bästa, för att ge barnets egna perspektiv utrymme för 

beslutet. Även Röbäck (2011) framhäver i sin studie vikten med att beslut som tas gällande 

barnets bästa ska bygga på bedömningar där barnet fått komma till tals. Trots behovet av 

individuella bedömningar är det dock bra om beslutsfattarna har ett liknande förhållningssätt 

för begreppet, så de behandlar barn på ett likvärdigt sätt. Vi tänker att det kan vara till hjälp 

när barnkonventionen blir svensk lag eftersom det då tillkommer mer riktlinjer för hur 

begreppet kan tolkas. Sådana riktlinjer kan vi se i Norges lagstiftning och som är till för att 

skapa tydlighet och enklare kunna tillämpa begreppet i praktiken.  

 

Vi anser att en högre inkludering av barnet i rättsprocessen kan bidra till mer kunskap om dess 

specifika behov, eftersom barn kan ha värdefull information om sin egen livssituation. Begreppet 

barnets bästa är komplext där tolkningen av det i bedömningen är subjektiv och därmed ser 

olika ut. Det gör att barnens vilja bör få utrymme för att beslutsfattarna ska kunna avgöra vad 

som är bäst för barnet utifrån en individuell prövning. Vi tänker att barnen skulle känna sig 

mer betydelsefulla för bedömningen om dess delaktighet hade fått större inflytande i 

rättsprocessen. Barnets vilja stämmer dock inte alltid överens med vad som anses vara hens 

bästa, vilket gör att beslutet som tas ändå kan motsäga sig viljan. Vi menar härmed att vad 

som menas med att beakta barns vilja inte innebär att utgå ifrån det fullt ut i beslutet, utan att 

låta barnet uttrycka sig om det och därefter ta hänsyn till det i bedömningen. Samtidigt anser 

vi att det är viktigt att se till så barnet inte inkluderas i processen alltför mycket så hen riskerar 

att hamna i en obekväm position och behöva välja en av föräldrarnas sida. Det kan leda till att 

barnet tar mer skada av att delta i rättsprocessen än vad det gör nytta för hen, vilket även är en 

aspekt Ponnert (2015:47) belyser i sin studie.  
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7.3 Avslutande diskussion   
Vad skulle då behövas göra för att barn ska få mer inflytande? I enlighet med vad Eriksson 

och Näsman (2009) presenterar i sin studie och som vi sett ha likheter med Ponnerts (2015) 

logiker tänker vi att beslutsfattarna bör förhålla sig till båda förhållningssätten, därmed också 

båda logikerna för att både skydda barnet och samtidigt ge hen inflytande i rättsprocessen. 

Det vuxenorienterade förhållningssättet i likhet med omsorgslogiken ska försöka skydda 

barnet ifrån att få för mycket inflytande, medan det barnorienterade förhållningssättet och 

rättsliga logiken ska se till så barnet också blir delaktigt i rättsprocessen. Vi har i vår studie 

sett vilket även författarna gjort, att barn kan motstå sig att få inflytande då de känner att de 

ändå inte kan påverka beslutet. Det tror vi skulle kunna vara anledningen till att barnen i fall 5 

inte ville delta i rättsprocessen. På grund av det fick beslutsfattarna ta ett beslut som inte 

grundade sig på barnens deltagande, därmed inte heller på dess vilja direkt. Beslutsfattarna 

bedömde dock att barnen med hänsyn till dess ålder och mognad var tillräckligt kompetenta 

aktörer för att få inflytande i beslutet. Det gjorde att de påtalade att beslutet därför skulle 

kunna komma ändras om barnen motsäger sig det. I enlighet med Fotheringham, Dunbar och 

Hensley (2013) tänker vi att barn därmed bör ses som kompetenta aktörer där dess röst ska 

blir hörd, eftersom de innehar betydande information för beslut om hens eget bästa. 

 

När det gäller var gränsen går för delaktighet, inflytande, aktör eller icke-aktör och riktlinjer 

som kan underlätta bedömningen om barnets bästa, anser vi att detta är ett område som är värt 

att studera vidare inom. Det eftersom bedömningar om umgänge i praktiken ska kunna ske på 

ett liknande sätt, gällande tolkningen och tillämpningen av begreppet. Samtidigt ska 

individuella aspekter få en viktig roll och anpassas i beslutet. Vi tänker att riktlinjerna som 

kommer implementeras då barnkonventionen blir svensk lag kan underlätta bedömningen, 

vilket hade varit ett vidare intressant forskningsområde att ta reda på om så faktiskt blir fallet. 

Eftersom vi heller inte sett någon annan form av konstruktion av perspektiven än de Ponnert 

(2015) visat på, tycker vi att det skulle kunna vara ett intressant forskningsområde att studera 

vidare hur och när perspektiven skulle kunna få en annan uppsättning och tillämpning. 

Slutligen vill vi framföra att vi har lärt oss mycket genom studien och tycker att våra 

frågeställningar har blivit väl besvarade gentemot syftet. Vårt intresse för studien skapades 

genom medvetenhet om att barn är individer med rätt att komma till tals och få sina behov 

tillgodosedda. Det gör att vi tycker det har varit etiskt relevant att genom studien lyfta fram 

och förstå hur just dessa två aspekter, kan tillämpas i praktiken i fall om umgänge.   
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Bilaga 1  
 
Läs-frågor 
 

- Hur beskriver domstolen barnets bästa i sin bedömning om umgänge? 

- Hur framgår det att rätten tagit hänsyn till barnets bästa (artikel 3)? 

- Har beslutsfattaren en objektsyn eller subjektsyn på barnet i fallet?  

 

- Vilket utrymme får barnets vilja i bedömningen? 

- Hur framgår det att rätten tar hänsyn till barnets rätt att komma till tals (artikel 12)?  

- Räknas barnet i fallet som aktör i rättsprocessen?  
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Bilaga 2  
Sammanfattningar av rättsfallen  
 

Fall 1 – 6år 

Fallet ägde rum i Tingsrätten och Hovrätten angående frågan om umgänget för barnet. 

Mamman och pappan har tillsammans barnet som är 6år, där mamman har ensam vårdnad och 

yrkar att pappan inte bör ha fortsatt umgänge med hen. Mamman och barnet har under en tid 

bott på skyddat boende och yrkar att pappan varit våldsam och förgripit sig både på henne och 

på barnet. Pappan i sin tur förnekar det och yrkar att mamman är tablettberoende och anklagar 

honom för saker som inte är sanna, vilket hindrar deras umgänge. I TR beslutas att mamman 

ska ha fortsatt ensam vårdnad av barnet och att inga tillräckliga skäl finns som motsäger 

pappan från att ha umgänge med barnet, vilket blir ett beslut som mamman överklagar. I HR 

görs sedan bedömningen om att risker finns som tyder på att barnet kan komma fara illa om 

fortsatt umgänge råder, där beslutet som vinner laga kraft bestämmer att umgänge mellan 

barnet och pappan ska upphävas och det med hänsyn till barnets bästa.  

 

Fall 2 – 8år 

Fallet ägde rum i Tingsrätten och Hovrätten angående frågan om umgänget för barnet 8år. 

Mamman till barnet yrkar om ensam vårdnad av barnet eftersom hon anser att pappan är 

olämplig som vårdnadshavare, bland annat på grund av sin psykiska ohälsa och sitt hotfulla 

beteende. Hon berättar att han har varit en frånvarande far och att hon därför har fått ta hand 

om barnet sedan hen var liten. Efter umgänge med pappan har mamman tvingats vidta 

rättsliga åtgärder för att få hem barnet eftersom han vägrat lämna tillbaka hen. Konflikten 

mellan föräldrarna har med tiden blivit värre och mamman hävdar att pappan på senare tid har 

ställt till bråk inför barnet och att hen numera inte vill träffa sin pappa.  

Pappan anser att det bästa för barnet är att han får ha ensam vårdnad om hen eftersom det 

finns en oro att barnet far illa när hen är hos mamman. Han anser inte att han är olämplig som 

vårdnadshavare eller att han ska vara aggressiv eller hotfull. Pappan påpekar även att barnet 

har sagt att hen inte vill vara hos sin mamma. I TR beslutas att mamman ska ha ensam 

vårdnad av barnet och att pappans yrkande om umgänge lämnas utan bifall. I HR görs sedan 

bedömningen om att det finns omständigheter som gör att det inte är förenligt med barnets 

bästa att fastställa ett umgänge mellan hen och pappan. HR menar att det är uppenbart att 

barnet påverkas negativt av pappans beteende. 
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Fall 3 – 11år 

Fallet ägde rum i Tingsrätten och Hovrätten angående frågan om umgänge för barnet 11år. 

Mamman och pappan har tillsammans barnet som tidigare bott växelvis hos dem. På grund av 

konflikter mellan föräldrarna och dess bristande samarbetsförmåga bedömdes det växelvisa 

boendet inte vara förenligt med barnets bästa. Mot bakgrund av det beslutades att barnet 

vidare ska ha sitt stadigvarande boende hos mamman, men där TR och HR visade sig skulle 

bedöma olika i frågan om hens umgänge med pappan. I TR beslutades att umgänge inte är 

förenligt med barnets bästa i beaktande av att hens behandling av diagnosen PTSD som utreds 

påverkas negativt av umgänget, samt med underlag som visar att hen har uttryckt sig vilja 

begränsa och styra över sitt umgänge med pappan. HR beslutar sedan det motsatta att barnet 

istället bör ha mer kontakt med pappan som kan stötta hen i behandlingen och att han inte 

brister i omsorgsförmågan om hen, där fortsatt umgänge med pappan utreds vara förenligt 

med barnets bästa.  

 

Fall 4 – 12år  

Fallet ägde rum i Tingsrätten och Hovrätten angående frågan om umgänge för barnet 12år. 

Föräldrarna har tidigare varit sammanboende men separerade 2009 och de har gemensam 

vårdnad om barnet. Barnet är folkbokförd hos mamman och har under en längre tid haft 

umgänge med pappan, varannan vecka onsdag till måndag. I en stämningsansökan som 

pappan skickat in till TR yrkar han att barnet växelvis ska bo hos föräldrarna varannan vecka 

samt under vissa specifika datum vistas hos mamman. Mamman bestred hans yrkande och vill 

att barnet stadigvarande skulle bo hos henne vilket han bestrider. Både pappan och mamman 

yrkade att en boende- och umgängesutredning borde inhämtas. TR bad socialnämnden i 

parternas kommun att utföra en vårdnad-, boende och umgängesutredning gällande Lina. I TR 

beslutades att barnet skulle vara stadigvarande bosatt hos mamman samt ha umgänge med 

pappan. HR ändrar TR:s dom i frågan och anser i stället att umgänget ska äga rum under 

andra omständigheter än vad som angetts i TR:s domslut eftersom det anses vara barnets bästa 

att umgås mer med pappan. 

 

Fall 5 – 13år & 15år  

Fallet ägde rum i Tingsrätten och Hovrätten angående frågan om umgänge för barnen 13år 

och 15år. Barnens pappa vill ha umgänge med dem, vilket deras mamma inte anser vara till 

barnens bästa. Grunden för talan är att barnen har ett behov av en god kontakt och en 
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långsiktig relation med sin pappa. Dem har inte haft något umgänge med pappan sedan 

mamman fick ensam vårdnad om dem 2013. Sedan dess har barnen inte träffat sin pappa eller 

pratat med honom per telefon, utan de har bara haft brevkontakt. Pappan fick avslag på 

yrkandet om umgänge 2013 på grund av hans psykiska ohälsa och det på rekommendationer 

av socialtjänsten. TR har tagit del av socialtjänstens utredning som föreslår att om umgänge 

ska ske så bör de ske tillsammans med umgängesstöd. I frågan bedömer TR att oavsett om de 

får umgänge per telefon eller med umgängesstöd så riskerar barnen att ta för stort ansvar över 

pappans mående, vilket inte är förenligt med barnens bästa och grundar beslutet om att lämna 

frågan utan bifall. HR anser att barnen är i behov av en nära och bra kontakt med båda sina 

föräldrar och att det inte finns underlag som tyder på att umgänge med pappan skulle strida 

mot vad som är bäst för dem. Det gör att HR ändrar TR:s dom och beslutar att umgänge med 

pappan ska ske och det till en början med närvarande av umgängesstöd.  

 

 


