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The aim of this study was to increase understanding of the extent to which the child’s will is 

given in Swedish courts’ overall assessments of the best interests of the child in disputes on 

custody, resident and visitation (VBU). 18 District Court judgments have been collected from 

the database Zeteo via court judgments from Sweden’s six Courts of Appeal. Based on a 

qualitative research effort, a content analysis was conducted on the judgments. The content 

analysis resulted in the following three categories being identified: The court judges 

according to the expressed will of the child, The court judges against the expressed will of the 

child, and The will of the child was omitted in the district court's assessment. The results were 

mainly analyzed based on childhood sociological perspectives, Hart’s ladder of participation 

and family law regulations. The theoretical framework was used to illustrate how the child 

was presented and socially constructed, and what impact this had on the space the child’s will 

was given in the court’s assessments of the best interests of the child. This was then reflected 

in the prevailing laws. The results of the study showed that the child's will appeared in about 

half of the cases, and that the court judged according to the will of the child in less than one 

third of them. The study also showed that the court tended to question the authenticity of the 

will of the children whose wishes did not comply with what the court considered to be the 

best interests of the child. In the majority of the cases where the children’s will were not given 

any room in the judgment, the court generally gave no reasons why the will was not reported. 
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1. Inledning  
 

Sverige rankas internationellt som en väl fungerande rättsstat, den fjärde bästa i världen enligt 

The World Justice Project (2016). Sverige har trots detta kritiserats beträffande 

tillgodoseendet av barnets rättigheter. Enligt både barnkonventionen och svensk lagstiftning 

ska barnets bästa* vara utgångspunkt för alla beslut som rör barn, vilket också inrymmer att 

barn ska ges möjlighet att komma till tals och få sin mening respekterad. FN:s 

barnrättskommitté (UNICEF 2015) konstaterar trots detta att barn varken kommer till tals 

eller får sin vilja beaktad i tillräcklig utsträckning i tvister om vårdnad, boende och umgänge 

(VBU). 

  

Denna studie undersöker hur barnets vilja framkommer och beaktas i svenska tingsrättsdomar 

rörande VBU. Frågan är relevant för socialt arbete utifrån flera aspekter. En aspekt är att 

etiska principer såsom människors rätt till delaktighet och självbestämmande är centrala 

värden i socialt arbete (Akademikerförbundet SSR 2015), vilka återspeglas tydligt i 

lagstiftningen på det familjerättsliga området. Ytterligare en aspekt är att yrkesverksamma 

inom såväl socialt arbete som rättsväsendet har ett delat ansvar i tillgodoseendet av barnets 

rättigheter att komma till tals och få sin mening respekterad (Rejmer 2003). Det är emellertid 

domstolen som fattar det slutgiltiga beslutet i dessa tvister, och de bär också det övergripande 

ansvaret för att barnets rättigheter har kommunicerats. 

 

2. Problembakgrund och problemformulering 

 

År 2013 fattade domstolar beslut om VBU för ca 9 000 barn och ungdomar i Sverige, vilket är 

en ökning med 2500 barn sedan 2010 (Rädda Barnen 2015). Det innebär att fler barn upplever 

vårdnadstvister som många gånger riskerar att bli långa och utdragna vid konfliktfyllda 

separationer. Tvister om VBU kan vara påfrestande för barnet som då ofta hamnar i en utsatt 

situation (Rejmer 2003). 

 

Ur ett diakront perspektiv har barnets rättigheter inte alltid beaktats i svensk lagstiftning. På 

1300-talet hade fäder till exempel laglig rätt att sätta ut sina nyfödda barn i skogen för att dö 

                                                 
*
Barnets bästa är ett vedertaget begrepp som är kontextberoende och därav rymmer olika tolkningar beroende på 

vem, när och var tolkningen görs. Begreppet diskuteras närmare i avsnitt 4.2. 
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(Sjösten 2014). Sedan dess har barnets ställning förstärkts markant i lagstiftningen. I början 

på 1900-talet infördes den första egentliga barnlagstiftningen, som bland annat fastslog att 

barnets bästa skulle vara den ledande utgångspunkten (ibid.). Barnets rättsliga ställning 

stärktes ytterligare genom ratificeringen av barnkonventionen år 1990, samt genom införandet 

av nya regler i Föräldrabalken år 2006 med ett förstärkt barnperspektiv i frågor om VBU 

(ibid.).  Det finns emellertid forskning som tyder på att barnperspektivet behöver stärkas 

ytterligare, för att barnet som egentligen är huvudpersonen i tvister om VBU ska få mer 

inflytande över vad som sker i rättssalen (jfr t ex Holtzman 2002; Röbäck 2011; Singer 2014). 

Denna uppfattning har även uppmärksammats i media. I en debattartikel i Dagens Nyheter 

(2015) skriver till exempel skolpsykologen Soma Amin att barn som befinner sig i mitten av 

en vårdnadstvist hamnar i skymundan och att det i praktiken är föräldrarnas rättigheter som 

ges företräde före barnets vilja, trots att lagstiftningen anger att barnets bästa ska vara 

avgörande vid alla beslut som rör barn. I en replik på Amins debattartikel tillbakavisas 

emellertid denna kritik av representanter för Domstolsakademin, som menar att det från deras 

sida inte råder någon tvekan om att barnperspektivet alltid är centralt i familjemål 

(Domstolsakademin 2015).    

 

Sundhall (2012) menar att barnet självt är den som vet sitt eget bästa i det sammanhang där 

barnet befinner sig, varför det bör vara en självklarhet att höra det enskilda barnet i rättsliga 

processer. Barnets rättighet att komma till tals och få sin vilja beaktad är dock inte helt 

okomplicerad i praktiken. Barnets eventuella åsikter ska i domstolen speglas mot vad som 

bedöms vara barnets bästa. Sundhall (2012) menar dessutom att det finns en tvetydighet i 

lagstiftningen där lagen innefattar dubbla förhållningssätt till barnet. Barnet ses dels som 

objekt för bedömningen, och dels som subjekt som ska talas med och lyssnas på. Det är 

domarens uppgift att göra de avvägningar som krävs och anses nödvändiga för att den slutliga 

bedömningen ska stå enig med barnets bästa. Konsekvensen för barnet kan, trots att det fått 

komma till tals i rättsprocessen, ändå bli att föräldrarnas oförmåga till samarbete blir 

avgörande för hur barnets vilja beaktas då rätten inte får döma till gemensam vårdnad i de 

ärenden då båda föräldrarna opponerar sig mot det. En vinst för den ena föräldern kan då 

innebära en förlust för barnet. 

 

Ovanstående leder oss in på frågan hur barnets vilja beaktas vid bedömningen av barnets 

bästa i tvister om VBU. Mot bakgrund av de svårigheter som tidigare påvisats gällande 
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barnets möjligheter till inflytande i praktiken, är det angeläget för socialt arbete att få aktuell 

kunskap i ämnet.  

  

2.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för vilket utrymme barnets vilja ges i 

svenska tingsrätters sammantagna bedömningar av barnets bästa i tvister om VBU. Studien 

kommer utgå från följande frågeställningar: 

 

 På vilket sätt framkommer barnets vilja vid bedömningen av barnets bästa i domar om 

VBU? 

 Hur beaktas barnets vilja i svenska tingsrätters sammantagna bedömningar av barnets 

bästa? 

 

3. Disposition 

Studien inleds med en beskrivning av de juridiska utgångspunkter som domstolen har att 

förhålla sig till vid bedömningen av barnets bästa. Därefter följer en presentation av tidigare 

forskning som berör olika aspekter av barnets bästa och delaktighet i VBU-tvister. Vidare 

redogörs för metodval och studiens genomförande. Efterföljande kapitel behandlar de 

teoretiska perspektiv som valts för analysen av datamaterialet, varefter resultat och analys 

presenteras. Avslutningsvis förs en diskussion kring metodval och studiens resultat och 

förslag ges till vidare forskning.  

 

4. Juridiska utgångspunkter vid bedömning av barnets bästa 

I följande avsnitt redogörs för ärendegången i vårdnadstvister i syfte att ge läsaren en bild av 

förfarandet. Därefter beskrivs samtliga aspekter av barnets bästa som domstolen har att ta 

hänsyn till vid sin bedömning. Detta anses nödvändigt för att kunna undersöka vilket 

utrymme barnets vilja ges i tingsrätternas sammantagna bedömningar av barnets bästa. 

 

4.1 Ärendegången i vårdnadstvister 

Tvister om VBU handläggs av både socialtjänst och domstol i de fall föräldrar inte på egen 

hand kan enas. Vid konfliktfyllda separationer kan föräldrarna själva vända sig till 
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familjerätten där de erbjuds samarbetssamtal för att enas om frågor kring VBU. Barnets vilja 

och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska stå i fokus och det är 

eftersträvansvärt att föräldrarna kan enas då det anses vara barnets bästa. 

Familjerättssekreteraren kan då formulera ett avtal som föräldrarna skriver på. I de fall 

föräldrarna omöjligen kan enas kan de istället vända sig till domstol (SOSFS 2012:4). 

I tvister som rör VBU har domstolen ett utredningsansvar som ska ligga till grund för och 

underlätta bedömningen. Utredningsskyldigheten markeras i 6 kap. 19 § FB. Innan domstolen 

fattar beslut i ett ärende rörande VBU ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar 

(Vårdnadskommittén 2005). Av bestämmelsen framgår vidare att rätten, om det behövs, får 

uppdra åt socialnämnden eller annat organ att verkställa en utredning utöver upplysningarna. 

De utredningar som genomförs avseende VBU är en viktig del av domstolarnas 

beslutsunderlag (Ryrstedt 2009). Domstolarna får även ge riktlinjer angående vad utredningen 

ska innehålla. Om det är möjligt och inte anses olämpligt, ska barnets vilja klarläggas i 

utredningen. Av förarbeten till bestämmelsen framgår vidare att såväl domstolar som 

socialnämnder tydligt ska redovisa hur man resonerat i sina bedömningar i varje enskilt fall 

(Vårdnadskommittén 2005).  

4.2 Definitionen av barnets bästa  

Barnets bästa är ett vedertaget begrepp som används flitigt inom olika områden som på ett 

eller annat sätt berör barn. Sundhall (2012) beskriver begreppet som en allmän och 

övergripande princip. Barnets bästa är kontextberoende och definieras utifrån det enskilda 

barnets sammanhang, varför dess innebörd avgörs i dess tillämpning. I relation till denna 

studie innebär detta att socialtjänstens vårdnadsutredare och rättens ledamöter är de som 

genom sin tillämpning tillskriver begreppet barnets bästa dess innebörd (jfr Rejmer 2003). I 

svensk lagstiftning och barnkonventionen anges att domstolen vid bedömningen av barnets 

bästa ska fästa särskild uppmärksamhet huruvida barnet löper risk att utsättas för övergrepp, 

att olovligen föras bort respektive hållas kvar, eller på annat sätt riskerar att fara illa (6 kap. 2 

a § 2 st 1 p FB). Vidare nämns att vid bedömningen ska hänsyn tas till barnets egen vilja i 

förhållande till dess ålder och mognad, samt behovet av en nära och god kontakt med båda 

sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st 2 p FB). Ytterligare en aspekt vid bedömningen av barnets 

bästa är de grundläggande rättigheter som återfinns i 6 kap. 1 § FB. Nedan ges en utförligare 

förklaring till de olika aspekter som domstolen har att förhålla sig till vid bedömningen av 

barnets bästa. 
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4.2.1 Barnets grundläggande rättigheter  

I 6 kap. 1 § FB framkommer barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, samt att 

barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart. Rätten till omvårdnad omfattar 

både den psykiska och fysiska omsorgen. I den psykiska omsorgen ingår omtanke, trygghet, 

förståelse och fostran. Vad gäller den fysiska omvårdnaden innefattas exempelvis bostad och 

möjligheter till utbildning. Rätten till trygghet innebär att barnet ska få leva i ett stabilt 

förhållande där det finns någon person att känna tillit till. I begreppet god fostran ryms att 

barnet ska få känna sig behövt, samt att dess egna resurser och förmågor stimuleras. Vidare 

ska även barnet lära sig att ta ansvar och sätta gränser för sitt handlade. I de grundläggande 

rättigheterna ingår även rätten att inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling (Sjösten 2014). 

 

4.2.2 Risker för barnet  

Domstolen ska vid bedömningen av barnets bästa fästa avseende vid tänkbara risker för att 

barnet utsätts för övergrepp eller olovligen förs bort (6 kap. 2 a § FB). Risken att utsättas för 

övergrepp åsyftar exempelvis misshandel av såväl psykisk som fysisk natur eller sexuella 

förgripelser. Även hot eller eventuella tidigare övergrepp kan vara faktorer som beaktas vid 

domstolens bedömning av barnets bästa. Risken för att barnet olovligen förs bort eller hålls 

kvar avser kvarhållande eller bortförande såväl inom som utom Sveriges gränser (Sjösten 

2014). Vad beträffar risken att på annat sätt fara illa kan detta gälla olika situationer eller 

förhållanden som gör att det finns anledning att betvivla barnets säkerhet. För sådana 

situationer eller förhållanden krävs lägre beviskrav än vad som är fallet för brottmål. Det kan i 

vissa fall vara tillräckligt att domstolen, utifrån konkreta omständigheter, har en misstanke om 

att barnet kan komma att fara illa för att detta ska få inverkan på bedömningen (ibid.).   

 

4.2.3 Barnets rätt till båda föräldrarna  

Vid bedömningen av barnets bästa ska särskild hänsyn fästas vid barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). Bestämmelsen utgår ifrån 

presumtionen att det främjar barnets välbefinnande och utveckling, under förutsättning att 

detta inte antas innebära att barnet eller någon annan i familjen riskerar att fara illa. Behovet 

av båda föräldrarna får således inte innebära att barnet tvingas att umgås med eller bo ihop 

med en förälder under vilka omständigheter som helst (Sjösten 2014).  
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4.2.4 Barnets vilja och rätt att komma till tals  

Av 6 kap. 2 a § 3 st FB framgår domstolens skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja med 

beaktande av dess ålder och mognad. Bestämmelsen innebär att om barnet har en bestämd 

önskan och anses tillräckligt mogen, bör domstolen respektera önskemålen och följa dessa. 

Vid vilken tidpunkt barnet har nått en sådan mognad är emellertid svårt att bedöma (Sjösten 

2014). Även övriga synpunkter eller uppfattningar från barnet ska beaktas och vägas in i 

domstolens helhetsbedömning (Rejmer & Cederström 2012).  Ett hänsynstagande till barnets 

vilja förutsätter att domstolen säkerställer dess möjligheter att komma till tals. I förarbeten till 

denna paragraf framhålls att även mindre barn ska ha rätt att uttrycka sin vilja, och att det i 

varje enskilt fall ska göras en bedömning av vilken betydelse denna ska tillmätas i förhållande 

till dess mognad och förutsättningar (Justitiedepartementet 2005). Det finns emellertid inga 

direktiv kring hur en sådan bedömning ska göras (Singer 2014). Om domstolen inte har 

tillräckligt med underlag för att utreda barnets vilja får domstolen komplettera utredningen 

med dessa uppgifter. Domstolen har dock ingen absolut skyldighet att göra detta, t ex i fall där 

föräldrarna är överens och inget talar för att barnets åsikt skulle skilja sig från föräldrarnas. 

Detsamma gäller även då barnets vilja anses vara av ringa betydelse med hänsyn till dess 

ålder och mognad (Sjösten 2014). 

 

5. Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning som berör olika aspekter av barnets bästa 

och delaktighet i VBU-tvister. Inledningsvis redogörs för resultaten av ett antal studier som 

gjorts kring barnets rätt att komma till tals i familjerättsliga tvister. Vi anser att denna rättighet 

är en förutsättning för att barnets vilja ska kunna framföras på ett för barnet korrekt sätt. 

Därefter följer en presentation av tidigare forskning kring beaktandet av barnets vilja i 

domstolar både nationellt och internationellt. Avslutningsvis behandlas forskning rörande 

barnets bästa i tvister om VBU, samt synen på barnet i domstolens bedömningar.  

 

5.1 Barnets rätt att komma till tals i familjerättsliga tvister 

2006 års lagändringar i Föräldrabalken gällande VBU innebar bland annat ett ökat fokus på 

barnets rätt att komma till tals (Socialstyrelsen 2011).  Karin Röbäck (2011) har i sin studie 

jämfört domar från 2001 respektive 2007 för att undersöka huruvida barnens deltagande ökat 

till följd av dessa lagändringar. Röbäcks resultat visar att barnens vilja kunde utläsas i mindre 
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än hälften av domarna från respektive årtal, och att det i majoriteten av fallen inte angavs 

någon anledning till varför barnens vilja inte redovisats (ibid.).  

Det faktum att barnets vilja inte alltid framkommer i familjerättsliga sammanhang har även 

visats i internationella studier. Singer (2014) framhåller att inte heller norska och danska barn 

kommer till tals eller får sin vilja beaktad i tillräcklig utsträckning i VBU-tvister, trots att 

deras ställning även där har stärkts kontinuerligt i lagstiftning. 

Det finns olika hypoteser om varför barn inte alltid kommer till tals i VBU-tvister. Studier har 

visat att fenomenet inrymmer flera dilemman. Singer (2014) menar att barnets rätt att komma 

till tals i praktiken hindras av svårigheten i att hitta lämpliga tillvägagångssätt för att höra 

barnet. Barnet har ingen processbehörighet i mål om VBU, vilket innebär att det inte 

personligen får föra sin talan i själva rättegången (Ryrstedt & Mattsson 2007). Därav 

inhämtas barnens åsikter oftast genom andrahandskällor; vanligen föräldrar, ställföreträdare 

eller via socialnämndens utredning. Informationen från barnet riskerar därigenom att bli 

förvrängd eller ofullständig (Singer 2014). Det kan även vara svårt för socialnämndens 

utredare att klarlägga barnets vilja med anledning av den begränsade tidsaspekten såväl som 

kompetensen hos de som utreder (Vårdnadskommittén 2005). I Socialstyrelsens uppföljning 

av 2006 års vårdnadsreform (2011) framkom även att det i vissa fall fanns en oro hos utredare 

att fullt redovisa barnens utsagor. Detta eftersom det skulle kunna medföra konsekvenser för 

barnet, till exempel att den ena föräldern skuldbelägger barnet för vad barnet har sagt. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är att det inte är självklart att alla barn har en bestämd vilja 

att uttala. Emery, Otto och O´Donohue (2005) poängterar att då barn inte har någon speciell 

åsikt eller önskan att framföra, kan det te sig paradoxalt att då försöka forcera fram en önskan 

ur barnet. Barn blir i dessa fall snarare pressade att fatta avgörande beslut, än att de ges ökat 

inflytande utifrån perspektivet barnets bästa (ibid.). 

5.2 Domstolens beaktande av barnets vilja 

I de fall då barnets vilja faktiskt redovisas har flera studier visat att beslutsfattare tenderar att 

lägga vikt vid viljan, dock under förutsättning att den överensstämmer med vad rätten anser 

vara barnets bästa (Röbäck 2011; Singer 2014). Ålder är en annan betydelsefull faktor för 

domstolens beaktande av barnets vilja. Detta har beforskats både i Sverige och internationellt. 

Skjørten (2013) som forskat på hur norska barns viljor beaktats kom fram till att då ett barn är 

sju år eller äldre anses han eller hon kapabel att delta i beslutsfattandet. När barnet passerat 
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tolv år anses det vara en stark aktör i beslutsprocessen. Detta överensstämmer med de 

slutsatser Pranzo (2013) drar i sin studie gällande barnets rättigheter och barnets talan i VBU-

tvister i Sverige och USA. Studien visar att sannolikheten att få igenom sina önskemål i 

rättens beslutsfattande ökar med stigande ålder. Pranzo (2013) menar vidare att yngre barn 

lättare anpassar sig till rättens beslut. De små barnens åsikter åsidosätts också i större 

utsträckning i de fall då de står i konflikt till det som av beslutsfattare anses vara barnets 

bästa. Sundhall (2012) menar att det finns en åldersdiskurs där barnets kronologiska ålder ses 

som mätinstrument för att rutinmässigt bestämma vilka barn som ges rätten till delaktighet i 

den juridiska processen. 

5.3 Innebörden av barnets bästa i tvister om vårdnad, boende och umgänge 

Studier har redan under 1980-talet visat att ingen enhetlig definition eller tillämpning av 

begreppet barnets bästa kunde skönjas i rättsprocesser gällande VBU-frågor (Rejmer 2003). 

Även senare forskning kring domstolens bedömningar av barnets bästa tycks inrymma diffusa 

kopplingar till begreppet. Ryrstedt (2009) har studerat samtliga vägledande domar från 

hovrätterna och högsta domstolen gällande VBU under perioden 1998–2009. Hon fann att det 

i samtliga domar visserligen förekom diskussioner om barnets bästa, men att det förelåg 

markanta skillnader i de resonemang som fördes. I vissa domar diskuterades barnets bästa 

enbart i generella termer, medan andra tvärtom präglades av ett starkt barnperspektiv i 

relation till det enskilda barnet. 

Liknande resultat har visats även av Rejmer (2003), som upptäckt att barn beskrevs i 

generaliserande termer baserade på allmänt vedertagen kunskap om deras behov utifrån 

specifika åldersspann. Då rättspraxis utgår ifrån sådana generella antaganden om barnets bästa 

i lagtext och förarbeten, menar Schiratzki (2010) att detta medför att vissa aspekter av barnets 

bästa tillmäts större betydelse än andra. Ett exempel är när presumtionen att barnet har ett 

behov av båda sina föräldrar ges företräde framför barnets vilja (jfr Rejmer & Cederström 

2012, Schiratzki 2010).  

Vidare har begreppet ”barnets bästa” i USA kritiserats av bland annat Emery et al (2005) som 

menar att barnets bästa omöjligt kan tillgodoses fullt ut i en vårdnadstvist, och att det därav 

placerar domarna i en situation att utföra något orimligt. Istället för att en helhetsbedömning 

görs av barnets bästa, tenderar barnets psykiska välmående att prioriteras, vilket utesluter 

andra viktiga aspekter av barnets bästa, så som en säkrad ekonomisk försörjning, god hälsa 

och en trygg skolgång. 
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5.4 Synen på barnet vid bedömningen av barnets bästa 

Singer (2000) har i sin forskning kommit fram till att barnets rättsliga ställning i frågor om 

VBU har stärkts i takt med ett förändrat synsätt på barn i lagstiftningen.  Synsättet har enligt 

författaren gått från att vara i huvudsak behovsorienterat till att vara mer kompetensorienterat. 

Författaren framhåller ratificeringen av barnkonventionen som en starkt bidragande faktor till 

detta. Singer lägger i detta avseende särskild vikt vid konventionens tolfte artikel som fastslår 

att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet, samt att barnets 

åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder och mognad. Singer menar vidare att denna 

bestämmelse ger uttryck för ett kompetensorienterat synsätt på barnet, där det ses kompetent 

nog att själv uttrycka sin vilja och vara med och bestämma i frågor som rör dess personliga 

angelägenheter (ibid.). Bestämmelsen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

alla åtgärder som rör barn framhåller Singer som ett exempel på ett behovsorienterat synsätt. 

Här ses barnet visserligen som en självständig individ som har rätt att uttrycka sina behov och 

önskningar, men om dessa behov anses förenliga med barnets bästa är dock upp till vuxna att 

avgöra. Barnet ses då inte kapabelt att själv bestämma (ibid.). Det synsätt på barnet som läggs 

till grund för bedömningen får enligt Singer (2000) betydelse för hur barnets bästa definieras.  

Synsättet på barn i rättsliga sammanhang har även diskuterats av Näsman (2004) och Eklund 

(2004), som i likhet med Singer menar att lagstiftningen uttrycker en barnsyn i termer av både 

ett subjekt- och objektperspektiv. Näsman (2004) menar att de olika synsätten även kan 

kollidera i praktiken, exempelvis då barnets vilja (subjektsyn) ställs emot barnets 

skyddsbehov (objektsyn). Denna problematik diskuteras även av Eklund (jfr 2004), som 

menar att lagstiftningen inte anger huruvida en objektsyn eller subjektsyn på barnets bästa ska 

ges något generellt företräde i frågan.  

5.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Den forskning som presenterats i detta kapitel visar att barnets bästa är ett svårdefinierat 

begrepp som är komplicerat att applicera i praktiken. Bestämmelsen om rätten att komma till 

tals förverkligas inte alltid i praktiken då det kan anses strida mot andra viktiga aspekter som 

ryms i barnets bästa. Vidare är utredandet av barnets vilja behäftat med olika svårigheter och 

dilemman. Vad beträffar domstolens beaktande av barnets vilja i de fall den framkommer, 

antyder forskningen att äldre barn har större chans att få sin vilja igenom än de yngre. 

Forskning pekar även på att ålder används på ett schablonartat sätt i domstolarnas 

argumentationer, samtidigt som tendenser till generaliseringar i bedömningen av barnets bästa 
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har påvisats. Ytterligare en problematik som framkommit är konsekvensen av att 

lagstiftningen uttrycker två synsätt på barnet; som både objekt och subjekt, vilket i sin tur får 

betydelse för hur barnets bästa definieras och motiveras.  

6. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod vi valt att använda oss av i studien. Inledningsvis 

motiveras valet av kvalitativ dokumentstudie. Därefter beskrivs hur materialet har bearbetats 

och analyserats. Vidare redogörs för urvalsförfarande och tillvägagångssätt samt vilka 

forskningsetiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis beskrivs hur arbetsfördelningen 

sett ut och en diskussion kring studiens tillförlitlighet och trovärdighet förs. 

6.1 Kvalitativ metod  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen för vilket utrymme barnets vilja 

ges i svenska tingsrätters sammantagna bedömningar av barnets bästa i tvister om VBU. För 

att nå en djupare förståelse för detta kommer vi utifrån en kvalitativ forskningsansats göra en 

dokumentstudie.  

Kännetecknande för en kvalitativ metod är att forskaren söker innebörder, kontextuell 

förståelse och beskrivningar av det fenomen som ämnas undersökas (Berg & Lune 2014; 

Patton 2002). Den kvalitativa ansatsen lämpar sig därför väl för vår studie, då vi utifrån 

tingsrättsdomar undersöker vilket utrymme barnets vilja ges i tvister om VBU. Vidare är det 

som forskare viktigt att ha en “närhet” till den empiri som ligger till grund för studien (Ahrne 

& Svensson 2015). För denna studie innebär det att vi noga läst och tolkat tingsrättens 

bedömningar upprepade gånger. Holme och Solvang (1997) tillägger att det som forskare 

även är viktigt att kunna växla från ett “inifrån-perspektiv” till att se fenomenet utifrån, för att 

kunna både förstå och förklara datan. Detta har vi gjort genom att använda oss av tidigare 

forskning, teori och relevant familjerättslig lagstiftning vid tolkningen av datan. En annan 

fördel med den kvalitativa ansatsen är att datan som framkommer kan användas för att studera 

resonemang samt hur makt och beslutsfattande utövas (Ahrne & Svensson 2015; Holme & 

Solvang 1997). Detta styrker metodvalet då studiens empiri utgörs av domar i tvister om 

VBU. Med utgångspunkt i den kvalitativa ansatsen kommer vi att göra en dokumentstudie. 
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6.2 Dokumentstudie 

Dokument utgör idag en väsentlig och integrerad del av många organisationer, som en följd 

av bland annat ökade dokumentationskrav inom offentliga verksamheter (Justesen & Mik-

Meyer 2011). Författarna beskriver att det finns goda skäl till att använda dokument i 

kvalitativa undersökningar. Atkinson och Coffey (2011) menar å sin sida att skriftliga 

dokument bör ses som ett uttryck för de individuella handlingar, interaktioner och möten som 

äger rum inom ramen för den organisation där texten tillkommit. Boréus (2015) och 

Lundström (2008) går längre i sina resonemang och menar att texterna även kan ses som 

uttryck för rådande föreställningar och relationer i samhället. Lundström (2008) ställer sig 

kritisk mot uppfattningen att dokumentstudier ger begränsade möjligheter att säga något om 

verkligheten utanför själva texten. Han hänvisar bland annat till socialvetenskaplig 

aktforskning som har lämnat många viktiga bidrag i förståelsen av klienters livsvillkor och 

socialarbetares arbetsmetoder.  

Atkinson och Coffey (2011) menar vidare att enbart dokumentstudier inte kan ge en 

fullständig och rättvisande bild av organisationers dagliga rutiner, arbetsmetoder eller 

beslutsfattanden. Eftersom dokument skapas under specifika förutsättningar behöver de ses 

och tolkas i sitt sammanhang (Atkinson & Coffey 2011; Lundström 2008). För vår studie 

innebär detta att rättsfallen måste ses utifrån den kontext där de skapats, det vill säga i ett 

rättsligt sammanhang utifrån gällande lagar under perioden 2015–2017. Lagarna är i sin tur 

normativa; formade av de för tiden rådande diskurserna i samhället. Hänsyn behöver även tas 

till att dokumentet i sig är en återberättelse, där personen som formulerar dokumentet avgör 

och väljer ut de delar som anses vara relevanta för beslutsfattandet. Språket som används i 

texten kan också ha olika innebörd för skribenten och läsaren, vilket bör has i åtanke 

(Atkinson & Coffey 2011).       

Mot bakgrund av ovanstående anser vi att dokumentstudier är en relevant metod för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. De dokument som ligger till grund för studien är 

domar, som i regel innefattar argumentation från såväl socialnämnd som domstol. Enligt vår 

mening innehåller de uppfattningar och föreställningar som ryms inom ramen för respektive 

organisation, men även utanför organisationerna då lagstiftningen som ligger till grund för 

argumentationerna i sig ger uttryck för samhälleliga värderingar. Vidare är det med hänsyn till 

studiens forskningsfråga mindre lämpligt att genomföra exempelvis en intervjustudie. Vid 

intervjuer med enskilda domare hade vi inte fått samma bredd i datan som vi anser oss få via 
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dokumenten. Då barnets bästa bedöms i varje enskilt fall hade det också varit svårt för domare 

att ge några exakta svar. Intervjuer med berörda barn hade förvisso varit intressant men det 

kräver dels en formell etikprövning och dels samtycke från barnets målsman, vilket är 

tidskrävande och för studien inte aktuellt. Genom att använda dokumentstudie som metod ges 

vi möjligheten att på ett ingående sätt undersöka och analysera argumentationen i autentiska 

fall. 

6.3 Bearbetning av material och analysmetod 

Kvalitativa innehållsanalyser syftar till att klargöra innehållet i en text för att förstå 

innebörden av de ståndpunkter som framförs. Domarna i studien kommer huvudsakligen att 

analyseras med fokus på det manifesta innehållet i domarna, vilket innebär att texten i första 

hand tolkas utifrån vad som uttryckligen står skrivet (jfr Graneheim & Lundman 2004). Då 

analysen görs av skriven text finns uppenbara svårigheter att finna underliggande meningar, 

så kallat latent innehåll, vilket oftare kan hittas i intervjuer där informantens kroppsspråk och 

betoningar lättare kan avläsas (Bergström & Boréus 2012). Författarna menar vidare att det 

krävs kännedom om rådande diskurs och de sociala sammanhang vari texterna har 

producerats. Det innebär att domarna i studien förstås som skapade inom ramen för den 

rådande lagstiftningen på området, samt de samhälleliga normer som den ger uttryck för.  

 

Vidare omfattar kvalitativa studier ofta stora mängder data, vilket innebär att materialet 

behöver sorteras och reduceras för att göras överskådligt (Graneheim & Lundman 2004; 

Rennstam & Wästerfors 2015). Överfört till vår studie innebär detta att domarna inledningsvis 

har lästs igenom ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild av textens innehåll, varefter de 

delar av innehållet som relaterat till det enskilda barnets vilja har fokuserats. Genom att göra 

kommentarer och understrykningar i texten har vi identifierat det innehåll som kunnat 

relateras till olika aspekter av studiens forskningsfråga, medan övriga delar av innehållet har 

utelämnats. De likheter och olikheter som har kunnat urskiljas i relation till tidigare forskning 

respektive studiens teoretiska utgångspunkter, har i nästa steg sammanfattats genom 

skapandet av kategorier. Graneheim och Lundman (2004) beskriver detta arbete som kärnan i 

kvalitativa innehållsanalyser, vilket bland annat syftar till att samla de delar av innehållet som 

har någonting gemensamt.  

Ovanstående har resulterat i att tre huvudkategorier beträffande barnets vilja kunnat 

identifieras. Den första kategorin är: “Tingsrätten dömer enligt barnets uttryckta vilja”, som i 
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korthet innebär att barnets vilja klart framkommer i domen och att tingsrätten dömer i enighet 

med denna. Den andra kategorin är “Tingsrätten dömer emot barnets uttryckta vilja”, vilken 

innefattar domar där tingsrättens beslut strider mot barnets uttryckta vilja. Den tredje 

kategorin är “Barnets vilja framkommer inte i tingsrättens bedömning”. Här återfinns de barn 

vars vilja av olika orsaker inte framkommit. Dessa kategorier kommer att vara utgångspunkter 

i studiens resultat och analys.  

6.4 Urval 

Vid valet av undersökningsobjekt behöver forskaren göra vissa avgränsningar, eftersom varje 

fall av intresse omöjligt kan undersökas (Becker 2008; Justesen & Mik-Meyer 2011). 

Domarna i studien har valts genom ett strategiskt urval, där endast fall av särskilt teoretiskt 

intresse valts ut. Ahrne och Svensson (2015) menar att forskaren på detta sätt kan få en 

djupare förståelse för det fenomen som undersöks. Vid strategiska urval är utgångspunkten att 

forskaren dels har klart för sig vilket fenomen som avses undersökas med hjälp av de 

specifika fallen, och dels att relevansen för de valda fallen motiveras (Jacobsson & Meuwisse 

2008). Ett liknande resonemang förs av Justesen och Mik-Meyer (2011), som menar att det är 

viktigt att forskaren reflekterar kring och öppet redogör för de avgränsningar och kriterier som 

legat till grund för urvalet. En nackdel med strategiska urval är att möjligheten att generalisera 

resultaten utanför de specifika fallen begränsas. I kvalitativa studier ligger värdet snarare i 

studiet av det unika och kontextberoende, varför generaliserbarheten för studien här anses 

underordnad (jfr Jacobsson & Meuwisse 2008). 

Mot bakgrund av studiens syfte, att öka kunskapen och förståelsen för vilket utrymme barnets 

vilja ges i svenska tingsrätters sammantagna bedömningar av barnets bästa i tvister om VBU, 

ansågs det nödvändigt att uppställa vissa kriterier vid urvalet av domar till studien. 

Användningen av kriterier i urvalsprocessen kan ses som ett verktyg för att optimera 

förutsättningarna för studiet av vår specifika forskningsfråga (jfr Jacobsson & Meuwisse 

2008). Ett kriterium var att domarna skulle vara meddelade från år 2015 eller senare för att få 

ett så aktuellt underlag som möjligt. Ett andra kriterium var att de skulle inhämtas via 

samtliga av Sveriges hovrätter, för att därigenom tillförsäkra studien bredd och undvika risken 

att resultaten skulle kunna vara beroende av platsspecifika faktorer (jfr Svensson & Ahrne 

2015). 

Mer konkret valdes domarna ut genom en första sökning i rättsdatabasen Zeteo, med 

söksträngen vårdnad, boende och umgänge. Sökningen avgränsades sedan till att innefatta 
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avgöranden från hovrätten under 2015, 2016 och 2017.  Vidare valdes de tre första träffarna ut 

under respektive hovrätt; Svea hovrätt, Hovrätten för Västra Sverige, Göta hovrätt, Hovrätten 

över Skåne och Blekinge, Hovrätten för Nedre Norrland och Hovrätten för Övre Norrland. 

Rättsfallen skrevs sedan ut för lättare bearbetning. 

Efter en första genomgång av domarna noterades att hovrättens domar tenderade att innehålla 

mindre utförliga argumentationer än vad som var fallet i de domar som fanns bifogade från 

tingsrätten. Av denna anledning togs beslutet att basera studien på tingsrättens domar. På 

detta följde därför ytterligare en genomgång av domarna för att säkerställa att de inte 

meddelats tidigare än år 2015. Domar som var äldre än 2015 sållades därmed bort. Därefter 

valdes nya domar i den ordning de förekom i respektive träfflista, tills dess att tre domar med 

uppställda kriterier valts ut. Studiens empiri består av sammanlagt 18 domar. Inom ramen för 

denna studie anser vi att detta antal är rimligt för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

6.5 Etiska överväganden   

I Sverige är etikprövning reglerat i lagstiftningen. Lagen innehåller bland annat bestämmelser 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Samhällsvetenskaplig 

forskning omfattar ofta människor i utsatta situationer, varför det är viktigt att 

uppmärksamma och beakta etiska dilemman som kan uppstå. Etiska dilemman kan till 

exempel avse hur deltagare och/eller material väljs ut för en studie, eller vem som ”äger” 

datan som framkommer (Ryen 2011). Det finns särskilda regler och bestämmelser för 

etikprövning i studier där enskilda individer riskerar att utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning vilka benämns individskyddskravet. Individskyddskravet 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär bland annat att den som forskningen 

berör ska ges all information som kan tänkas ha betydelse för villigheten att medverka (ibid.). 

Vi har valt att inte informera berörda parter i domarna som studerats, eftersom de är offentliga 

handlingar. Samtyckeskravet innebär att studieobjektet ska ge sitt medgivande till att datan 

används (ibid.). Då vi inte informerat berörda parter om dess medverkan har de heller inte 

kunnat lämna sitt medgivande till studien. Mot bakgrund av att informationskravet och 

samtyckeskravet inte uppfylls i studien är konfidentialitetskravet särskilt viktigt att ta hänsyn 

till. 
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Konfidentialitetskravet innefattar att uppgifter av känslig karaktär ska lagras eller återges på 

ett sådant sätt att enskilda individer inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002). Domar i 

tvister om VBU är som nämnts offentliga handlingar och sällan sekretessbelagda. Av de 18 

domar som ingår i studien har ingen varit sekretessbelagd. Det finns således inga juridiska 

hinder för att återge domarnas målnummer eller namnen på berörda individer.  Domarna 

innehåller dock uppgifter som kan uppfattas integritetskränkande. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har vi därför valt att avidentifiera individerna och inte ange domarnas 

målnummer i studien. Hur detta påverkar studiens tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras 

under rubrik 6.8. 

Av hänsyn till nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda för forskningsändamål 

inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2002), kommer insamlade uppgifter inte att användas i något annat syfte än 

för just denna studie.  

6.6 Förförståelse  

Vi har båda ett genuint intresse för barn och deras rättigheter. En förförståelse bär vi med oss 

från vår tidigare studie som berörde biståndshandläggares förhållningssätt till barnets bästa i 

relation till myndighetens krav på barnets föräldrar. Vi har ingen egen erfarenhet av varken 

domstolsförhandlingar eller VBU-utredningar vilket gör att vi kan ha ett relativt 

förutsättningslöst förhållningssätt till studiens empiri. Blumer (1969) menar emellertid att 

forskaren omedvetet gör sig en föreställning om det område som studeras. Dessa 

föreställningar skapas av forskarens egna uppfattningar och idéer om sin omgivning. För att i 

möjligaste mån kunna förhålla oss objektiva till empirin har vi därför noga övervägt och 

diskuterat samtliga domars innehåll för att reflektera över eventuella fördomar och/eller 

förutfattade meningar hos oss själva. 

 

6.7 Arbetsfördelning 

Föreliggande studie har genomgående författats gemensamt. Materialet till studien har 

inhämtats via böcker, artiklar och rättsdatabaser och har lästs av oss båda. Vi har diskuterat, 

sorterat och valt ut materialet för studien tillsammans. Studiens empiri har vi båda läst och 

diskuterat ett flertal gånger, för att på bästa sätt kunna förstå och tolka denna ur olika 

synvinklar. Vi har båda varit delaktiga i formulering av samtligt innehåll och eftersom vi bor 

på olika orter har en stor del av arbetet skrivits online i ett Google-dokument, där vi kunnat 
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skriva samtidigt och se varandras text. Kommunikationen har främst skett via Internet och 

telefon, medan vissa delar av textbearbetningen, såsom analysen av rättsfallen, har krävt 

bådas närvaro.   

6.8 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att bedöma en studies kvalitet används ofta begreppen validitet och reliabilitet. Dessa 

begrepp handlar om hur trovärdig respektive tillförlitlig en studie är (jfr Repstad 2007). En 

studies trovärdighet kan bedömas utifrån huruvida studien mäter det som avsetts att mäta, det 

vill säga hur giltiga studiens data anses vara i förhållande till forskningsfrågan (ibid.). 

Jacobsen (2012) menar att trovärdigheten är starkt beroende av de källor som använts och 

framhåller vikten av att kritiskt ifrågasätta riktigheten i källornas information. De källor 

varifrån data hämtats till föreliggande studie utgörs av svenska tingsrätter och anses därmed 

vara pålitliga. Datan består av domar, vilka förutsätts vara väl genomtänkta och bearbetade. I 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar lämpar sig domar väl för att mäta det som 

avses mätas, vilket följaktligen stärker studiens trovärdighet.  

Vidare betonar Peräkyle (2011) i likhet med Svensson och Ahrne (2015) att en studies 

transparens har en viktig inverkan på dess tillförlitlighet och trovärdighet. Detta kan enligt 

Peräkyle uppnås genom att på ett sakligt och objektivt sätt framföra den data som 

framkommit. Det är emellertid svårt att i en kvalitativ studie förhålla sig neutral till det som 

studeras, då forskaren utgör en del i själva forskningsinstrumentet genom att tolka materialet 

(Denscombe 2016). En fördel i detta avseende är att tolkningarna av materialet har gjorts av 

oss båda, vilket möjliggjort nyanserade reflektioner och en större självmedvetenhet. Vidare 

används även citat i studiens resultat och analys. Därigenom ges läsaren möjlighet att själv 

bilda sig en uppfattning om fallen och de tolkningar som gjorts. Vi har även tydligt redogjort 

för studiens metod och genomförande, vilket ökar studiens transparens. Vad som här nämnts 

anses även kompensera för det faktum att domarnas målnummer av etiska skäl inte redovisats.  

7. Teoretiska perspektiv 

I det följande presenteras valda teoretiska utgångspunkter för analysen av studiens empiri. 

Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen för vilket utrymme barnets vilja ges i 

svenska tingsrätters sammantagna bedömningar av barnets bästa i tvister om VBU. Därför ses 

de familjerättsliga regleringarna som lämpliga tolkningsramar i analysen. Flera forskare (jfr t 

ex Singer 2000; Näsman 2004; Eklund 2004) framhåller att sättet att se på barnet får stor 
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betydelse för hur domstolar gör sina bedömningar, varför även ett barndomssociologiskt 

perspektiv används i analysen. Utifrån detta perspektiv kan den syn på barnet som 

tingsrätterna tillämpar i sina argumentationer synliggöras och problematiseras. Vidare ses 

även Harts delaktighetsstege som ett relevant analysverktyg då denna gör det möjligt att 

analysera och problematisera tingsrättsdomarna ur ett delaktighetsperspektiv. Nedan ges en 

mer ingående beskrivning av det barndomssociologiska perspektivet och Harts 

delaktighetsstege. Därefter följer en sammanfattning av hur dessa perspektiv kan tillämpas 

och komplettera varandra i det kommande analysarbetet. 

7.1 Barndomssociologi 

Barndomssociologin fick sitt genomslag under 1980-talet och innebar ett nytt sätt att se på 

barn och barndom inom barndomsforskningen. Inom barndomssociologin argumenteras för 

att barn ska ses som varande (being) snarare än blivande (becoming). Det innebär att barn 

betraktas som en egen grupp i samhället med förmåga till socialt aktörsskap, i motsats till 

synsättet att barn och barndom enbart är en övergångsperiod mot ett vuxenliv (Halldén 2007). 

Vidare ses barndomen som kontextberoende och socialt konstruerad, vilket får betydelse för 

hur barnet framställs. Ett barn ses här aldrig “bara” som ett barn, utan tillskrivs också 

egenskaper utifrån till exempel kön eller etnisk tillhörighet. Barnen ses som delaktiga och 

aktiva medskapare av sin egen barndom och således som kompetenta aktörer och 

samhällsmedlemmar (James & Prout 1997).  

Det barndomssociologiska perspektivet kännetecknas av sex teser (Prout 2005; Halldén 

2007). Den första tesen innebär att barndom ska ses som en social konstruktion, vilket innebär 

att den inte kan betraktas som enbart ett biologiskt fenomen. Eftersom barnets biologiska 

egenskaper har olika betydelser i olika samhällen, ges följaktligen barndomen sin betydelse 

genom sociala överenskommelser och kulturella normer. Den andra tesen innebär att barnets 

kön, klass och etnicitet inte kan förbises, vilket enligt Halldén (2007) innebär att barn inte kan 

betraktas som något generellt. Den tredje tesen fastslår att barndomen inte ska studeras i 

termer av enbart en utveckling mot ett vuxenliv, utan som en egen social grupp i samhället. 

Vidare markerar den fjärde tesen att barn inte är passiva mottagare av påverkan och 

socialisationsprocesser. Barnen ses istället som sociala och delaktiga i skapandet av sin egen 

kultur. Den femte tesen framhäver vikten av ett barnperspektiv, det vill säga att barnens 

verklighet ska studeras genom dess egna ståndpunkter genom att de själva kommer till tals. 
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Den sjätte tesen innebär att ett nytt perspektiv på barndom fastslås och att forskning inte bara 

ska bedrivas om barn, utan även för och ibland även med barn (ibid.). 

 

7.2 Harts delaktighetsstege 

Hart har engagerat sig i teoriutveckling och forskning med syfte att främja barnets delaktighet 

och har bland annat på uppdrag av UNICEF författat en handbok i metoder för hur detta kan 

uppnås (CERG 2017; Hart 1997). Hart skapade delaktighetsstegen som ett incitament för att 

reflektera över barnets delaktighet i olika projekt (Hart 1992). 

Hart (1997) använder sig av åtta steg för att beskriva graden av delaktighet för barn som är 

involverade i olika projekt tillsammans med vuxna. De åtta stegen illustreras med nivåer på 

en stege, där graden av delaktighet successivt ökar ju högre upp på stegen barnet kommer (se 

figur 1).  Barn som befinner sig på nivå 1-3 är enligt författaren inte alls delaktiga. Nedan ges 

en beskrivning av hur stegen kan förstås utifrån studiens forskningsfråga. Steg 7 och 8 

utelämnas då dessa beskriver delaktighet i termer av barns initiativtagande och 

beslutsfattande, vilket vi anser är irrelevant för barn i familjerättsliga mål. Detta eftersom det 

alltid är vuxna som tar initiativ och beslut i tvister om VBU.  Hart (1997) framhåller dock att 

ett deltagande motsvarande nivå 8 inte nödvändigtvis behöver vara överordnat ett deltagande 

på exempelvis nivå 4, eftersom alla barn har olika förmågor och intressen.  

 

 

 



 

21 

 

 

Figur 1. Harts delaktighetsstege (Hart 1997, s. 41) 

Steg 1 - Manipulation* (Manipulation) är benämningen på den lägsta graden av delaktighet på 

delaktighetsstegen. Begreppet innefattar situationer där en vuxen medvetet använder barnet 

för att förmedla sina egna budskap, utan att barnet självt blivit informerat eller givit sitt 

samtycke till detta. Ytterligare en aspekt av manipulation kan innebära t ex att ett projekt som 

i själva verket skapats av vuxna, framställs som skapat av barn trots att deras delaktighet i 

projektet enbart varit marginell eller skenbar (Hart 1997). För studiens forskningsfråga kan 

detta innebära att barnets inställning efterfrågas enbart för att lagen kräver det, utan att barnet 

informeras om vad saken gäller. Steg 2 - Dekoration* (Decoration) beskrivs som snarlik den 

första nivån på stegen, där barnet deltar i ett sammanhang utan att egentligen förstå 

situationen. Skillnaden ligger enligt Hart (1992) i att de vuxna inte sätter barnets delaktighet i 

centrum för sammanhanget, utan använder barnets delaktighet endast för att förstärka sina 

egna motiv. Detta kan innebära att barnet deltar i processen utan att deltagandet fyller någon 

verklig funktion. Steg 3 - Symbolik* (Tokenism) används för att beskriva hur vuxna låter barn 

komma till tals utan att de ges något inflytande. Barnets delaktighet är i dessa fall, som 

                                                 
* Författarnas översättning 
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begreppet antyder, enbart symbolisk (ibid.). Ett deltagande på denna nivå kan innebära att 

barnets vilja efterfrågats, men inte redovisats i domen.  

Från steg 4, delaktig utan bestämmanderätt* (Assigned but informed), ses barnet enligt Hart 

(1992) som delaktigt. På denna nivå informeras barnet om deltagandets syfte, samt att 

deltagandet tillskrivs mer än enbart symboliskt värde (ibid.). Detta kan i denna studie 

innebära att barnet medvetandegörs om situationen och blir lyssnat på, men att barnets vilja 

inte tillmäts någon större betydelse. Steg 5 - Tillfrågad och informerad* (Consulted and 

informed) innebär att barnet informeras och involveras i processen och barnets åsikter tas på 

allvar (Hart 1992). Ett deltagande på denna nivå kan innebära att barn ges information kring 

situationen, tillåts att komma till tals, samt att barnets inställning framkommer och beaktas i 

tingsrättens sammantagna bedömning av barnets bästa. Steg 6 - Vuxeninitierat beslut i samråd 

med barnet* (Adult-initiated shared decisions with children) innebär att barn är delaktiga 

genom hela processen (ibid.). För denna studie innebär detta att barnet givits möjlighet att 

komma till tals och att barnets uttryckta vilja blir avgörande för tingsrättens beslut. 

 

7.3 Tillämpning av teorier 

Ovanstående teoretiska perspektiv kan användas för att belysa hur barnet framställs och 

konstrueras, samt vilka konsekvenser detta får för det utrymme barnets vilja ges i 

bedömningen av barnets bästa. Ett barndomssociologiskt perspektiv bidrar till möjligheten att 

studera tingsrättens domar utifrån uppfattningen att barnet är en kompetent social aktör med 

egna förmågor. Innebörden av ett barndomssociologiskt perspektiv sammanfaller vidare med 

vad Singer (2000) benämner som ett kompetensorienterat synsätt på barnet. Det har även flera 

beröringspunkter med Näsmans (2004) tolkning av innebörden av en subjektsyn på barnet, 

där Näsman menar att barnet ses som en självständig individ med rätt att uttrycka sina behov 

och önskningar. Vad beträffar Harts delaktighetsstege (1992; 1997) kan denna med fördel 

användas som en form av motpol till den barnsyn som beskrivits ovan, vilket sker då barnet 

hamnar på något av de tre nedre stegen. Detta kan enligt vår tolkning uttryckas i termer av en 

objektsyn på barnet där det ses som inkapabelt att delta och/eller i behov av skydd och 

omsorg. Då barnet når de övre nivåerna på delaktighetsstegen kan tingsrätten sägas luta åt ett 

kompetensorienterat synsätt, vilket innebär att stegen i dessa fall kan användas som ett 

komplement till ett barndomssociologiskt perspektiv. 
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8. Resultat och analys 

I denna del av studien redogörs för resultatet och analysen av de 18 domarna rörande VBU. 

Inledningsvis presenteras en tabell för att på ett överskådligt sätt visa spridningen av hur 

barnens viljor redovisas och ges utrymme i tingsrätternas domskäl och sammantagna 

bedömningar av barnets bästa. Därefter analyseras innehållet i de tre kategorier vi fann vid 

genomgången av materialet. Eftersom studiens fokus ligger på vilket utrymme tingsrätten ger 

barnens viljor anses inte enskilda barns namn ha betydelse för läsaren, varför dessa varken 

redovisas eller fingeras. Detta görs även med hänsyn till konfidentialitetskravet. Vidare 

kommer citat från domarna att användas för att styrka resonemangen som förs samt för att 

stärka studiens trovärdighet.  

Tabell 1. Översikt av förekomsten av barnets vilja i tingsrättens domar gällande VBU. 

 

 

De 18 domar som granskats i studien innefattar 23 barn. I domarna skrivs barnets vilja fram 

för 12 av barnen. Detta innebär att barnets vilja inte framkommer för de resterande 11 barnen. 

Av de 12 barn som har framfört sin vilja är det för 7 barn som domaren ansett att barnets 

mening bör tillmätas stor vikt i beslutsfattandet. För resterande 5 barn har tingsrättens beslut 

gått emot barnets uttryckta vilja. Utifrån hur barnets vilja framkommit och getts betydelse har 

vi identifierat följande tre kategorier: Tingsrätten dömer enligt barnets uttryckta vilja, 
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Tingsrätten dömer emot barnets uttryckta vilja samt Barnets vilja framkommer inte i 

tingsrättens bedömning. 

8.1 Tingsrätten dömer enligt barnets uttryckta vilja 

Av 6 kap. 2 a § 2 st. 2 FB framgår att domstolen vid bedömningen av barnets bästa ska ta 

hänsyn till barnets egna vilja i förhållande till dess ålder och mognad. Bland de 23 barn som 

studiens domar berör är det 7 av dessa, 5 flickor respektive 2 pojkar i åldrarna 6-15 år, som 

fått sin vilja igenom i tingsrättens dom. Barnets ålder har visat sig vara en viktig faktor för att 

barnet ska få sin vilja beaktad (Pranzo 2013; Skjørten 2013; Sundhall 2012). Bland barnen i 

denna kategori är vissa så unga som 6 år, vilket kan tolkas som att beaktandet av viljan inte 

helt är knuten till barnets ålder. I dessa domar har alltså barn från 6 års ålder fått möjligheten 

att uttrycka sin vilja, och att denna vilja getts betydelse i beslutsfattandet. Det skulle också 

kunna förklaras utifrån att barnens viljor i denna kategori överensstämmer med domarnas 

åsikter om barnens bästa och att det är anledningen till att barnens åsikter beaktats. Liknande 

resultat har även visats av Röbäck (2011) och Singer (2014). Detta kan utläsas i nedanstående 

exempel där tingsrätten dömer ensam vårdnad till barnets mamma. 

 
Med hänsyn till att [pappan] saknar vänner i [nya staden] som har barn och 

att barnet inte har gått på förskolan i [nya staden] anser tingsrätten att 

[barnet] inte nämnvärt kan ha rotat sig i [nya staden] under de månader som 

hon bott där. [Barnet] har själv också uttryckt att hon saknar sina gamla 

kamrater från [gamla staden]. [...] Med hänsyn till [pappans] tidigare 

agerande anser tingsrätten att risken är stor för att [pappan] inte skulle främja 

ett umgänge mellan [barnet] och [mamman]. [...] Tingsrätten bestämmer 

därför att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos [mamman].  
 

 

Ovanstående citat visar att barnets åsikt framkommer och ges betydelse för beslutet, men 

tolkningen kan också göras att tingsrätten använder barnets åsikt som ett argument för att 

stärka domarens egna uppfattning av vad som är bäst för barnet. 

I ytterligare en dom, vilken presenteras nedan, diskuteras barnets vilja utifrån vad barnets 

klassföreståndare sagt om att barnet anses mer moget för sin ålder i förhållande till dess 

jämnåriga kamrater. Ur ett barndomssociologiskt perspektiv har tingsrätten här ett 

kompetensorienterat synsätt på barnet, vilket innebär att barnet ses kapabelt att själv uttrycka 

sin vilja och ha inflytande på beslut som rör barnet själv (jfr Singer 2000). I detta ärende har 

barnet stadigvarande bott hos sin mamma sedan 12 år tillbaka men har sedan ett par månader 
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varit boende hos sin pappa. Under dessa månader har pappan underlåtit umgänge mellan 

barnet och mamman. Domaren dömer trots detta ensam vårdnad till pappa med nedanstående 

motivering:   

 
[Barnet] har tydligt angett såväl i skrift som vid upprepade muntliga tillfällen 

att hon vill bo hos sin pappa i [stad]. Klassföreståndaren och mentorn [namn] 

har uppgett att [barnets] mognad till och med är bättre än den hos hennes 

jämnåriga kamrater. Till detta kommer att hon nu bott hos sin pappa i mer än 

åtta månader och fortfarande tycks ha samma vilja. Enligt tingsrättens 

bedömning har [barnet] uttryckt en bestämd uppfattning om hos vem av 

föräldrarna hon vill bo. Ingenting har heller framkommit i målet som ger 

stöd för att [barnet] skulle fara illa i sin nuvarande situation eller på annat 

sätt riskera att komma till skada. [Barnets] vilja bör således tillmätas 

avgörande betydelse i målet. 

 

Som citatet visar så ges således det kompetensorienterade synsättet företräde framför bland 

annat kontinuitetsprincipen, som i studiens övriga domar ofta används som ett starkt argument 

i tingsrätternas beslutsmotiveringar. För barnet i ovanstående citat hade kontinuitetsprincipen 

inneburit att det vore barnets bästa att bo kvar hos sin mamma, eftersom det i domen inte 

framkommit något som tyder på att hon är olämplig som vårdnadshavare. Det framkommer 

vidare att barnet även haft sitt stadigvarande boende hos mamman i nästan hela sitt liv. I 

domen läggs istället vikt vid barnets vilja. Tingsrätten bortser även från det faktum att pappan 

har gjort sig skyldig till umgängessabotage, vilket i andra domar varit tillräckligt för en 

överflyttning av vårdnaden. Det innebär att den aspekt av barnets bästa som framhåller vikten 

av att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap 2 § FB) ges 

underordnad betydelse. I det här fallet kan det tolkas som att barnets inflytande motsvarar steg 

6 på Harts delaktighetsstege, eftersom barnet har kommit till tals och den uttryckta viljan har 

getts avgörande betydelse för beslutet.  

Barn som getts möjlighet att påverka tingsrättens bedömning genom att uttrycka sin vilja kan i 

allmänhet sägas ha blivit betraktade utifrån ett kompetensorienterat synsätt. Särskilda 

omständigheter i vissa enskilda fall kan dock innebära att ett behovsorienterat synsätt på 

barnet kan väga lika tungt i bedömningen, vilket citatet nedan illustrerar: 

 
Såvitt avser [barnet] har hon, enligt vad som framkommit genom den 

skriftliga bevisningen och [mammans] uppgifter, förklarat sig tveksam till 

umgänge på så sätt som föreslagits i utredningen och uppgett att hon i så fall 

tycker att det är bättre att det nu inte blir något umgänge. […] även om ett 

umgänge skulle ske med umgängesstöd eller per telefon kan det inte 



 

26 

 

uteslutas att barnen får ta ett för stort ansvar för [pappas] mående, vilket är 

olämpligt. [...] Det kan därför - i vart fall för närvarande - inte anses förenligt 

med barnens bästa med ett umgänge i någon form, trots vad som föreslagits i 

umgängesutredningen. 

 

Här bedömer tingsrätten att barnen vid ett eventuellt umgänge skulle riskera att få ta för stort 

ansvar för pappans mående, vilket kan tolkas som att tingsrätten överväger de aspekter av 

barnets bästa som berör risken att barnet ska fara illa respektive barnets grundläggande 

rättigheter (jfr 6 kap. 2 a § & 6 kap. 1 § FB). Med risker refererar här tingsrätten till att barnen 

skulle kunna ta psykisk skada av ett umgänge, vilket också skulle bryta mot barnets 

grundläggande rättigheter. Detta ger uttryck för ett behovsorienterat synsätt men även ett 

kompetensorienterat, då hänsyn också tas till barnets vilja. Det betyder i praktiken att barnets 

vilja i sig inte ges avgörande betydelse, utan endast är en av flera aspekter som vägs in i 

bedömningen av barnets bästa. Näsman (2004) och Eklund (2004) menar att de båda 

synsätten ibland kolliderar och att lagstiftningen inte anger vilket av synsätten som generellt 

ska ges företräde i bedömningen. Ovanstående visar dock att båda perspektiven kan väga lika 

tungt, vilket gör att en kombination av dessa även kan stärka tingsrättens motivering av 

barnets bästa. 

Gemensamt för alla domar i denna kategori är att barnens viljor framkommit i de olika 

domsluten, och att besluten gått i linje med barnens viljeyttringar. Det är emellertid värt att 

nämna att barnens viljeyttringar i majoriteten av dessa domar enbart omnämnts kortfattat, och 

har inte föranlett någon vidare diskussion från tingsrätternas sida. En möjlig orsak till att 

viljeyttringarna beskrivs knapphändigt kan till viss del relateras till tidigare forskning som 

visat att domstolen tenderar att beakta barnets vilja enbart då denna sammanfaller med vad 

som anses vara barnets bästa (Röbäck 2011; Singer 2014). Då barnets vilja överensstämmer 

med barnets bästa är det tänkbart att det således inte finns anledning att ifrågasätta eller utreda 

dessa närmare. 

8.2 Tingsrätten dömer emot barnets uttryckta vilja  

Enligt tidigare forskning finns det som nämnts ovan en tendens hos domare att lägga vikt vid 

barnets vilja enbart i de fall då viljan överensstämmer med vad rätten anser vara förenligt med 

barnets bästa (Röbäck 2011; Singer 2014). I denna studie dömer tingsrätten mot barnets 

uttryckta vilja för fem barn; tre pojkar och två flickor, i åldrarna 9–13 år. Ett återkommande 

argument som tingsrätten använder sig av är vikten av barnets rätt till båda sina föräldrar. 
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Argumentet kan relateras till 6 kap. 2 a § FB där det framgår att vid bedömningen av barnets 

bästa ska barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ges särskild hänsyn. 

Sjösten (2014) förtydligar att denna bestämmelse är avsedd att främja barnets välbefinnande 

och utveckling. Barnets behov av båda föräldrarna får dock inte innebära att barnet tvingas att 

umgås med eller bo ihop med en förälder under vilka omständigheter som helst. Detta kan 

framstå som paradoxalt i fall där barnet uttryckt en tydlig motvilja till att träffa den ena 

föräldern och tingsrätten trots detta dömer att ett umgänge ska komma till stånd mellan barn 

och förälder. 

Ett exempel på detta är en 11-årig flicka som själv skickat ett brev till tingsrätten där hon 

uttrycker att hon vill ha hjälp med att flytta till sin mamma och att hon far illa hos sin pappa. I 

domskälen framkommer dessutom att flickan själv i kontakt med bland annat läkare uppgett 

att hon inte vill åka hem till sin pappa. Den omständighet som tingsrätten lägger till grund för 

att döma mot flickans vilja är att socialförvaltningen har gjort bedömningen att flickan 

befinner sig i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna och att hon försöker vara sin mamma till 

lags. Beträffande brevet som flickan skickat menar tingsrätten att det inte går att bortse från 

att brevet är poststämplat samma dag som flickan hade umgänge med mamma. Tingsrätten 

resonerar att flickan därför kan ha påverkats av sin mamma, varför hennes vilja inte kan 

tillmätas någon betydelse. 

Ett annat exempel kan ses i en dom gällande en 9-årig pojke. I tingsrättens domskäl 

framkommer att pojken gett klart uttryck för viljeyttringen att han inte vill träffa sin pappa. 

Därtill ställs utredarens åsikt att ett umgänge mellan pojken och pappan inte bör fastställas då 

det inte råder någon tvekan om att pojken i dagsläget inte vill träffa pappan. I detta fall hävdar 

tingsrätten att det finns en viss tvekan kring vad pojkens ovilja att träffa sin pappa grundas i. 

Tingsrättens bedömning skiljer sig från pojkens vilja och utredarens åsikt. Enligt tingsrätten 

har ingenting framkommit som stärker att pappan är olämplig som vårdnadshavare och gör 

istället följande bedömning: 

[...] det skulle vara berikande för [barnet] att återuppta kontakten med 

[pappan] genom ett umgänge. Alla barn har rätt till båda sina föräldrar och 

när man som [barnet] snart är tio år, behövs en närvarande och engagerad 

pappa. 

 

Ovanstående citat kan även ses som ett exempel på det som Singer (2000) benämner som ett 

behovsorienterat synsätt på barnet. Barnet ses inte som kapabelt att själv bestämma, utan 
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presumtionen att barnet har ett behov av båda föräldrarna ges företräde framför barnets vilja i 

bedömningen av barnets bästa (jfr Schiratzki 2010).  

Tidigare har nämnts att barnens viljor i den första kategorin inte föranlett någon vidare 

diskussion i domarna. En möjlig förklaring till detta kunde relateras till vad Röbäck (2011) 

och Singer (2014) visat om domstolens benägenhet att beakta barnets vilja enbart då den 

överensstämmer med barnets vilja, och att ett utförligare resonemang kring viljan därav kan 

anses onödigt. Denna tes får stöd i vad som framkommit i domarna i denna kategori där 

barnen inte fått sin vilja igenom. Det går här att urskilja en tendens hos beslutsfattarna att i 

större utsträckning ifrågasätta äktheten i barnens viljeyttringar.  Detta går att utläsa i de ovan 

beskrivna fallen och även i två av de tre resterande domarna i denna kategori, vilket illustreras 

nedan:  

Utredarna har redovisat att [barnet] varit tydlig med att han vill bo hos 

[mamman] men samtidigt uppgett att han inte kunnat förklara varför han vill 

det. Utredarna har pekat på att han lämnat oriktiga uppgifter om båda 

föräldrarna och synes ha ett behov av att visa var och en av föräldrarna 

lojalitet samt uppfylla de medvetna och omedvetna förväntningar han tror att 

föräldrarna har på honom. Vad [barnet] uppgett om att han vill bo hos 

[mamman] kan under dessa förhållanden inte godtas fullt ut som en egen och 

genomtänkt viljeyttring. Han kan alltså inte anses ha uppnått en sådan ålder 

och mognad att hans egna vilja ska ha en avgörande betydelse för frågan om 

vem av parterna som ska tillerkännas vårdnaden. 

 

Pojken i ovanstående citat har tydligt gett uttryck för viljan att bo tillsammans med sin 

mamma. Tingsrätten beslutar trots detta att barnets stadigvarande boende ska flyttas till 

pappan och att denne även ska tilldelas vårdnaden om barnet. De skäl som anges för detta är 

bland annat att modern inte lyckats tillse att barnet fullgjort sin skolplikt samt att hon inte 

tillräckligt främjat ett umgänge mellan barnet och pappan. En överflyttning av vårdnaden 

anses främja barnets rätt att ha en god relation till båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § FB). 

Motiveringen liknar den som ges i följande dom om en 12-årig pojke, där pojkens vilja 

ifrågasätts och ges underordnad betydelse: 

Det finns betydande anledning anta att den negativa inställning och de 

negativa känslor [mamman] har för [pappan] och som hon på olika sätt gett 

uttryck för, i hög grad påverkat [barnet] i sin inställning till sin pappa. Det 

finns enligt rättens mening ingen naturlig förklaring till varför [barnet] så 

totalt skulle ta avstånd från sin pappa [...]Nu nämnda förhållanden gör att 

rätten, som enligt laxtexten [sic!] särskilt ska fästa avseende vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, kommer till 

slutsatsen att [mamman] inte är den förälder som bäst kan tillgodose barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
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I de båda ovanstående exemplen kan ett ifrågasättande av barnets uttryckta vilja utläsas. 

Betraktat utifrån Harts delaktighetsstege hamnar dessa barn på steg tre eller fyra. De är 

delaktiga i den mening att deras vilja har redovisats i domskälen, men då den ifrågasätts i 

både VBU-utredningen och tingsrätten och inte ges någon reell betydelse, kan det tolkas som 

att barnets deltagande enbart är symboliskt. Det barndomssociologiska perspektivet, där 

barnet ses som en kompetent aktör, får således stå tillbaka för den objektsyn på barnet som 

innebär att vuxna betraktar barnet ur ett skyddsperspektiv (jfr Näsman 2004). 

 

8.3 Barnets vilja framkommer inte i tingsrättens bedömning 

I föreliggande studie har viljan för 11 barn; 6 flickor respektive 5 pojkar i åldrarna 1-14 år, 

inte kunnat utläsas i tingsrätternas bedömningar. Tidigare forskning, såväl nationell som 

internationell, har visat att barn inte kommer till tals eller får sin vilja beaktad i tillräcklig 

utsträckning (jfr Röbäck 2011; Singer 2014). Röbäck har i sin studie av domar från år 2001 

respektive 2007 visat att barnets vilja enbart kunnat utläsas i mindre än hälften av domarna. 

Sjösten (2014) poängterar att domstolen inte har någon absolut skyldighet att klarlägga 

barnets vilja, till exempel då föräldrarna är överens och inget talar för att barnets åsikt skiljer 

sig från föräldrarnas. Detta kan vara en anledning till att barnets vilja i denna kategori inte har 

framkommit. Enligt Emery, Otto och O’Donohue (2005) är det heller inte självklart att alla 

barn har en bestämd vilja att uttala, vilket är ytterligare en aspekt att ha i åtanke. 

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska domstolen vid bedömningen av barnets bästa ta hänsyn till barnets 

egen vilja i förhållande till dess ålder och mognad. Viljan ska om det är möjligt och inte anses 

olämpligt klarläggas i utredningen. Både domstolar och socialnämnder ska vidare tydligt 

redovisa hur man resonerat i bedömningarna i varje enskilt fall (Vårdnadskommittén 2005).  I 

de studerade domarna framkommer emellertid inte huruvida det gjorts någon bedömning 

avseende lämpligheten att höra barnet eller inte.  

I två av domarna är barnen 1 respektive 2,5 år gamla, vilket kan ses som en naturlig förklaring 

till varför deras vilja inte klarlagts. I dessa fall har tingsrätten resonerat kring barnets bästa 

utifrån andra aspekter såsom kontinuitetsprincipen: 

 

Med beaktandet av den så kallade kontinuitetsprincipen torde det vara till 

[barnets] bästa att hon får stanna hos sin mamma. En vårdnadsförflyttning 

skulle innebära att [barnet] rycks upp från sin nuvarande plats och trygghet, 
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något som åtminstone kortsiktigt inte vore bra för [barnet]. [...] På lång sikt 

är det inte en hållbar och trygg lösning för [barnet] att förflyttas till olika 

gömda platser i landet [...] Om [pappan] skulle anförtros ensam vårdnad 

skulle [barnet] få tillgång till hela sin släkt på hans sida. [....] Ensam vårdnad 

för [pappan] skulle emellertid innebära att [barnet] skulle ha bättre 

förutsättningar för ett umgänge med [mamman] [...].  

 

 

I ovanstående fall dömer tingsrätten ensam vårdnad till pappan. Pappan ställer sig positiv till 

att låta dottern ha umgänge med sin mamma, vilket visar att tingsrätten betonar principen om 

barnets rätt till båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § FB). Kontinuitetsprincipen framställs 

visserligen som viktig för barnet på kort sikt, men ges underordnad betydelse då övriga 

aspekter av barnets bästa väger tyngre på lång sikt. Detta visar att tingsrätten i det här fallet 

för ett utförligt resonemang kring barnets bästa då barnet själv inte kan komma till tals. 

Omfattande resonemang kring barnets bästa förekommer även i andra domar där barnens 

viljor inte redovisats. 

Viljan för de resterande nio barnen, fyra flickor och fem pojkar i åldrarna 6–14 år, har inte 

heller redovisats i tingsrättens domskäl. Studiens resultat visar att tre barn så unga som 6 

respektive 7 år har fått uttrycka sin vilja och fått den beaktad. Det går i denna studie därför 

inte att dra några slutsatser om ålderns betydelse för barnets inflytande i beslutsprocessen. 

Detta kan ställas mot tidigare forskning som visat att äldre barn tenderar att ha större 

möjligheter att uttrycka sin vilja och ges delaktighet i den juridiska processen (Sundhall 2012; 

Pranzo 2013).  Skjørten (2013) har kommit fram till att då barnet är sju år eller äldre anses det 

kapabelt att delta i beslutsfattandet, och att barn över tolv år ses som starka aktörer i 

beslutsprocessen. Mot bakgrund av detta framstår det därför anmärkningsvärt att flera barn i 

åldrarna 6–14 år inte fått sin vilja redovisad i tingsrättens bedömningar, och att det i flera fall 

inte angetts varför.  

Med anledning av att barnens viljor inte framkommer i dessa domar hamnar de följaktligen på 

de nedre stegen i delaktighetsstegen, som innebär att barnet inte har ett reellt deltagande (Hart 

1997). Ett sådant deltagande kan innebära att barnet inte informerats, eller att deras vilja har 

efterfrågats men inte redovisats. I vissa domar framkommer dock antydningar eller 

påståenden kring barnens viljor utan att dessa klarlagts genom samtal med barnen själva. Ett 

exempel på detta ses i en dom gällande en 14-årig pojke. Av vad som framgår av domen har 

pojken inte själv fått uttrycka sin vilja eller inställning till situationen. Däremot framförs 

antydningar om pojkens vilja indirekt genom pappans uttalanden. Såvitt framgår av domen 
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fäster tingsrätten dock ingen större uppmärksamhet vid denna, då de i sin bedömning av 

barnets bästa inte resonerar vidare kring pojkens påstådda vilja. Utifrån tingsrättens domskäl 

framgår emellertid att pojken inte verkar ställa sig positiv till umgänge med sin mamma: 

 

Av utredningen i detta mål framgår att några initiativ från [pappans] sida för 

att uppmuntra och motivera [barnet] till att ett umgänge kommit till stånd 

inte har gjorts. [Pappans] ansträngningar i det avseendet har stannat vid att 

han pratat med [barnet] och när denne sagt nej har det stannat därvid. [...] 

Något förhållande som tyder på att det idag skulle vara skadligt för [barnet] 

att träffa [mamman] föreligger inte, efter det att tidigare misstankar om 

övergrepp är avskrivna [...] [Barnet] fyller 14 år senare i år och han är nu så 

gammal att han torde vara redo för att inleda ett umgänge med sin mamma. 

 

Av citatet framgår att tingsrätten, med hänsyn till barnets ålder, gör bedömningen att pojken 

bör vara redo för ett umgänge med mamman. Som nämnts tidigare ska rätten enligt 6 kap. 19 

§ FB ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar innan domstolen fattar beslut i VBU-

ärenden. Rätten får även uppdra åt socialnämnden att verkställa ytterligare utredning om detta 

behövs, i vilken barnets inställning ska klarläggas såvida det inte anses olämpligt. I detta fall, 

där pojkens vilja framkommit enbart genom en förälders utsagor, framgår inte huruvida 

tingsrätten vidtagit några åtgärder för att objektivt klarlägga pojkens vilja. Oberoende av detta 

framkommer inte någon form av egen viljeyttring från pojken, och tingsrätten hänvisar inte 

heller till någon utredning i sina domskäl. De ger vidare inte någon motivering till varför detta 

inte gjorts. Mot bakgrund av detta befinner sig pojken på steg 1 i Harts delaktighetsstege då 

han varken tycks ha informerats om vad saken gäller, eller gett sitt samtycke till att uppgifter 

från honom används i processen. Domen visar även att tingsrätten i detta fall underlåter ett 

kompetensorienterat synsätt på barnet, vilket framgår av bedömningen att pojken är redo för 

umgänge utan att först ha klarlagt pojkens egna inställning till detta. 

I en del av tingsrättens domar framgår vidare att utredningar av socialtjänsten eller annan 

myndighet har genomförts. Det finns däri en möjlighet att barnets vilja har undersökts. För att 

uppnå reell delaktighet krävs dock enligt vår mening att barnets vilja redovisas och diskuteras 

i tingsrättens bedömning, vilket inte har skett i dessa domar. Utifrån delaktighetsstegen blir 

därmed barnets deltagande enbart symboliskt, motsvarande steg 3 på stegen (jfr Hart 1997).  
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9. Diskussion 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen för vilket utrymme barnets vilja 

ges i svenska tingsrätters sammantagna bedömningar av barnets bästa i tvister om VBU. Detta 

kapitel inleds med en diskussion kring studiens metod och genomförande. Därefter diskuteras 

studiens huvudsakliga resultat med utgångspunkt i de tre kategorier som redovisats i 

föregående avsnitt.  

9.1 Metoddiskussion 

Då vi själva varit en del av själva analysverktyget finns en möjlighet att vi tolkat materialet på 

ett sådant sätt som kan knytas till vår egen förförståelse i ämnet (jfr Denscombe 2016). En 

fördel med att vi genomfört studien tillsammans är att vi kunnat diskutera och resonera kring 

våra respektive tolkningar, vilket möjliggjort nyanserade reflektioner och ett objektivt 

förhållningssätt.    

 

En möjlig svaghet med vald metod är att det som återges i domarna inte är en fullständig 

återberättelse av vad som skett i rättssalen. Vi utgår dock ifrån att domarna författats utifrån 

relevant och saklig information kring de omständigheter som ligger till grund för besluten. 

Detta antas därför inte vara av någon avgörande betydelse för studiens resultat. Vidare har 

utifrån vald teoretisk ram, vissa tolkningsmöjligheter tillåtits medan andra uteslutits. Harts 

delaktighetsstege har vi använt som ett mått på den nivå av delaktighet barnet uppnått i 

domarna. Detta har kombinerats med ett barndomssociologiskt perspektiv som gjort det 

möjligt att urskilja tingsrättens syn på barnet i bedömningarna av barnets bästa. Följaktligen 

har andra möjliga teoretiska perspektiv på barnets vilja utelämnats, som till exempel kön, 

klass och etnicitet. 

9.2 Resultatdiskussion 

Analysen av de 18 domar som utgjort studiens empiri har visat att det skiljer sig markant 

gällande hur barnets vilja utretts och/eller framkommit. I vissa domar finns utförliga 

beskrivningar av vad barnet sagt, medan andra helt utelämnar barnets vilja. Det går även att 

utläsa att vissa barns viljor ifrågasätts, medan andra ges inflytande och betydelse för domens 

utfall. Mindre än en tredjedel av de totalt 23 barnen har uttryckt sin vilja, fått den redovisad i 

domskälen samt fått sin vilja igenom i beslutet. I dessa domar har samtliga av barnens viljor 

överensstämt med vad som av tingsrätten bedömts vara barnets bästa. I tingsrättens 
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sammantagna bedömningar av barnets bästa är barnets vilja bara en av flera aspekter. Trots 

detta framställer tingsrätten i flera domar barnets vilja som avgörande argument för sitt beslut. 

I dessa fall blir barnets vilja egentligen enbart en förstärkning av domarens redan befintliga 

uppfattning om barnets bästa.  

I en av domarna som redovisats i resultatet (se s. 25-26), konstateras att sammanvägningen av 

barnets bästa är relativt komplicerad. I exemplet ställer sig flickan negativ till den form av 

umgänge med pappan som föreslås i utredningen. Tingsrätten är dock av uppfattningen att det 

föreligger en viss risk att flickan genom ett umgänge får ta för stort ansvar för pappans 

mående och flickans vilja tillskrivs betydelse för beslutet. Det hade dock varit intressant att se 

vilket inflytande flickans vilja getts om hon istället hade velat ha ett umgänge med sin pappa. 

En fråga som aktualiseras är om barnets vilja och/eller barnets rätt till båda sina föräldrar i så 

fall hade getts företräde framför risken att barnet ska fara illa. 

En tydlig skillnad som går att utläsa mellan kategorierna är det utrymme som tingsrätten ger 

barnets vilja i sina resonemang. I de fall då barnets vilja överensstämmer med bedömningen 

av barnets bästa tenderar tingsrätten att inte föra någon vidare diskussion kring vad barnets 

vilja grundar sig i. När tingsrätten dömer emot barnets uttryckta vilja förs i regel ingående 

diskussioner kring tillförlitligheten i det barnet uttryckt. I flera domar bedömer tingsrätten att 

barnets vilja inte kan tillmätas betydelse eftersom viljeyttringen anses vara ett uttryck för ena 

förälderns påverkan på barnet. Tingsrätten framhåller ibland även ett barns diagnos, såsom 

ADHD eller Aspergers, som ett hinder för att på ett adekvat sätt kunna redogöra för sin vilja. 

Detta är i sig anmärkningsvärt då barn med liknande problematik, vars vilja sammanfaller 

med tingsrättens bedömning, inte ifrågasatts. Att inte undersöka ett barns vilja på grund av 

barnets diagnos strider enligt vår mening mot befintlig lagstiftning som säger att domstolen 

har skyldighet att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Vidare 

förutsätter ett hänsynstagande till barnets vilja att domstolen säkerställer barnets möjlighet att 

komma till tals (6 kap. 2 a § 3 st FB). Eftersom barnsamtal kan anpassas och utformas på 

många olika sätt för att kunna möta barnet på barnets villkor borde det därför inte vara 

befogat att utelämna barnets vilja på grund av eventuella diagnoser. Hart (1997) tydliggör att 

barn har olika förmågor och intressen och att det därför är viktigt att utgå från det enskilda 

barnets förutsättningar. 

För fem av de 23 barnen i studien dömer tingsrätten emot barnets uttryckta vilja. I dessa 

domar har andra aspekter av barnets bästa vägt tyngre än barnets vilja. En återkommande 
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aspekt som tas upp är barnets rätt till båda sina föräldrar. Ett exempel på detta är den flicka (se 

s. 27) som önskat ha sitt boende hos sin mamma samt uttryckt att hon far illa hos pappa. 

Tingsrätten dömer trots detta ensam vårdnad till pappan och hänvisar till att barnet kan ha 

påverkats av sin mamma, och att barnets viljeyttring därav inte bör ges någon avgörande 

betydelse i frågan. Liknande ifrågasättande av barnets vilja framkommer i de övriga domarna 

i denna kategori. Utifrån uppgifterna i domarna går det inte att med säkerhet säga huruvida 

barnens viljor är äkta eller ett uttryck för en förälders påverkan. Oavsett om barnets uttryckta 

vilja är riktig eller inte så tenderar tingsrättens beslut att premiera förälderns behov av kontakt 

med barnet. Detta går emot vad lagstiftningen avser, nämligen att umgänget ska vara till för 

barnet. Om tingsrätten inte har tillräckligt med underlag för att utreda barnets vilja finns 

möjligheten för tingsrätten komplettera utredningen med dessa uppgifter. I domar där det 

föreligger oklarheter kring barnets vilja kan det därför diskuteras om inte ytterligare 

ansträngningar borde göras från tingsrättens sida att klargöra denna. 

De barn vars vilja inte framkommit i tingsrättens bedömning omfattar elva barn i åldrarna 1–

14 år. Studiens resultat visar därmed att även äldre barn inte får sin vilja redovisad, vilket står 

i kontrast med tidigare forskning som konstaterat att barnets delaktighet i tvister om VBU 

ökar med stigande ålder. I domarna i denna kategori för tingsrätten istället omfattande 

resonemang kring övriga aspekter av barnets bästa. Två aspekter av barnets bästa har dock 

varit särskilt framträdande och av betydelse för domens utfall; kontinuitetsprincipen och 

barnets rätt till båda sina föräldrar. För de yngre barnen tillämpas ofta kontinuitetsprincipen 

som avgörande argument för vem av föräldrarna som tilldelas vårdnad.  En möjlig förklaring 

till detta kan vara tingsrättens ovilja att bryta den anknytning som skapats mellan barnet och 

den förälder där barnet för närvarande bor. För de äldre barnen tenderar tingsrätten att ge 

principen om barnets rätt till båda sina föräldrar avgörande betydelse. Resonemangen som 

förs kring denna aspekt är huruvida föräldrarna ställer sig positiva till att barnet ska ges 

möjlighet att upprätthålla kontakt med den andra föräldern. I studien har tingsrätten i 

majoriteten av dessa fall dömt till fördel för den förälder som bäst kan tillgodose denna 

aspekt.   

Vidare ska barnets inställning enligt rådande lagstiftning klarläggas så länge det inte anses 

olämpligt. Studiens resultat visar att så inte alltid är fallet. I de fall där barnets vilja inte 

redovisas vore det därför rimligt att förvänta sig ett resonemang från tingsrätten kring 

lämpligheten i att höra barnet eller inte. Frågor som väcks i detta sammanhang är om 

tingsrätten tar för givet att barnets vilja inte har betydelse för utfallet av domen, eller om 
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tingsrätten antar att barnet skulle ta skada av att uttrycka sin vilja. För de allra yngsta barnen i 

dessa domar, 1 respektive 2,5 år gamla, kan det av naturliga skäl anses rimligt att tingsrätten 

gör sin bedömning utifrån övriga aspekter av barnets bästa. För de äldre barnen har vi dock 

inte kunnat utläsa någon uppenbar anledning till varför de inte skulle kunna uttrycka sin 

inställning i frågan. Det faktum att många barns viljor inte får utrymme i VBU-tvister är 

framförallt oroande ur ett rättssäkerhetsperspektiv, då det strider mot både barnkonventionen 

och svensk lagstiftning. De beslut som fattas i rätten kan i förlängningen få stora 

konsekvenser för barnets liv och framtid, varför det borde vara angeläget att tingsrätten 

försäkrar sig om vad barnet faktiskt vill eller inte vill. 

Vi har genom denna studie visat att barnets vilja vid bedömningar av barnets bästa 

framkommit i varierad utsträckning och att bedömningen av barnets bästa i många fall är 

komplex, då den innefattar många olika aspekter. Studien bekräftar i många avseenden den 

tidigare forskning som gjorts på området och det är anmärkningsvärt att barnets vilja 

fortfarande inte framkommer och/eller ges reellt inflytande i den omfattning som lagen avser i 

tingsrättens bedömningar. Resultatet skiljer sig dock från tidigare forskning i det avseende att 

den inte kunnat bekräfta den åldersdiskurs som tidigare påvisats, då vi sett barn i alla åldrar 

vars vilja inte getts utrymme i domskälen. Vi har även sett en tendens hos domare att 

ifrågasätta de barn vars vilja inte överensstämmer med den bedömning som gjorts av barnets 

bästa.  

9.3 Förslag till vidare forskning 

Studien har inte undersökt huruvida det föreligger några skillnader mellan tingsrätternas 

bedömningar som kan relateras till platsspecifika faktorer. Den har heller inte berört domarna 

utifrån ett könsperspektiv, det vill säga om tingsrättens bedömningar skiljer sig åt mellan 

flickor och pojkar utifrån könsbundna föreställningar om exempelvis mognad eller 

anknytning. Dessa områden hade varit av intresse för vidare forskning för att klarlägga om det 

har någon inverkan på det utrymme det enskilda barnet ges i VBU-tvister. 
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