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ABSTRACT 

In Sweden the divorce rates has increased during the latter part of the 20th century. For 

many children it’s everyday life growing up with parents no longer living together. The 

Parental Code states that "The child's best interests must be central to any decision in 

custody, residence and access." But what does the child’s best interest really mean and 

how do we investigate it? We decided to investigate its meaning by interviewing social 

workers regarding their interpretations of the child's best interests from a family law 

perspective. We also wanted to examine what they’re doing to protect the child's 

perspective in custody investigations. Our study is based on seven qualitative interviews 

with social workers dealing with family law matters. The interviews were based partly 

on our interview guide, but also on three fictitious cases that the social workers had to 

discuss and think about. Our theoretical starting point is based on Foucault's analysis of 

knowledge and power, Sannerstedt´s theory of implementation and Lipsky's theory of 

street – level bureaucrats and their discretion. Our study shows that social workers 

believe that the child's best interests are difficult to define and open to a variety of 

interpretations. Our results also shows that all social workers assume that the child's best 

interests shall be crucial to any decision concerning custody, residence and access, but 

illustrates the problem with the child's best interests are individualized for each child and 

is open to interpretation. It’s important to see from the child's point of view and trying to 

get acquainted with the child's situation. Research and experience are two important 

pieces which form the basis for the judgments they make. 



Förord 
Ett stort och varmt tack till alla som har hjälpt oss att genomföra denna uppsats. Särskilt 

vill vi tacka vår handledare Daniel Nilsson Ranta för tid, tålamod och engagemang 

under dessa intensiva veckor. Vi vill även tacka våra intervjupersoner för ett positivt 

bemötande. Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Även nära och kära 

ska ha stor eloge för att ni har stått ut med oss när vi pendlat mellan hopp och 

förtvivlan. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete! 
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1. Inledning  
De senaste åren har vi både i utbildningen och i privatlivet kommit i kontakt med föräldrar 

och barn som har erfarenheter av skilsmässor. De flesta föräldrar klarar av att lösa de 

praktiska frågorna gällande barnen på egen hand, men i en del fall krävs det att domstolen 

fattar beslut i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. I föräldrabalken (FB) står det 

att ”Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge”. Det 

innebär att det är barnets behov som ska vara i fokus och ligga till grund för beslut. I lagtexten 

finns det dock ingen närmare definition av vad barnets bästa innebär, men Socialstyrelsen 

menar att såväl kunskapsproduktionen som samhällets värderingar ligger till grund för hur 

man kan betrakta begreppet. I praktiken krävs det såväl ett generellt som individuellt 

perspektiv för att kunna avgöra vad som är barnets bästa i det enskilda fallet (Socialstyrelsen 

2003:70–71). Barnets bästa kan med andra ord betraktas utifrån flera olika synvinklar vilket 

innebär att innebörden av begreppet kan komma att skilja sig åt beroende på vem det är som 

ska tolka det. Detta väckte vårt intresse och ligger till grund för vårt val av uppsatsämne.   

 

1.2 Bakgrund 

Det har skett stora förändringar i samhället under 1900-talet vilket har påverkat familjen, 

föräldraskapet och synen på barn. Dessa förändringar har gett ny kunskap om barns behov 

vilket har lett till reformeringar i lagstiftningen kring barn och familj. FB har utvecklats för att 

stärka barns rättsliga ställning i samhället och är nu mer barncentrerad, även om barnets bästa 

angavs som inriktning i lagstiftningen redan 1916 (Socialstyrelsen 2003:13). 

 

Under mitten av 1970-talet ökade skilsmässofrekvensen dramatiskt, vilket delvis berodde på 

den nya lagstiftningen som kom 1974. I och med denna lagstiftning förenklades 

skilsmässoprocessen och man efterfrågade inte längre vem av makarna som bar skuld till 

skilsmässan (Öberg 2000:18–19). 1977 genomfördes lagen om gemensam vårdnad och 1983 

blev denna vårdform obligatorisk vilket innebar att om ingen av föräldrarna motsade sig 

gemensam vårdnad tillskrevs föräldrarna detta per automatik. Båda föräldrarna hade då det 

juridiska ansvaret vilket innebar samma rättigheter och skyldigheter gentemot barnet som de 

hade under äktenskapet (Öberg 2000:25–26).  
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1996 reformerades lagstiftningen angående barns rätt att komma till tals i ärenden om 

vårdnad, boende och umgänge. Denna reform innebar att domstolen vid bedömningen av 

barnets bästa skulle börja ta hänsyn till barnets vilja samt beakta barnets ålder och mognad 

och försöka klargöra barnets inställning. Lagstiftningen reformerades även 1998 då den tog 

fasta på och la en ökad betoning på samförståndslösningar mellan föräldrar i vårdnadstvister 

samt förespråkade gemensam vårdnad i större utsträckning, vilket ansågs vara det bästa för 

barnet (Prop. 2005/06:99 s. 34–35). De senaste lagändringarna trädde i kraft 1 juli 2006 i FB 

kapitel 6 och syftet med dessa var bland annat att stärka barnperspektivet. Detta tydliggjordes 

genom att begreppet barnets bästa kom till ett klarare uttryck. Formuleringen ”barnets bästa 

skall komma i det främsta rummet” ändrades till att ”barnets bästa skall vara avgörande för 

alla beslut om vårdnad, boende och umgänge”, samt att särskild vikt ska fästas avseende 

föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet när en bedömning görs av hur vårdnaden ska 

vara utformad. Målsättningen är att det ska vara gemensam vårdnad och gemensamt 

föräldraansvar eftersträvas. Betydelsen av samförståndslösningar mellan föräldrarna framhålls 

så att de i så stor utsträckning som möjligt kan komma överens om vårdnad, boende och 

umgänge. Detta kan ske genom exempelvis avtal och samarbetssamtal hos familjerätten. Även 

barnperspektivet ska beaktas, det vill säga, barnets vilja ska framkomma och hänsyn till denna 

ska tas i förhållande till mognad och ålder (FB 6:2a st. 3). Socialsekreterarna inom 

familjerätten ska träffa de berörda barnen för att de ska bli synliga och komma till tals i de 

beslut som rör deras vardag och framtid. Dock är det inget tvång för barn att uttrycka sin vilja, 

utan det är en rättighet (Socialstyrelsen 2003:83-85).  

 

I Sverige separerar cirka 30 000 föräldrapar från varandra varje år (Rejmer 2003:16). Under 

2005 var det cirka 47 000 barn under 18 år som upplevde en föräldraseparation. I samband 

med föräldrarnas separation ställs familjerna inför en ny verklighet där vårdnad, boende och 

umgänge ska lösas (Höjer & Röbäck 2007:9). De flesta föräldrar klarar av att lösa dessa 

frågor på egen hand, men i cirka 10 procent av fallen vänder sig föräldrarna till domstol av 

anledning att de inte kan enas om hur det ska se ut för barnet gällande dessa frågor framöver 

(Rejmer 2003:16). Vid oenighet är det socialtjänstens familjerätt som utreder, i en så kallad 

vårdnadsutredning, vad som är bäst för barnet och vilken av föräldrarna som bäst kan 

tillgodose barnets behov. Dock är det domstolen som fattar beslut gällande såväl vårdnad som 

boende och umgänge. Enligt lagstiftningen ska barnets bästa genomsyra socialtjänstens 

utredningar som ligger till grund för beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. 
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Familjerättens grundläggande princip är att båda föräldrarna är vårdnadshavare så länge det 

ligger i linje med barnets bästa (Socialstyrelsen 2008:7). 

 

1.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen kan sägas utgöra vår tids samhälleliga barnperspektiv eftersom den 

uttrycker världssamfundets kollektiva syn på barn och ungdomar (SOU 1997:116, s. 72.) 

 

Barnkonventionens grundsyn utgörs bland annat av att barn har rättigheter som ska 

respekteras. Barnets bästa ska sättas främst och utgöra vägledning vid beslut som rör barn. 

Dessutom poängteras barns rätt att uttrycka åsikter och bli lyssnad på (SOU 1997:116 s. 72). 

Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990 och har sedan dess haft inflytande över den 

svenska lagstiftningen. Bland annat så har det utifrån barnkonventionens regler skett 

justeringar i FB som innebär att det ska läggas större betydelse vid barns egen vilja. Den 

svenska lagstiftningen överrensstämmer till stor del med konventionens innehåll och går till 

viss del även utöver denna, men det finns brister i tillämpningen. Myndigheter och lokala 

beslutsfattande politiker får ofta utstå kritik för att de inte låtit barnet komma till tals i 

tillräckligt hög utsträckning, eller för att de inte lagt tillräcklig vikt vid barnets bästa (Melin 

2004:5). Dessa brister bottnar framför allt i otillräcklig kunskap om barn och regeringen 

påpekade i propositionen 1997/98:182 att barnkompetensen måste ökas hos anställda som 

arbetar med frågor som rör barn. Barnkonsekvensanalyser ska göras vid beslut som rör barn 

och barnperspektivet ska genomsyra alla utredningar (Prop. 1997/8:182 s. 17). 

 

1.4 Problemformulering 
Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 

bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att 

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

hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

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

Föräldrabalken 6:2a § 

 

Begreppen ”barnets bästa” och ”barnets perspektiv” är svåra att definiera och dess innebörd 

varierar beroende på person och situation. Synen på vad som är barnets bästa påverkas bland 
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annat av samhällets värderingar och den kunskap som produceras. I Socialstyrelsens stöd för 

rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt står det att ”En vägledning 

för att kunna tolka vad som är barnets bästa ges vid en sammanvägning av 

barnkonventionens, samhällets, forskningens, barnets egen, nätverkets och beslutsfattarens 

definition av innebörden i begreppet”. I varje enskilt beslut finns det utrymme för olika 

tolkningsmöjligheter vilket å ena sidan innebär en risk för att begreppet blir till intet 

förpliktigande och å andra sidan medför det en flexibilitet, vilket förstärker möjligheterna till 

individuella bedömningar där det enskilda barnets åsikter kan tillvaratas (Socialstyrelsen 

2003:70–71). Vi anser att vägledningen kan uppfattas som diffus då den är öppen för en rad 

olika tolkningsmöjligheter vilket kan medföra godtyckliga bedömningar. Vad som anses vara 

barnets bästa kan till exempel skilja sig åt beroende på vilken forskning som lyfts fram. 

Samtidigt är öppenheten viktig eftersom varje människa är unik. Vad som anses vara bäst i 

det ena fallet behöver inte vara det i det andra. I och med detta kan inte barnets bästa ha en 

klar definition, utan man måste se till varje enskilt fall.  

 

Med vår uppsats vill vi belysa komplexiteten i tolkningen av begreppet barnets bästa och lyfta 

fram enskildas socialsekreterares berättelser av hur de förhåller sig till barnets bästa och 

barnperspektivet i vårdnadsutredningar. Vår uppsats kan bidra med att visa på fördelar och 

nackdelar med att begreppet är så öppet.   

 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att belysa socialsekreterares tolkningar av begreppet ”barnets bästa” samt 

undersöka vad de gör för att tillvarata barnperspektivet i vårdnadsutredningar.  

 

1. Vad innebär barnets bästa för socialsekreterarna?  

2. Hur tillvaratas barnets perspektiv i vårdnadsutredningar och vilken vikt läggs vid 

barnets vilja? 

3. Vilka kunskapskällor använder sig socialsekreterarna av för att kunna bedöma barnets 

bästa i vårdnadsutredningar?    
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1.6 Avgränsningar 

Fokus i denna uppsats ligger på barnets bästa och barnets perspektiv i vårdnadsutredningar. 

Eftersom tvister om vårdnad, boende och umgänge utreds utifrån FB kapitel 6, är det endast 

socialsekreterare som arbetar utifrån denna lagstiftning som vi har intervjuat, det vill säga 

socialsekreterare på familjerätten. Vi har därför inte intervjuat socialsekreterare som enbart 

arbetar med andra typer av barn- och ungdomsärenden utifrån barnets bästa så som det 

beskrivs i socialtjänstlagen. I nästkommande avsnitt kommer vi att presentera tidigare 

forskning som knyter an till uppsatsens syfte och frågeställningar. Den har en introducerande 

funktion och har bidragit till vår förståelse av uppsatsens ämne.  
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2. Tidigare forskning 
Under detta avsnitt lyfter vi fram svensk och internationell forskning som vi tycker är relevant 

för vår uppsats syfte och frågeställningar. Vi börjar med forskning som vi samlat under 

rubriken barnets bästa. Här framträder otydligheten med definitionen av begreppet. Under 

barnets bästa har vi även valt att ta med forskning om olika boendeformer då dessa 

diskuterades under intervjuerna. Därefter följer forskning om barnets perspektiv och 

bedömningsgrunder. 

 

2.1 Barnets bästa 

Johanna Schiratzki (1997) skriver i sin avhandling Vårdnad och vårdnadstvister att begreppet 

barnets bästa är av stor betydelse i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och har 

kommit att bli helt dominerande för att lösa vårdnadstvister (Schiratzki 1997:21). Vid en 

bedömning av vad som kan betraktas som barnets bästa bör beprövad erfarenhet kombineras 

med vetenskap och barnets egna åsikter. För att göra en bedömning av barnets bästa i det 

enskilda fallet krävs med andra ord såväl ett generellt som ett individuellt perspektiv 

(Socialstyrelsen 2003:71). Annika Rejmer påpekar i Vårdnadstvister: En rättsociologisk 

studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från 

barnets bästa (2003) att det individuella barnets bästa fastställs dels genom ett subjektivt 

perspektiv som innefattar kunskap om det enskilda barnet och dels genom ett objektivt 

perspektiv som grundas på erfarenhet och vedertagen vetenskap (Rejmer 2003:125). 

 

Rejmer skriver att den svenska Barnkommittén har lyft fram såväl fysiska som psykiska 

omständigheter som ska beaktas i tillämpningen av barnets bästa. De fysiska behoven som ska 

tillgodoses är bland annat mat, kläder, bostad och tillgång till sjukvård. De psykiska behoven 

innefattar respekt, integritet och möjligheter för barnet att kunna påverka sin situation i 

förhållande till ålder och mognad. Barnkommittén konstaterar även att en stabil och varaktig 

relation till båda föräldrarna ligger i linje med barnets bästa. En nära kontakt med båda 

föräldrarna ger goda förutsättningar för att barnets emotionella behov tillfredsställs och bidrar 

till ökad känsla av trygghet för barnet. Barnkommitténs definition av fysiska och psykiska 

behov överrensstämmer med de grundläggande rättigheter som anges i FB 6:1 vilka är 

avgörande i vårdnadstvister (Rejmer 2003:122-123). 
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Schiratzki menar att principen om barnets bästa är ett av barnrättens grundläggande begrepp 

och att det är lika viktigt som det är vagt (Schiratzki 2006:27). Innebörden av begreppet är 

otydligt och det är svårt att bemästra genom tolkning. Bristen på definition av barnets bästa 

medför att begreppet kan karaktäriseras som ett öppet koncept, vilket innebär att en 

helhetsbedömning av barnets situation ska göras (Schiratzki 1997:54).  

 

Enligt Schiratzki bygger barnärenden i stor sett alltid på skönsbedömningar. Dessa 

bedömningar innebär att socialsekreterarna konkretiserar begreppet barnets bästa och 

tillskriver det en innebörd vilket medför att bedömningen av barnets bästa baseras på 

socialsekreterarnas erfarenhet och kunskap. Schiratzki menar att skönsbedömningar skiljer sig 

från formaliserade bedömningar och är mindre förutsägbara än dessa vilket medför både 

fördelar och nackdelar. Skönsbedömningens fördel är möjligheten till att kunna se till varje 

enskilt barns behov medan nackdelen är att det inte finns några traditionella 

rättssäkerhetskriterier (Schiratzki 1997:64). Dock visade Rejmers undersökning att 84 procent 

av socialsekreterarna upplevde en osäkerhet gällande innebörden av begreppet och ansåg att 

det var för otydligt definierat (Rejmer 2003:124). 

 

2.1.1 Växelvis boende 

Socialstyrelsen har genomfört studier och sammanställt vetenskaplig kunskap i en rapport om 

hur växelvis boende påverkar små barn (Socialstyrelsen 2004:3). I FB 6:2a står det att ”Barn 

har rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrarna” (FB 1949:381). Båda föräldrarna 

behöver efter en separation ha ett fortsatt gemensamt föräldraansvar och vara delaktiga i 

barnets liv. Ett sätt som har blivit allt vanligare att lösa detta på är genom växelvis boende. 

Denna boendeform innebär att barnet har sitt varaktiga boende hos båda föräldrarna och vistas 

ungefär lika mycket hos dessa. I rapporten framgår det att växelvis boende kan vara en bra 

boendeform under förutsättning att föräldrarna kan samarbeta och är lyhörda för barnets 

behov (Socialstyrelsen 2004:7). Dessutom bör föräldrarna bo relativt nära varandra så att 

långa resvägar och delat nätverk undviks (Socialstyrelsen 2004:17). Starka och långvariga 

konflikter samt dålig kommunikation mellan föräldrarna utgör däremot en risk för barnets 

sociala och känslomässiga utveckling, oavsett hur boendet ordnas (Socialstyrelsen 2004:16).  

 

Det är svårt att säga något om i vilken ålder det är lämpligt för barn att ha en jämn fördelning 

av boendet eftersom det inte existerar tillräckligt med kunskap om detta som är vetenskapligt 
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förankrad. Dock har man funnit att små barn har svårt att hantera längre separationer. Detta 

beror bland annat på att minnet inte är lika utvecklat hos dessa. För mindre barn är det därför 

bättre med korta perioder och frekventa byten mellan föräldrarna (Socialstyrelsen 2004:15–

16). Dock anser Barnombudsmannen (BO) att barn under 18 månader ska ha ett stadigvarande 

boende och endast träffa den andre föräldern under dagtid. Detta ställningstagande är 

emellertid bara riktlinjer då varje fall ska bedömas individuellt (Socialstyrelsen 2004:22). 

 

I Socialstyrelsen rapport lyfts även forskningsresultat fram som baseras på intervjuer med 

barn som bor växelvis. Dessa resultat visar att barn som bor växelvis upplever att fördelarna 

med växelvis boende är att de träffar båda sina föräldrar kontinuerligt och lika mycket. 

Nackdelarna som barnen uppgav var att behöva packa väskor och flytta ofta. Tolkningarna 

som görs av detta är att nackdelarna ligger på ett praktiskt plan medan fördelarna ligger på ett 

emotionellt plan (Socialstyrelsen 2004:18). 

 

2.1.2 Barn i enföräldersfamiljer 

I artikeln ”Mortality, severe morbidity, and injury in children living with single parents in 

Sweden: a population-based study” presenterar Gunilla R Weitoft et. al. forskningsresultat 

från en studie som gjorts avseende skillnader i dödlighet, svår sjuklighet och skador mellan 

barn som vuxit upp med en förälder och barn som vuxit upp i hushåll med två vuxna. Studien 

är baserad på registerdata och genomfördes i Sverige mellan 1991 och 1999 (Weitoft et. al. 

2003:289). 

 

I studien ingick 921 257 barn som vuxit upp med sammanboende föräldrar och 65 085 barn 

som vuxit upp i hushåll med ensamstående föräldrar. Resultaten som framkom visade bland 

annat på att barn som växer upp med en förälder löper ökad risk att drabbas av psykisk 

sjukdom, begå självmord eller försök till självmord, drabbas av skador eller utveckla 

missbruk. Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor kunde man konstatera att pojkar som 

vuxit upp med en förälder oftare än flickor tenderade att utveckla narkotikarelaterade och 

psykiska sjukdomar. Författarna till artikeln konstaterar att det medför oangelägenheter för 

barns hälsa att växa upp med enbart en förälder. Bristande hushållsresurser, demografiska och 

socioekonomiska omständigheter anges som faktorer som ligger till grund för detta (Weitoft 

et. al. 2003:289). Även fiendskap och fortsatta konflikter mellan föräldrarna påverkar barnens 
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mående och kan ge upphov till osäkerhet och stressymptom hos dessa (Weitoft et. al. 

2003:294).  

 

De flesta barn som växer upp med en förälder växer upp med sina mammor. Av de 65 085 

barnen som växte upp i enföräldershushåll var endast 5 433 av dessa registrerade hos 

papporna jämfört med 59 652 stycken som var registrerade hos mammorna (Weitoft et. al. 

2003:291). Att pojkar som växer upp med ensamstående mödrar uppvisade sämre psykisk 

hälsa än flickorna kan bland annat förklaras med avsaknaden av en manlig förebild. (Weitoft 

et. al. 2003:294)  

 

I artikeln påpekar författarna att det finns andra undersökningar gällande barns hälsa som inte 

visat på att föräldrars skilsmässa skulle ha någon större inverkan på barnens hälsa. Weitoft et. 

al. menar dock att när man ska undersöka effekterna av en skilsmässa kan man inte endast 

söka efter kortsiktiga effekter. Emotionella och sociala effekter kan visa sig längre fram och 

kan ha negativ inverkan på vuxenlivet. Dock påpekar Weitoft et. al. att en det är bättre för 

barn att växa upp i ett enföräldershushåll med låg grad av konflikter än att växa upp i en intakt 

familj med mycket konflikter (Weitoft et. al. 2003:294).  

 

2.1.3 Internationell forskning 

I ”Children´s living arrangements following separation and divorce: insights from empirical 

and clinical research”, skildrar Joan B. Kelly bland annat barns boendeförhållanden efter 

föräldrarnas skilsmässor i USA från 1960-talet och framåt samt hur barn kommer till tals vid 

separationer.  

 

Kelly menar att under de senaste tre decennierna har det forskats en hel del om risker och 

återhämtningsförmåga hos barn efter föräldrarnas skilsmässa vilket till stor del är okänd och 

outnyttjad av både föräldrar och professionella som arbetar med vårdnadstvister. När 

skilsmässorna började öka under 1960-talet i USA ansågs det att det skulle vara mödrarna 

som skulle vara den primära vårdtagaren av barnen och att fäderna fick komma och ”hälsa 

på”. Sedan dess har barn mestadels bott hos den ena av föräldern och en begränsad tid hos den 

andra. Detta synsätt förstärktes av obeprövad psykoanalytisk teori som fokuserade på 

betydelsen av modern och riskerna med att barn var separerade från sina mödrar en längre tid. 

1970-talet ersattes detta synsätt med mer könsneutrala stadgar. Detta innebar att riktlinjerna 
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utformades som en one-size-fits-all vilket innebar att alla barn skulle bo stadigvarande hos 

den ene föräldern, vanligtvis mödrarna, och ett visst antal dagar i månaden hos den andre 

föräldern. Denna lösning var enkel att tillämpa, eftersom det inte krävdes någon rättslig  

eller psykologisk analys och speglade obeprövad men en stark övertygelse att  

barn skulle bli psykiskt skadade om de hade mer än ett hem. Under 1980-talet började man 

anta definitionen av barnets bästa i staterna och ansågs därmed vara en standard definition. De 

tog dock inte hänsyn till kvaliteten på föräldraskapet och barnets önskemål och vilja vid 

vårdnadstvister. Detta resulterade i att barn med kärleksfulla föräldrar inte hade mer tid 

tillsammans, än barn med självupptagna och känslomässigt avlägsna föräldrar. Trots åtskilliga 

publicerade forskningsresultat fortsätter det att tillämpas i många stater. Trots att många stater 

antog stadgar på 1980-talet och i början av 1990-talet som uppmuntrade delad fysisk vårdnad 

som ett acceptabelt alternativ, så har det förblivit påfallande stabila under de senaste 35 åren. 

Skilsmässoforskare rapporterade att kvinnor i USA ansökte om ensam fysisk vårdnad och 

lyckades i 80-85 procent av fallen. Lagstadgade förändringar som möjliggör gemensam fysisk 

vårdnad har inte ökat markant eftersom jurisdiktionen fortsätter att förlita sig på traditionella 

besöks- och boenderiktlinjer (Kelly, 2006:35-36). 

 

Socialarbetare som arbetar inom familjerätten anser att barns kontakt med den förälder som 

barnet inte bor hos, inte bör baseras på riktlinjerna med varannan helg, utan istället på 

föräldraförmåga och relationen mellan föräldrar och barn. Vissa har även hävdat att barn bör 

få ge sin synvinkel på arrangemanget av dess boende, så länge de inte uppmanas att välja  

mellan föräldrarna (Kelly, 2006:47).  

 

2.2 Barnets perspektiv och bedömningsgrunder 

Barns rätt att komma till tals har sin grund i Förenta Nationernas (FN):s barnkonventions 12:e 

artikel. I artikeln står att ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att 

bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (Melin 

2004:26).  

 

Rejmer skriver att enligt den svenska Barnkommittén måste man tillämpa ett barnperspektiv 

för att kunna fastställa barnets bästa i vårdnadsutredningar. Det betyder att barnet sätts i fokus 

genom att man försöker klargöra barnets uppfattning om situationen och eventuella 
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förändringar framöver. Det innebär i en beslutssituation att man överväger olika 

beslutsalternativ utifrån barnets synvinkel och fattar beslut med hänsyn till vad som kan 

betraktas vara mest gynnsamt för barnet (Rejmer 2003:125). 

 

Handläggningen av vårdnadsutredningar ska alltid genomsyras av ett barnperspektiv och i 

riktlinjerna för hur vårdnadsutredningar ska bedrivas föreskrivs det att ”barnets inställning 

ska klarläggas om detta inte är olämpligt” (Rejmer 2003:126). Som regel ska utredaren 

personligen träffa barnet och försöka klarlägga dess inställning. Detta kan göras genom samtal 

med barnet eller om barnet är litet genom observationer av barnet tillsammans med 

föräldrarna. I en granskning av vårdnadsutredningar som Rejmer genomfört, framgick barnets 

åsikt uttryckligen och vikt lades vid denna i åtta procent av vårdnadsutredningarna. I dessa 

utredningar var barnet 12 år eller äldre. När barnen var yngre hade istället socialsekreteraren 

iakttagit barnen i samband med hembesök. Rejmer menar att detta tillvägagångssätt medför 

brister då det är betydligt svårare att kartlägga barnets uppfattning genom observationer. 

Vidare visade studien att barnen ofta beskrevs på ett schablonartat sätt i utredningarna. De 

beskrevs som exempelvis välskötta, livliga, blyga och så vidare. Informationen om barnen 

relaterades enbart till kunskap om åldersrelaterade behov vilket medförde att barnen 

betraktades som en homogen grupp utifrån ålder. Rejmer påpekar dock att de 

vårdnadsutredningar hon har analyserat upprättades innan FB 6:19 st. 4 infördes där det står 

föreskrivet att barns vilja ska beaktas i vårdnadsutredningar (Rejmer 2003:126–127). 

 

I Statens offentliga utredningar (SOU) 2005:43 står det att i frågor om vårdnad, boende och 

umgänge ska stor vikt läggas vid barnets egen uppfattning och inställning till hur de vill ha 

det. I lagtexten står det att barnets vilja ska beaktas. Att barnets vilja ska framgå betyder inte 

att barnet måste uttrycka en bestämd åsikt om till exempel vem av föräldrarna som det vill bo 

hos, men har barnet en klar vilja ska denna beaktas i förhållande till ålder och mognad. Även 

om inte barnet har en uttrycklig vilja kan det ha synpunkter på hur det önskar att deras tillvaro 

ska gestalta sig vilket är viktigt att uppmärksamma i en vårdnadsutredning. I SOU 2005:43 

framgår det även att mindre barn ska få möjlighet att komma till tals för att kunna påverka sin 

situation. I varje enskilt fall måste man bedöma lämpligheten i att tala med barnet och vilken 

vikt som ska läggas vid det barnet säger. Vidare framgår det i utredningen att 

vårdnadsutredningarnas kvalitet har förbättrats under senare år och barn kommer idag till tals 

i större utsträckning än vad de gjorde i början av 2000-talet. Dock påtalas det att ytterligare 

förbättringar kan göras i form av att socialsekreterarna träffar barnen i större omfattning och 
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att socialsekreterarna får vidareutbildning i samtal med barn och olika utredningsmetoder 

(SOU 2005:43 s. 31–33). 

 

Barbro Hindberg påpekar i ”Ingen enkel fråga: Barns rätt att komma till tals i social 

barnavård, familjerätt och rättsväsende” (2003) att det är lätt att tro att barnets vilja och 

barnets bästa hänger ihop. Så behöver det emellertid inte vara menar Hindberg. I vissa 

situationer kan det till och med förhålla sig tvärt om. Det är inte alltid barnet har förmåga att 

kunna se sitt egna bästa. Barns möjlighet att uttrycka sin vilja är begränsad och de kan av 

olika skäl ha svårt att bedöma vad som är bäst för det. Samtidigt är det viktigt att barnet ges 

möjligheter att komma till tals. Balansgången mellan att å ena sidan ta hänsyn till barnets 

uppfattning och å andra sidan ha i beaktande att barnet inte alltid vet sitt eget bästa kräver stor 

lyhördhet av utredande socialsekreterare (Hindberg 2003:49). 
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3. Metod 
Under metodavsnittet kommer vi inledningsvis att föra en kort diskussion gällande kvantitativ 

och kvalitativ metod. Vi går därefter över till vårt metodval där vi redogör för de metoder vi 

har valt att använda oss av i uppsatsen. Vidare presenterar vi tillvägagångssätt, bearbetning, 

urval och bortfall för att slutligen föra ett resonemang om hur vi har förhållit oss till validitet, 

reliabilitet och etiska överväganden. Avslutningsvis beskriver vi arbetsfördelningen oss 

emellan.  

 

3.1 Kvantitativ kontra kvalitativ metod 

I forskningssammanhang brukar man tala om kvantitativ och kvalitativ metod som två olika 

metodiska angreppssätt. Vilken metod som är bäst lämpad att använda sig av beror på vilket 

område man är intresserad av att belysa, vilka frågor som ska besvaras och vilken form av 

kunskap som eftersträvas (Robson 2002:80). Den kvantitativa metoden kännetecknas av att 

informationen som framkommer i undersökningar omvandlas till siffror och mängder som går 

att mäta genom statistiska analyser (Holme & Solvang 1997:76). Man strävar efter att uppnå 

så generella forskningsresultat som möjligt för att kunna säga något om en större grupp än den 

som har studerats. För att detta ska bli möjligt krävs det att urvalet utgör en miniatyr av en 

större population (Patel & Davidsson 2003:110). Den kvalitativa metoden kännetecknas av att 

det finns en närhet mellan forskaren och studieobjektet. Man vill med den kvalitativa metoden 

skapa en förståelse snarare än att framställa mätbara data eller generaliseringar. Kunskapen 

och informationen som eftersträvas ska hellre vara djup och fyllig än ytlig och bred (Holme & 

Solvang 1997:92). Vi anser att ett kvalitativt angreppssätt är lämpligast för vår studie 

eftersom syftet med vår uppsats är att belysa socialsekreterares tolkningar och upplevelser, 

vilket skulle vara svårt att få fram med en kvantitativ metod.   

 

3.2 Metodval 

Efter noggrant övervägande kom vi fram till att en kvalitativ ansats var det bästa 

tillvägagångssättet för vår uppsats. Genom kvalitativa intervjuer ansåg vi att vi på bästa sätt 

kunde fånga komplexiteten av barnets bästa och barnets perspektiv i vårdnadsutredningar. För 

att vi ytterligare skulle kunna få fram intressanta infallsvinklar, valde vi att kombinera 

 13



kvalitativa intervjuer med vinjettmetoden. När det är kvalitativa data som efterfrågas går 

dessa metoder utmärkt att kombinera (Jergeby 1999:20). 

 

Forskningsintervjuer kan ha olika former av struktur beroende på vilken kontroll av frågor 

och svar som eftersträvas. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform 

eftersom den har en flexibel karaktär som möjliggör fyllig information om det som 

intervjupersonen vill berätta. Detta innebar för vår del att vi upprättade en intervjuguide med 

ämnen som bestod av ett antal övergripande frågor som skulle besvaras under 

intervjutillfället. Dock kunde vi, beroende på vad som kom fram under intervjun, ändra 

frågornas ordningsföljd och intervjupersonen gavs utrymme att utveckla sina idéer och 

resonemang i olika riktningar. På detta sätt skapades nya frågor efter hand. Under 

semistrukturerade intervjuer ges intervjupersonen möjlighet att kunna tala mer utförligt om de 

teman som tas upp under intervjutillfället. Det finns även utrymme för intervjupersonen att 

utveckla och fördjupa sina synpunkter (Denscombe 2000:134-135, 162).  

 

Vinjettmetoden går ut på att respondenter ställs inför ett eller flera fiktiva fall (vinjetter) där 

en situation eller händelse kort beskrivs. Dessa vinjetter innehåller vissa rekvisit som 

respondenten ombeds förhålla sig till. Metoden syftar till att analysera val och bedömningar 

som människor gör av hypotetiska situationer och kan användas som ett komplement eller 

ersätta andra mer traditionella mätmetoder, då man är intresserad av att studera människors 

värderingar eller bedömningar inom ett visst område (Jergeby 1999:7). Vinjettmetoden är 

tillämpbar i såväl kvalitativa som kvantitativa studier (Jergeby 1999:10) För vår del hade en 

kvantitativ tillämpning av metoden varit lämpligast om avsikten med vår studie hade varit att 

dra generella slutsatser av hur socialsekreterarna förhöll sig till barnets bästa och 

barnperspektivet. Vi valde dock ett kvalitativt tillvägagångssätt av metoden då vi ansåg det 

lämpligare eftersom det var socialsekreterarnas tolkningar av begreppen som vi ville lyfta 

fram (Kvale 1997:77). En kvalitativ användning av vinjettmetoden öppnar upp för 

processbeskrivningar (Jergeby 1999:36) och informanterna fick i vårt fall resonera kring vad 

de tänkte om de situationer de ställdes inför och hur de hade hanterat dessa om det hade varit 

på riktigt. Vi konstruerade tre vinjetter som beskrev olika familjeförhållanden där föräldrarna 

var oeniga kring hur boendet skulle se ut för barnen framöver. I samtliga vinjetter var 

mamman och pappan något sånär likvärdiga som föräldrar. Båda var försedda med positiva 

och negativa egenskaper, precis som det kan vara i verkligheten. Detta eftersom vi ville fånga 

svårigheterna som socialsekreterarna ställs inför i en utredning. Genom att konstruera 
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komplexa verklighetstrogna fall hoppades vi på att få svar och infallsvinklar som hade varit 

svåra att komma åt genom att enbart ställa traditionella intervjufrågor.  

 

Enligt Denscombe kan forskaren genom att kombinera olika metoder öka undersökningens 

kvalitet, en så kallad metodtriangulering. För vår del innebar det att vi kunde se det insamlade 

materialet ur olika perspektiv och vinklingar (Denscombe 2000:102-103). Upprättandet av 

intervjuguiden och vinjetterna utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi inspirerades 

även av Socialstyrelsens publikation Vårdnad, boende och umgänge – Stöd för 

rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt. För att se intervjuguiden 

samt vinjetternas innehåll se bilaga 2 och 3. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

För att komma i kontakt med socialsekreterare som arbetar med familjerättsliga frågor har vi 

haft två olika tillvägagångssätt. Till en början ringde vi upp 1:e socialsekreterare på 

familjerätten i respektive kommun. Vi informerade henne om vår uppsats syfte och bad henne 

hjälpa oss att komma i kontakt med tänkbara intervjupersoner genom att vidarebefordra vårt 

informantbrev via mail till dessa. Informantbrevet innehöll våra namn och telefonnummer så 

att de som ville medverka i vår uppsats kunde ta kontakt med oss. På detta sätt fick vi endast 

tag i två socialsekreterare, vilket medförde att vi fick byta strategi. Genom att ringa till växeln 

i respektive kommun och fråga om namn och telefonnummer till dem som arbetade med 

familjerättsliga frågor fick vi direktkontakt med dessa personer. Vi ringde upp dem och 

frågade om de ville medverka i vår uppsats. Detta tillvägagångssätt visade sig vara betydligt 

gynnsammare och samtliga av de tillfrågade socialsekreterarna tyckte att det lät intressant och 

var villiga att avsätta en timme för att låta sig intervjuas. Holme & Solvang betonar vikten av 

att allt deltagande är frivilligt och att öppenhet råder om vad det är intervjupersonen 

medverkar i, vilket är viktigt i syfte att skapa den tillit som krävs för att intervjusituationen 

ska kännas bekväm för de inblandade (Holme & Solvang 1997:105). Detta är något som vi 

har varit noggranna med att ta fasta på i vår inledande kontakt med intervjupersonerna.  

 

Inför intervjun informerades våra intervjupersoner om att intervjun skulle bygga på två delar 

där den första delen innehöll allmänna frågor om barnets bästa och barnets perspektiv medan 

den andra delen skulle utgå från tre fiktiva fall (vinjetter). I god tid före intervjutillfället 
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mailade vi vinjetterna till våra intervjupersoner så att de i lugn och ro fick möjlighet att läsa 

igenom dessa och fundera över alternativa tillvägagångssätt. 

 

Holme och Solvang menar att det är viktigt att välja plats för intervjuerna med omsorg 

eftersom miljön kan inverka på intervjuns kvalitet. Det är viktigt att man kan sitta avskilt och 

att intervjupersonerna känner sig bekväma med valet av plats. Av ovanstående anledning ägde 

intervjuerna rum på socialsekreterarnas arbetsplatser (Holme & Solvang 1997:107). 

Fördelarna med detta utgjordes av att socialsekreterarna var i en van miljö samt att de slapp 

avsätta restid. Vid intervjutillfällena valde vi att medverka båda två, men vi delade upp det så 

att en av oss var huvudansvarig för intervjun, medan den andra observerade och flikade in 

enstaka frågor.  
 

3.4 Bearbetning  

Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare, vilket vi hade informerat 

socialsekreterarna om i informantbrevet (Holme & Solvang 1997:107). Innan vi påbörjade 

alla intervjuer diskuterade vi om vi skulle använda oss av bandspelare eller inte, men efter 

noggrant övervägande bestämde vi oss för att använda bandspelare eftersom vi ville kunna 

återge citaten korrekt utan förvrängningar eller fel (Denscombe 2000:144). När intervjuerna 

hade transkriberats, gavs intervjupersonerna möjlighet att läsa igenom råutskrifterna, för att 

kunna ge sina synpunkter på dessa innan de omarbetades (Holme & Solvang 1997:140). Det 

var bara en av intervjupersonerna som ville läsa igenom utskriften, dock var det inget hon 

ville ändra eller lägga till. När vi valde ut de citat som vi tyckte var relevanta för vårt syfte 

och våra frågeställningar, gjorde vi citaten mer lättbegripliga och lättlästa, men vi ändrade inte 

innebörden i dem (Denscombe 2000:164). Denscombe menar att man som forskare ska leta 

efter teman i utskrifterna för att lättare kunna hantera sitt insamlade material (Denscombe 

2000:159), så när intervjuerna var gjorda och transkriberade såg vi tydligt vilka teman som 

utgjorde vårt material, nämligen barnets bästa, barnets perspektiv samt bedömningsgrunder. 

Dessa utvecklades under analysavsnittet och blev fem nya rubriker för att undvika 

upprepningar när vi analyserade utifrån våra teorier. Dock utgår de fortfarande från våra tre 

teman. 
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3.5 Urval 

Vid val av intervjupersoner gjorde vi ett systematiskt urval då dem vi önskade intervjua var 

tvungna att uppfylla vissa kriterier (Holme & Solvang 1997:101). Detta innebar för vår del att 

intervjupersonerna skulle vara väl införstådda med ”barnets bästa” som begrepp i FB och att 

de skulle ha erfarenhet av att arbeta med vårdnadsutredningar. Enligt Holme & Solvang ökar 

informationsinnehållet om intervjupersonerna är väl insatta i och har goda kunskaper om 

undersökningsområdet, vilket vi anser att våra intervjupersoner har (Holme & Solvang 

1997:104). Vårt urval kom av den anledningen att bestå av socialsekreterare från olika 

kommuner i sydöstra Sverige och som arbetar med familjerättsliga frågor.  

 

Då vår uppsats har en kvalitativ ansats valde vi att begränsa vårt urval till sju 

socialsekreterare.  Vi anser att sju intervjupersoner är tillräckligt för vår uppsats syfte då vi 

har strävat efter att visa på djup snarare än bredd vilket är kännetecknande för kvalitativa 

undersökningar (Kvale 1997:98). Anledningen till att vi önskade intervjupersoner från olika 

kommuner var dels på grund av att vi ville se om det förekom lokala skillnader gällande 

definitioner och riktlinjer på de olika enheterna och dels för att vi ville undvika att få alltför 

likartade svar då det finns en tendens att man resonerar på likartat sätt när man arbetar tätt 

tillsammans.  

 

3.6 Bortfall 

Sammanlagt genomförde vi åtta intervjuer med socialsekreterare som arbetar med 

familjerättsliga frågor. Dock fick vi tekniska bekymmer vilket resulterade i att en intervju 

gick förlorad. Vi övervägde om vi skulle kunna använda den i alla fall, men beslöt oss för att 

utelämna den då vi inte hade fört tillräckligt med anteckningar under intervjun för att kunna 

återge intervjun genom korrekta citat, vilket vi gör med de andra intervjuerna. 

 

3.7 Validitet & reliabilitet  

I forskningssammanhang talas det ofta om validitet och reliabilitet. En granskning av en 

undersöknings validitet handlar om dess giltighet. Undersöks det som man avser att 

undersöka? Reliabiliteten hänger ihop med undersökningens pålitlighet och vid en granskning 

av en studies reliabilitet tittar man på resultatens tillförlitlighet (Kvale 1997:85). Merriam 

 17



talar om vikten av att forskare och andra personer ska kunna lita på forskningens resultat men 

menar att det finns en svårighet i att kunna mäta reliabiliteten och validiteten i en 

undersökning utan en studie av dess komponenter (Merriam 1993:175). För att stärka 

reliabiliteten i vår uppsats har vi undvikit att ställa ledande frågor. När vi konstruerade vår 

intervjuguide var vi noga med att frågorna skulle vara öppna och neutrala. Vi har även varit 

väldigt noggranna i transkriberingen av intervjuerna så att informanternas svar återgivits på 

ett korrekt sätt. Validiteten i kvalitativa intervjuer kan enligt Holme & Solvang ifrågasättas i 

och med att forskaren genom sitt sätt att vara kan påverka intervjupersonernas svar. Som 

intervjuare är det av stor vikt att man är medveten om detta (Holme & Solvang 1997:94). För 

att undvika att påverka intervjupersonernas svar har vi strävat efter att förhålla oss objektiva 

till det som sägs under intervjun. Vi är även medvetna om att resultatet av analysen till stor 

del är beroende av vem som tolkar materialet. Vi anser dock att vi genom ordagrann 

återgivning av intervjuerna skapar en stark grund och goda förutsättningar för en trovärdig 

analys. För att öka graden av reliabilitet och validitet krävs det att man har ett kontinuerligt 

kritiskt förhållningssätt vid bearbetningen av det insamlade materialet (Holme & Solvang 

1997:163), vilket är något som vi genomgående har eftersträvat.    

 

3.8 Etiska överväganden 

I vårt informantbrev tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som 

ska beaktas när man bedriver forskning. Den första principen, informationskravet innebär att 

man ska beskriva syfte och innehåll för intervjupersonerna. Detta har vi haft i beaktande vid 

såväl telefonkontakt som i utformandet av informantbrevet. Den andra principen, 

samtyckeskravet innebär att deltagandet för intervjupersonerna är frivilligt och de har rätt att 

avbryta sin medverkan om så önskas. Om de är omyndiga måste samtycke inhämtas från 

vårdnadshavare. Intervjupersonerna utgörs av yrkesverksamma socialarbetare vilka själva har 

fattat beslut om sin medverkan i vår uppsats. De har dessutom vid upprepade tillfällen getts 

information om deras rätt att avbryta sin medverkan när helst de önskar. Den tredje principen, 

konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om intervjupersonen måste hanteras på ett sådant 

sätt så att utomstående inte kan identifiera dem när resultatet presenteras (Kvale 1997:107-

109). I vår uppsats har vi strävat efter att avidentifiera våra intervjupersoner så mycket det 

går, och vi anger vare sig namn på enskilda informanter eller namn på kommuner. Den fjärde 

och sista principen, nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet inte får användas i 

något annat syfte än det som har angivits. Bandinspelningar och utskrifter av intervjuerna har 
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vi hanterat med största försiktighet och de kommer inte att ligga till grund för något annat än 

vår uppsats (Vetenskapsrådet 1990:14). 

 

3.9 Arbetsfördelning 

Större delen av innehållet i uppsatsen har vi skrivit tillsammans, det vill säga inledning, 

bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt metod-, resultat-, 

analys- och diskussionsavsnittet. Under tidigare forskning och teoriavsnittet delade vi upp 

skrivandet ur effektivitetssynpunkt, vilket innebär att Maria har haft huvudansvaret för det 

som skrivits om barnets bästa, internationell forskning, Lipsky och Sannerstedt. Elisabeth har 

i sin tur ansvarat för det som skrivits om barnkonventionen, boendeformer, barnets perspektiv 

och Foucault. Arbetet med uppsatsen har varit jämt fördelat och samtliga delar har genomgått 

bearbetning av oss båda. 
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4. Teoretiska ansatser 
Den teoretiska grundstommen kommer i den här uppsatsen att utgöras av Michael Lipskys 

teori om handlingsutrymme, Anders Sannerstedts teori om implementering av politiska beslut 

i praktiken samt Michel Foucaults teorier om kunskap och makt. Vi anser att Lipskys 

resonemang om gräsrotsbyråkrater är relevant för vår studie då han belyser det 

handlingsutrymme som är kännetecknande för gräsrotsbyråkrater, i vårt fall socialsekreterare. 

Gräsrotsbyråkraten är bunden till lagar och riktlinjer men har samtidigt en relativt stor frihet i 

utformningen av arbetet och gör en hel del egna bedömningar. Barnets bästa har ingen 

konkret innebörd i lagstiftningen vilket innebär att det är upp till varje enskild 

socialsekreterare att bestämma dess innebörd. Hade begreppet haft en snävare definition hade 

handlingsmöjligheterna varit mindre. Vi anser att Sannerstedts teori om 

implementeringsproblematiken är relevant för vår studie då han beskriver hur politiska beslut 

genomförs i praktiken. Han belyser bland annat komplexiteten med ramlagar i form av dess 

vaga och abstrakta formuleringar och diskuterar fördelar och nackdelar med dessa. I 

framställningen av Foucaults teorier har vi valt att främst använda oss av Mats Beronius 

tolkningar av Foucault. Beronius tillämpar Foucaults resonemang i analyser av makt inom 

organisationer. Vi har även tagit del av Foucaults ursprungsverk vilka har gett oss en 

översiktlig bild av kunskap och makt, dock anser vi att Beronius tolkningar av Foucault ligger 

närmare det vi är ute efter då han använder sig av Foucaults begrepp för att analysera makt 

inom arbetsorganisationer.   

 

Michael Lipsky 
Michael Lipsky skriver i ”Street-Level Bureaucracy – Dilemmas of the individual in public 

services” om handlingsutrymme och det han kallar street-level bureaucrats, vilket på svenska 

kan översättas till gräsrotsbyråkrater. Vi kommer hädanefter i detta avsnitt kalla 

socialsekreterarna för gräsrotsbyråkrater. Detta är ”aktörer” vilka genom sina yrkesroller 

arbetar och interagerar nära och har en daglig kontakt med medborgarna. Till dessa ”aktörer” 

räknas bland annat socialarbetare. Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna har en relativt stor 

handlingsfrihet när de utför sitt arbete och måste kunna hantera det faktum att de står i en 

position mellan organisationen och individen (Lipsky 1980:3, 27).  
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Lipsky anser att de flesta gräsrotsbyråkrater arbetar med en relativt hög grad av osäkerhet på 

grund av komplexiteten hos klienterna, samt att de måste fatta snabba beslut i varje ärende. 

Han menar vidare att gräsrotsbyråkraterna känner sig tvingade att handla snabbt i ärenden, 

utan att ens kunna fundera över om det är lönt att söka efter mer information. Detta eftersom 

det är både dyrt och svårt att samla in information, samt på grund av stor arbetsbelastning och 

pressen det medför att påskynda beslutsprocessen (Lipsky 1980:29).  

 

Lipsky menar att de gräsrotsbyråkrater som arbetar i en organisationshierarki har krav på sig 

från flera olika håll. De arbetar i de lägre nivåerna inom organisationshierarkin vilket innebär 

att de dels har krav på sig från de högre nivåerna, samtidigt som det ställs krav från klienterna 

de arbetar gentemot. Organisationen kräver och förutsätter att klienterna inte kan behandlas 

som individer utan måste omvandlas till ”fall”, så att de kan kontrolleras och hanteras mer 

effektivt, det vill säga en sorts masshantering. Detta är en förutsättning för att 

gräsrotsbyråkraterna ska kunna arbeta med dem. Då det är organisationen som bestämmer 

ramarna för gräsrotsbyråkraternas handlande, måste dessa därför börja med att omvandla 

individen till klient så att denne kan anpassas till organisationen villkor. Detta görs genom att 

organisationen enbart fäster vikt vid karaktäristika som faller inom organisationens 

specialisering och placeras därefter inom en på förhand definierad kategori. Dock menar 

Lipsky att det är svårt för gräsrotsbyråkraterna att tillmötesgå organisationens krav på att de 

ska ha ett opersonligt förhållningssätt gentemot sina klienter (Lipsky 1980:44-45, 59).  

 

Roine Johansson resonerar kring Lipskys tankar i sin bok ”Vid byråkratins gränser - om 

handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete”. Han menar att 

gräsrotsbyråkrater kännetecknas av att de i mötet med klienten har generella riktlinjer, 

manualer och lagar som de ska följa, samtidigt som de kan göra egna bedömningar och 

individuella tillämpningar, det så kallade handlingsutrymmet. I sitt dagliga arbete med 

klienter kan de stöta på situationer som är komplexa och svåra att kunna koppla till lagar och 

regler. De behöver då ofta improvisera och göra egna bedömningar i syfte att kunna anpassa 

regelsystemet till det konkreta ärendet, man har så att säga delegerat gräsrotsbyråkraterna en 

viss handlingsfrihet när de utför sina arbetsuppgifter (Johansson 2007:44, 52). 

 

Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken 
I boken Politik som organisation – Förvaltningspolitikens grundproblem skriver Anders 

Sannerstedt om ett synsätt eller perspektiv som kallas för det traditionella perspektivet. Detta 
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perspektiv innebär att det är beslutsfattaren (politikerna) som styr och att tillämparen 

(socialsekreteraren) ska följa styrningen och förväntas anpassa sitt handlande efter 

beslutsfattarens avsikter. Beslutsfattarna ser förvaltningen, där socialsekreterarna sitter, som 

ett instrument för att kunna implementera de åtgärder som behövs. En motsats till detta 

traditionella styrningsperspektiv som han tar upp är Lipskys teori om handlingsfrihet och 

handlingsförmåga. Han menar att det egentligen är socialsekreterarna som formar politiken i 

sitt dagliga arbete med klienterna, inte beslutsfattarna. Detta kan enligt Sannerstedt bero på att 

socialsekreterarna måste ta individuell hänsyn och behandla varje klient olika med tanke på 

att alla har olika behov och individuella förutsättningar. Han menar att beslutsfattarna saknar 

den professionella kunskapen som socialsekreterarna besitter och kan därmed inte hantera 

individuella hänsynstaganden (Sannerstedt 1997:18–20).  

 

Sannerstedt menar att målen i exempelvis ramlagar som socialsekreterarna ska följa ofta är 

övergripande och abstrakta, dock är de inte lätta att konkretisera. Han menar att vaga 

formuleringar i lagstiftningen inte enbart behöver ses som bristande förmåga hos 

beslutsfattarna. Om det hade funnits alltför långtgående preciseringar så hade 

socialsekreterarna inte kunnat tillämpa smidiga problemlösningar i det dagliga arbetet med 

klienterna. Sannerstedt anser att det vore olämpligt om beslutsfattarna skulle precisera lagarna 

och ta ställning i frågor som egentligen borde överlämnas åt socialsekreterarna som har den 

professionella kompetensen. En fördel med vagheten i lagstiftningen är att socialsekreterarna 

har den handlingsfrihet som möjliggör att kunna hantera nya och oförutsedda situationer som 

beslutsfattarna inte hade i åtanke när styrningen utformades (Sannerstedt 1997:28-31). 

 

Michel Foucault 
Michel Foucault var till professionen filosof och historiker och har bland annat bidragit med 

historiska analyser av hur nya vetandeformer, sociala praktiker och maktrelationer uppstår. 

Genom att analysera historiska processer och sekvenser har han funnit områden som han 

menar präglar vårt sätt att tänka och förhålla oss till varandra och samhället idag (Lindgren 

2003:347).  

 

I ”Den disciplinära maktens organisering: om makt och arbetsorganisation” diskuterar Mats 

Beronius Foucaults idéer om vetande och makt. Enligt Beronius har Foucaults analyser av 

vetande till stor del handlat om hur vårt vetande konstrueras i förhållande till den kontext vi 
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befinner oss i. Han menar att det som vid en viss tidpunkt betraktas som vetande alltid är 

förbundet med den tid vi lever i. Vetandet hör ihop med makt och sociala relationer. Foucault 

analyserar relationen mellan makt och kunskapsområden och försöker synliggöra det 

maktspel som utspelar sig. Han menar att mellan makt och vetande finns det en ständig 

växelverkan (Beronius 1986:12). ”Vetenskap är med andra ord det primärt auktoriserade 

förnuftiga medlet att tänka över tillvaron och dess roll består till stor del i att avvisa ett visst 

antal, eller en viss typ av alternativa sätt att tänka över tillvaron” (Beronius 1986:13).  

 

Foucaults maktanalys 
Foucaults maktanalyser skiljer sig från traditionella sätt att se på makt på så vis att han 

förnekar att makt existerar i substantiell ordning. Det vill säga att makt inte kan vara ett ting 

eller ett objekt. Makt är enligt Foucault ingen egendom eller egenskap. Makt är heller 

ingenting man besitter utan snarare en strategi som utövas (Foucault 1998:36). Makten utövas 

mellan parter, och det är vad som händer i detta förhållande och med vilka medel makten 

utövas som ligger till grund för Foucaults maktanalyser (Beronius 1986:23). Foucault skriver i 

Sexualitetens historia: viljan att veta (2002) att makten ständigt är närvarande eftersom den 

hela tiden skapas i interaktionen mellan människor (Foucault 2002:103) Foucault påstår:  
 

Att makt inte är någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting 

som man behåller eller låter sig gå sig ur händerna; makt utövas från oräkneliga 

håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga relationer (Foucault 2002:104).   

 

Det maktutövande som Foucault intresserar sig för handlar enligt Beronius främst om på 

vilket sätt handlingar och praktiker kan påverka andras handlingar och praktikers utrymme 

(Beronius 1986:25). Makt är inte bara något som verkar på en strukturell nivå utan verkar i 

allra högsta grad i det lilla, i mellanmänskliga relationer. Den makt som är centrerad till 

individen benämner Foucault som disciplinär. Den disciplinära makten centreras till individen 

och utgör medel för manipulation. Disciplin blir ett tillvägagångssätt för att kunna kontrollera 

och forma individer. Denna teknik kan användas av existerande auktoriteter som till exempel 

organisationer och institutioner för att nå specifika mål (Beronius 1986:28). Foucault menar 

att ”normens makt” är ett medel för disciplin. Det normala befästs genom exempelvis lagar 

och regler. Genom normer kan makten utvecklas inom en organisation där det råder formell 

jämlikhet eftersom grupptillhörigheten är viktig. Detta ger upphov till att gruppen kan 

betraktas som relativt homogen (Foucault 1998:215). 
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Kunskap och profession  
Beronius applicerar Foucaults idéer om makt på organisationer och poängterar att när man 

betraktar kunskap som makt får man inte bortse från att kunskaper som yrkesverksamma 

tillägnat sig även fungerar som disciplinerande för kunskapsinnehavarens sätt att tänka och 

handla. I en organisation utvecklas normer och förståelseformer som är förbundna med 

organisationens kulturella och sociala mönster. Han menar att ju längre man har varit verksam 

inom en organisation desto mer internaliserar man organisationens moral. Man följer de 

riktlinjer som finns uppställda och refererar till tidigare handläggning och beslut. Detta 

referenssystem påverkar i hög grad överföringen av administrativa principer (Beronius 

1986:146–147). Beronius påtalar även att den utbildning som de yrkesverksamma har med sig 

inte bara kännetecknas av tekniska färdigheter för hur de rent praktiskt ska utföra sitt jobb, 

utan inbegriper även kulturella och sociala ideologier och normer. Man lär sig hur man ska 

uppträda, vilket språk som används inom professionen och så vidare. Utbildningen förmedlar 

och reproducerar kunskaper och studenten ”lär sig att tänka och handla i enlighet med ett 

bestämt diskursivt mönster. Ett mönster som om det analyseras kan visa hur regler byggs in i 

de professionella” (Beronius 1986:150). Under studietiden läggs grunden för de tankar och 

handlingssätt som de tar med sig in i arbetslivet och vidareutvecklar som professionella 

(Beronius 1986:150). De grunder som läggs under studietiden och de normer som råder inom 

organisationen fungerar disciplinerande på den professionelle på så vis att de tänker och 

handlar efter ett diskursivt mönster. Expertkunskapen som de professionella besitter är 

baserad på vetenskaplig kunskap vilket tillskriver yrket en speciell auktoritet (Beronius 

1986:154-156). I kontakten med professionella möter den enskilde kunskapen som makt. Den 

professionella framstår som den som besitter kunskapen och den enskilda blir underordnad i 

detta förhållande (Beronius 1986:165).  
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5. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi disponera texten genom att sammanfatta de viktigaste resultaten och 

sedan lägga in citat som vi anser vara de mest väsentliga i förhållande till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. De citat där vi utelämnar en hel eller en del av en mening är markerade med 

/…/, medan de citat där vi utelämnar flera meningar, kommer markeras med /---/. I och med 

att intervjupersonerna är anonyma har vi gett dem fingerade namn (Alva, Anita, Britta, Eva, 

Lena, Petra och Sara), dock har vi valt att presentera dem med kön, utbildning och erfarenhet 

av familjerättsliga frågor. Informationen som framkommer under resultatdelen är till största 

del baserad på intervjuguiden. I de fall citaten är hämtade från diskussionerna av vinjetterna 

har vi skrivit ut dem för att tydliggöra vilka citat som härstammar från vilken metod.  
 

Intervjupersonerna 
Vi har intervjuat sju kvinnor som i inledningsfasen blev ombedda att berätta om sin utbildning 

och erfarenhet. Intervjupersonerna är alla utbildade socionomer och har mellan 8 och 22 års 

erfarenhet av familjerättsliga frågor. Deras titlar varierar mellan 1:e socialsekreterare, 

socialsekreterare samt familjerättssekreterare. Förutom socionomexamen har de utbildat sig i 

bland annat lösningsfokuserad behandlingsmetodik, samtal med barn, samarbetssamtal, 

konflikthantering och medling. Intervjupersonerna är verksamma i fem olika kommuner varav 

två av dessa har renodlade familjerätter. De resterande tre kommunerna är lite mindre, vilket 

medför att socialsekreterarna som arbetar med familjerätt även arbetar med andra typer av 

ärenden utifrån socialtjänstlagen. 
 

5.1 Barnets bästa 

Begreppets innebörd 
Samtliga socialsekreterare säger sig utgå från att barnets bästa ska vara avgörande för alla 

beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Dock uttrycker de barnets bästa på olika sätt. 

De menar att begreppet är svårt att sammanfatta eftersom det innefattar så mycket. De flesta 

enheterna har ingen tydlig definition av barnets bästa utan säger sig utgå från lagtexten och 

barnkonventionen. I de fall de säger sig ha en definition på enheten av vad som anses vara 

barnets bästa så finns det oklarheter kring dess innehåll. Definitionen är inte tydligt 

formulerad och säger inte mycket mer än lagtexten i sig. Petra och Britta menar att det är svårt 
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att göra en allmän definition av barnets bästa och trycker på att det är individuellt för varje 

barn.  
 

Barnets bästa anser jag är, att man sätter barnet i fokus och barnet i centrum. Och 

så utgår man från barnet, man utgår inte från föräldrarna. Och detta är ju väldigt 

individuellt. Det är att hela tiden lyfta fram barnet och ha barnet i centrum. /…/ Det 

handlar ju om trygghet, och det handlar om stabilitet, och det handlar om identitet… 

Det handlar ju om allt, deras känslor, deras utveckling, hälsa och utbildning. (Petra) 
 

Det är så individuellt för varje barn… Barnets bästa innebär så här att… Om man 

ska försöka hitta lösningar på ett problem så säger man att om man kartlägger 

barnets behov och tittar sedan på föräldrarnas förmåga. Och se vart barnet bäst får 

sina behov tillgodosedda utifrån föräldrarnas förmåga. (Britta) 
 

Intervjupersonerna anser att barnets bästa handlar om föräldrarnas förmåga att kunna 

tillgodose sina barns behov. Föräldrar måste även ha insikt i att de är viktiga för sina barn och 

bör vara mottagliga för en förändring när det är en stor konflikt dem emellan. 
 

Flera av våra intervjupersoner har lång erfarenhet av arbete med familjerättsliga frågor och 

menar att barnets bästa har fått större tyngd i vårdnadsutredningar under senare år. De kan se 

att en förändring har skett och att barns rättigheter har ökat. Britta säger att det såg annorlunda 

ut i slutet av 1960-talet då fokus låg på föräldrarna.  
 

Då fanns inte begreppet, det var mer föräldrarnas förmåga och föräldrarnas behov. 

Sen har ju det utvecklats efter hand, så det har blivit mer och mer barnets bästa. Det 

har liksom smugit sig in i arbetet. Det känns rätt så naturligt nu måste jag säga. 

(Britta) 
 

Begreppets hanterbarhet 
Som framgår av citaten ovan är barnets bästa ett vitt begrepp som inbegriper många olika 

tolkningar. Trots att begreppet är relativt otydligt uttrycker de flesta av våra intervjupersoner 

att det ändå är hanterbart. De understryker vikten av dess öppenhet eftersom inget barn är den 

andre lik.  
 

Det kan ju vara bra att det är öppet så att säga eftersom alla individer är olika och 

alla har olika förutsättningar. Det har ju både barn och vuxna då. Och sen har det ju 

breddats ut alldeles för mycket då, att man bara kan säga att man tolkar det på det 

sättet att det är barnets bästa. Så det kan ju bli väldigt många tolkningar på det. Och 

frågan är om det hjälper barnet. Risken är ju att barnet kan hamna någonstans mitt 
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emellan. Att om jag tolkar det så och någon annan tolkar det så, ja vilket ska man 

utgå ifrån då och komma vidare? Och föräldrarna kanske har en tolkning av det. 

(Anita) 
 

Trots att de flesta av våra intervjupersoner anser att begreppet är hanterbart, så anser de att 

begreppets öppenhet ibland kan bidra till en osäkerhet.  
 

Man kan ibland inte säga att den ena föräldern är bättre än den andre. Hur ska man 

då veta vad som är barnets bästa när man ska komma med ett förslag. Där kan det 

vara lite knepigt tycker jag. (Sara) 
 

Socialsekreterarna som har lång yrkeserfarenhet upplever att ju längre tid de har arbetat med 

familjerättsliga frågor, desto tryggare känner de sig i sin profession.   
 

Jag tycker att ju längre man arbetar så har man ju ändå, samlat ju på sig erfarenhet 

och man har ju mer att stå på. Man vet att det handlar om bedömningar och det 

finns ju sällan ett rätt eller fel. Ibland handlar det faktiskt om den minst dåliga 

lösningen också, alltså att erfarenheten gör ju att bedömningen… Alltså att man blir 

säkrare ändå i sin osäkerhet eller vad jag ska säga. Man får försöka förstå vad det 

här barnet befinner sig i för situation och utifrån det föreslå. (Eva) 
 

Boendeformer 
När vi diskuterade barnets bästa utifrån vinjetterna blev definitionen lite mer konkret. 

Exempelvis råder det delade meningar om olika boendeformer mellan socialsekreterarna. Ett 

par av våra intervjupersoner anser att barn bör ha ett stadigvarande boende vilket vi vill belysa 

genom att citera Anita.  
 

Jag tror ändå att man behöver en fast punkt och sen att man ska självklart träffa den 

andra föräldern. Kanske lite extra dagar ibland och så, men att man ändå bor 

någonstans och inte bara är skriven på en adress. För jag tror att det är lite så att 

barn lever i en kappsäck. Man hinner liksom inte bli klar där förens man ska flytta 

till nästa. (Anita) 
 

Andra intervjupersoner har en liberalare inställning till växelvis boende och menar att 

växelvis boende är bra. Dock förutsätter det en god och respektfull relation mellan föräldrarna 

och att de bor nära varandra. Växelvis boende föreslås inte om inte föräldrarna kan ha en 

fungerande relation. Ett par av socialsekreterarna uttrycker att de ibland får en känsla av att 
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växelvis boende är en lösning som främst gynnar föräldrarna. Föräldrarna utgår från att de har 

rätt till sina barn snarare än vad som är bäst för barnet.  
 

Det får inte vara ett sätt att lösa föräldrarnas konflikter på, vilket man har en känsla 

av att det är rätt ofta. (Britta) 
 

5.2 Barnets perspektiv 

Innebörden av att ha ett barnperspektiv 
På frågan av vad det innebär att ha ett barnperspektiv får vi snarlika svar från våra 

intervjupersoner. Sammanfattningsvis handlar det om att kunna se utifrån barnets synvinkel 

och att försöka sätta sig in i barnets situation. Eva uttrycker det på följande sätt: 
 

Jag tycker barnperspektiv och barnets bästa går mycket ihop. Att ha ett 

barnperspektiv innebär ju att vi ska försöka förstå vad barnet sitter i för ett dilemma. 

(Eva)  
 

Samtliga socialsekreterare är överrens om att fokus har flyttat från föräldrarna till barnen i 

vårdnadsutredningarna. Petra understryker i diskussionen av vinjetterna att det är barnen som 

har rättigheter medan föräldrarna enbart har skyldigheter. 
 

Det är ju så att många föräldrar tror att de har rättigheter… Att jag har rätt att 

träffa mina barn och jag har rätt att ha mina barn. Och då brukar jag vara rätt så 

tydlig med att som förälder har du inga rättigheter du har bara skyldigheter. Den 

enda som har rättigheter här är ditt barn. Barnet har rätt till båda sina föräldrar 

och barnet har rätt att älska båda sina föräldrar. (Petra) 
 

Barnets rätt att komma till tals 
Intervjupersonerna brukar använda sig av olika metoder för att försöka klargöra barnets 

inställning eftersom barn kan ha svårt att uttrycka sig verbalt. Genom dessa metoder kan 

barnen tillsammans med socialsekreterarnas hjälp, mer konkret visa vad de tänker på och vad 

de går igenom.  
 

Man samtalar ju med barnen. Vi brukar ju inte vilja ha andrahands information utan 

vi vill samtala med barnen själva. De kan även få rita bilder… Man kan ta fram de 

där dockorna, man kan använda nallekort. Alltså, det finns ju flera olika sätt att ta 

fram, men grunden är att vi plockar från barnet, alltså på ett eller ett annat vis. 

(Petra) 
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Intervjupersonerna menar att samtal med barn kan se olika ut. Ibland samtalar 

socialsekreteraren enskilt med barnet och ibland samtalar man med barnet med föräldrarna 

närvarande. Ålder och mognad anses vara avgörande för när det lämpar sig att prata enskilt 

med barnet. Ingen av socialsekreterarna anser att man bör prata enskilt med barn under fyra 

år. I en av kommunerna påpekade man nackdelar med att samtala enskilt med barn vilket 

följande citat får belysa.   
 

Vi träffar oftast barnet tillsamman med respektive förälder. För vi tänker ju att barn 

ingår i ett relationellt sammanhang. Att plocka ut ett barn som ska prata med oss 

som barnet inte känner, det tycker inte vi är ett barnperspektiv. Vi tycker att ett 

barnperspektiv är att barnet får ha mamma med sig en gång och pappa med sig en 

gång. Alltså i och med att det är konflikt mellan föräldrarna så behöver man ju se 

barnet med båda föräldrarna. Och det är ju en del i ett barnperspektiv, att vi 

försöker förstå barnet. Barn kan ju uppleva saker på så annorlunda sätt än vi vuxna. 

(Eva) 
 

Majoriteten av intervjupersonerna anser att de måste iaktta stor försiktighet när de klarlägger 

barnets inställning i utredningarna. De är rädda för att skriva något som kan komma att ligga 

barnet till last framöver. De är noga med att inte ansvaret ska läggas över på barnen. Detta kan 

sammanfattas med följande citat:  
 

Man får vara försiktig med vad man skriver. Jag kan ibland skriva att de har sagt så, 

precis som de har sagt. Citera vad barnet har sagt. Sen gör jag en egen analys eller 

bedömning av vad de har sagt. Och då väger jag ju in det här med lojalitetskonflikt, 

att de kan vara i en pressad situation eller att de inte kan avgöra detta egentligen 

med tanke på ålder och så. /---/ Så även om de kommer till tals och talar om vad de 

vill eller önskar, så får man ändå vara försiktig med att låta de ta ansvaret för det. 

Det är ändå föräldrarna som måste ta det största ansvaret. (Britta) 
 

Barnets vilja 
Genomgående menar socialsekreterarna att ju äldre barnet är, desto vanligare är det att de 

låter deras vilja komma till uttryck i utredningen. De lyssnar alltid på vad de har att säga och 

väger in det i bedömningen, men det skrivs inte alltid ut ordagrant i utredningen. I samtal om 

vinjetterna uttrycker Petra: 
 

Barnets inställning framgår, men man kanske inte skriver det rakt ut. Är de 12 eller 

äldre, då skriver vi det. /---/ Så när man väl skriver ut att det här är barnets önskan, 

 29



då ska det vara så pass uttalat och så starkt att då vet den andre föräldern om det 

här, det här är ingen nyhet som kommer. (Petra) 
 

Intervjupersonerna påtalar att barnets vilja inte alltid är förenligt med barnets 

bästa. Sara menar att i de fall där det är diskrepans mellan barnets vilja och vad 

som kan betraktas vara bäst för barnet, så lägger man mindre vikt på barnets vilja.  
 

Man gör ju utredningen och då självklart lyssnar man ju, men om det är totalt 

olämpligt så kan man ju inte lyssna på det, utan då får man förklara för ungdomen 

eller barnet att det här kommer inte att fungera. (Sara) 
 

Under vinjetterna diskuteras vikten av barnets vilja i förhållande till bakomliggande faktorer 

och barnets ålder och mognad. I den första vinjetten uttrycker Filippa 5 år, att hon vill bo hos 

pappa. Flera av socialsekreterarna påpekar att det är vanligt att barn tar parti för den förälder 

som verkar vara mest ledsen och att de då är försiktiga med att lägga någon vikt vid hennes 

önskan om boendet. Eva uttrycker att:  
  

Hon är fem år… Ja, det är frågan i vilket sammanhang hon säger det. /---/ Det beror 

på var hon säger det, och när. I det här läget skulle vi nog i första hand prata med 

henne om vad hon vill. /…/ Vi skulle försöka förstå hur hon har haft det och vilken 

relation hon har till sina… Vilken anknytning hon har till respektive föräldrar och så 

skulle vi försöka ja, prata med dem mer om hur deras liv ser ut och titta på hur 

skulle Filippa kunna träffa den hon inte bor mest hos. Skulle hon kunna träffa den 

andre mer… (Eva) 
 

5.3 Bedömningsgrunder i vårdnadsutredningar 

Forskning och erfarenhet  
I bedömningen av barnets bästa väger socialsekreterarna in flera olika komponenter. 

Forskning och erfarenhet är två viktiga bitar som ligger till grund för de bedömningar de gör.  

Flera av våra intervjupersoner påpekar att det är vanligt att man refererar till 

forskningsresultat i utredningarna.  
 

Utredningarna måste ha vetenskaplig grund också, så att det går inte bara att det 

här är mitt käcka tips liksom, utan man måste referera och det tycker jag är bra, det 

ska en utredning ha. (Alva) 
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Förutom forskning anses den förvärvade erfarenheten vara betydelsefull för att kunna 

klargöra barnets bästa i en vårdnadsutredning. Några av intervjupersonerna anser att 

erfarenheten gör att de känner sig säkrare  när de bedömer barnets bästa i utredningarna.   
 

Jag tror att det är båda delarna, både forskning och beprövad erfarenhet. Man har 

jobbat i många år, sen får man ju följa forskningen så att säga för man kommer ju 

ständigt med nya rön. (Anita) 
 

Det kommer ständigt ny forskning som socialsekreterarna kan ha användning för i sina 

utredningar. Däremot publiceras det inte så mycket svensk forskning inom det familjerättsliga 

området. Lena belyser problematiken på detta sätt: 
 

Det är viktigt tycker jag. Det har inte forskats så mycket kring… Det har hänt så 

mycket på familjerättsområdet och vi tänker att svensk forskning är jätteviktigt. Det 

är svårt att översätta forskning från USA till svenska förhållanden. (Lena) 
 

Tyvärr verkar tidspressen påverka socialsekreterarnas möjligheter att hålla sig uppdaterade 

gällande ny forskning. Majoriteten menar att de försöker hinna med att läsa ny forskning, men 

att det är ingenting de hinner med på arbetstid. Dock menar en del av dem att de kan få 

vägledning via olika forskningsresultat och gamla domar om de tycker att ett fall är knepigt.  
 

Samtal och observation 
Socialsekreterarna utgår genomgående från anknytning och relationen mellan föräldrar och 

barn när de ger förslag till beslut i en vårdnadsutredning. Tillvägagångssätten skiljer sig åt i 

de olika kommunerna. De använder sig både av intervjuer och av observationer för att ta reda 

på vem barnet har starkast anknytning till. Lena och Britta uttrycker:  
 

Man intervjuar föräldrarna och ser hur det har sett ut hittills. Vem som har varit 

föräldraledig och varit mycket med barnet, vem som har skolat in, vem som brukar 

lägga på kvällen, vem som barnet går till när det är ledset… Allt sådant här försöker 

man hitta konkret, hur ser det ut just för er. Vår tanke är ju att… Oftast finns det ju 

undantag, men den som har varit mest med barnet är ju den som har den närmaste 

relationen med sitt barn. (Lena) 
 

Vi gör ju hembesök hos båda föräldrarna tillsammans med barnet och någon gång 

så kan vi ha båda föräldrarna till att träffas i vår lägenhet. /…/ Att båda föräldrarna 

är med för det är ganska bra för då ser man ju ganska mycket kring de barnen som 
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är med där då. Vem gör vad i det här och om barnen kanske tyr sig till någon mest 

och så. (Britta) 
 

Även gränssättning verkar ligga till grund för förslag i vårdnadsutredningar. Genom 

observationer tittar man på beteendemönster och föräldrarnas förmåga att sätta gränser.  
 

Vi kan träffa mamma-barn och pappa-barn och så gör man någonting och så ser 

man lite på flickan hur hon beter sig och vem som bestämmer. Det handlar ju också 

om att sätta gränser. Alltså hur man gör, hur man är som förälder. (Anita) 
 

Handlingsfrihet och makt 
Socialsekreterarna har ett relativt stort handlingsutrymme vilket innebär att de ska förhålla sig 

till övergripande lagar som anger ramarna för deras utgångspunkter och ställningstaganden, 

samtidigt som de har frihet att tillämpa egna bedömningar på de enskilda familjerna. Sara 

uttrycker att det är självklart att handlingsfriheten finns och att hon är van vid att det är på det 

sättet, samtidigt poängterar hon att det är ett stort ansvar att förhålla sig till.   
 

Det är ett stort ansvar man har. Man ska ju presentera något så bra som möjligt, 

barnets hela framtid. Så visst, man gör ju det inte över en kafferast. Utan det måste 

vara noga genomtänkt. Så visst är det ett ansvar. (Sara) 
 

Alva uttrycker att utredningsinstrumenten underlättar arbetet.  
 

Dem metoder vi använder oss av, i alla fall utredningsmetoder, är ingenting som jag 

inte kan, jag tycker dem är bra helt enkelt. Jag känner aldrig att gud nu ska jag 

använda mig utav det här knäppa som blir knöligt eller som blir fel eller som kan 

misstolkas, utan jag känner mig väldigt trygg som utredare. Och det kanske ger en 

frihet då också. (Alva)  
 

Ett par av våra intervjupersoner menar att de inte kan bortse från att de har ett maktövertag 

gentemot sina klienter i och med att de representerar en myndighet. Dock försöker de 

minimera det asymmetriska maktförhållandet genom ett gott bemötande. Anita sammanfattar:  
 

Det kan vi ju inte frångå att vi gör gentemot klienten. Det räcker ju med att man går 

till doktorn själv, då så sitter man ju där. Alltså det blir ju så även om man försöker 

att det inte ska vara på det sättet. Jag tror att det handlar om vilken relation man får 

till den andra personen. /---/ Man försöker ju liksom att inte visa att man har någon 

makt. Det är ju viktigt vilka ord man använder också tycker jag. Man måste ju prata 

på ett språk som de förstår och inte använda en massa konstiga myndighetsord. /---/ 
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Jag tycker nog att vi är ganska bra på bemötande. Man lyssnar av och låter 

människor prata. Det är ju de som känner sig själva, det är ju inte jag. (Anita) 
 

Eftersom resultaten av vårt empiriska material är relativt omfattande har vi sammanställt 

dessa i en tabell för att ge en överskådlig bild av dem. Tabellen innehåller även en 

sammanställning av vad som sägs om barnets bästa, barnets perspektiv och 

bedömningsgrunder i aktuell forskning, barnkonventionen och FB. Vi vill genom denna 

sammanställning underlätta jämförelser av vad som ryms inom de olika kategorierna utifrån 

vem som förhåller sig till dem.  

 
 Social-

sekreterare 
Forskning Barnkonventionen Föräldrabalken 

Barnets 
bästa 

• Barnet i 
centrum 

• Trygghet 
• Stabilitet 
• Identitet 
• Känslor 
• Utveckling 
• Hälsa  
• Utbildning 
• Individualitet 
• Tillit 
• Föräldra-

förmåga 
• Rätt till båda 

föräldrar 

• Fysiska- och 
psykiska behov 

• Respekt 
• Integritet 
• Inflytande 
• Föräldrarnas 

relation 
• Rätt till båda 

föräldrar 
• Föräldraförmåga 
• Olika 

boendeformer 
• Kärleksfulla 

föräldrar  

• Skydd 
• Omvårdnad 
• Utveckling 
• Trygghet 
• Stabilt 

förhållande till 
föräldrarna 

• Behov av båda 
föräldrar 

• Respekt för sin 
integritet 

• Omvårdnad 
• Trygghet 
• God fostran 
• Respekt 
• Ej utsättas för 

kroppslig 
bestraffning eller 
kränkande 
behandling 

• Tillgodosedda behov 
• Tillsyn 
• Försörjning 
• Utbildning 
• God och nära kontakt 

med båda föräldrarna 
Barnets 
perspektiv 

• Barnets 
synvinkel 

• Rätt att 
komma till 
tals 

• Uttrycka sin 
vilja 

• Ålder och 
mognad 

• Försiktighet 
vid doku-
mentation 

• Expert 

• Barnets 
synvinkel 

• Klarlägga barnets 
inställning 

• Möjlighet att 
komma till tals 

• Samtal 
• Observationer 
• Olika metoder 
 

• Barnets 
synvinkel 

• Rätt att komma 
till tals 

• Ålder och 
mognad 

• Barn-
perspektivet 
skall finnas med 
i utredningar 

• Barnet är expert 
på sin situation 

• Hänsyn till barnets 
synpunkter och 
önskemål  

• Hänsyn skall tas till 
barnets vilja med 
beaktande av barnets 
ålder och mognad 

Bedömnings
grunder 

• Metoder 
• Forskning 
• Beprövad 

erfarenhet 
• Opartiska 

referenter 
• Handlings-

frihet 
• Ansvarsfull 

• Beprövad 
erfarenhet 

• Vetenskap 
• Generellt och 

individuellt 
perspektiv 

• Subjektivt och 
objektivt 
perspektiv 

• Helhets-
bedömning 

• Fortutbildning 
för de som 
arbetar med 
barn och 
ungdomar 

• Stärka barn-
kompetensen 

• Vid bedömningen av 
vad som är bäst för 
barnet skall det fästas 
avseende särskilt vid 
risken för att barnet 
inte utsätts för över-
grepp eller olovligen 
förs bort eller hålls 
kvar eller annars far 
illa. Barnets behov av 
nära och god kontakt 
med båda föräldrarna 
framhålls. 
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Som tidigare påpekats är barnets bästa och barnets perspektiv vida begrepp som kan innefatta 

mycket. Vår sammanställning visar att intervjupersoner, forskning, barnkonventionen och FB 

definierar begreppen på liknande sätt, men vid närmare granskning kan man se att innebörden 

ibland skiljer sig åt. Att alla definierar begreppen på ett likartat sätt behöver inte heller 

innebära att de menar samma sak. Att begreppen är öppna för olika tolkningar ligger i linje 

med att man inte kan ha en konkret innebörd, utan bedömningen av innehållet måste utgå från 

det enskilda fallet. Under barnets bästa trycks det exempelvis på barnets rätt till båda 

föräldrarna men enligt FB ska kontakten dessutom vara god och nära. När barnets perspektiv 

definieras påtalas det från flera håll att det innebär att man ser på situationer från barnets 

synvinkel. Även vikten av att barnet ska komma till tals framhålls. Däremot menar 

intervjupersonerna att de är försiktiga med att skriva ut barnets vilja i utredningarna. 

Barnkonventionen trycker på att barnet är expert på sin situation, intervjupersonerna intar 

själva expertrollen och gör tolkningar av vad som är bäst för barnet istället för att gå på 

barnets vilja. Detta eftersom barnets vilja och barnets bästa inte alltid behöver vara detsamma.  
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6. Analys  
I detta avsnitt utgår vår analys och diskussion från våra tre frågeställningar, det vill säga, vad 

barnets bästa innebär för socialsekreterarna, hur barnets perspektiv tillvaratas i 

vårdnadsutredningar samt vilka kunskapskällor som ligger till grund för socialsekreterarnas 

bedömningar i vårdnadsutredningarna. Dock kommer vi, vilket redan har påpekats, inte längre 

använda rubrikerna, barnets bästa, barnets perspektiv samt bedömningsgrunder, utan har 

istället vävt ihop dessa och skapat nya rubriker för att undvika upprepningar då de analyseras 

utifrån samma grunder. De nya rubrikerna är; socialsekreterarens handlingsfrihet, makt, krav 

och tidsaspekter samt kunskap och erfarenhet.       

 

6.1 Socialsekreterarens handlingsfrihet 

Våra resultat visar att det finns en liknande syn mellan socialsekreterarnas tolkning av barnets 

bästa. Dock är vår uppfattning att de fokuserar på olika begrepp som ryms inom ramen av 

barnets bästa. En del betonar exempelvis rätt till båda föräldrarna medan andra trycker på 

trygghet och tillit. Enligt Socialstyrelsen förespråkas en sammanvägning av såväl 

barnkonventionen och lagtextens definition som barnets egen och samhällets värderingar för 

att kunna betrakta begreppet (Socialstyrelsen 2003:70-71). Våra resultat visar även att 

socialsekreterarna väger in flera olika komponenter när de ska bedöma vad som är barnets 

bästa och hänvisar till såväl forskningsresultat som beprövad erfarenhet och kunskap om det 

specifika fallet. De menar att lagstiftningen och barnkonventionen befäster barnets bästa som 

utgångspunkt i deras arbete, men någon generell innebörd av barnets bästa finns inte. De 

påtalar att det är ett vitt begrepp som är svårt att sammanfatta. Varje människa är unik och 

man måste utgå från varje enskilt fall när man ska bedöma vad som är barnets bästa eftersom 

det är så individuellt för varje barn. Detta kan kopplas till Rejmers konstaterande om att 

socialsekreterarna måste ha såväl allmän kunskap som vetskap om det enskilda barnet samt 

erfarenhet av tidigare fall för att kunna fastställa barnets bästa (Rejmer 2003:125). Samtliga 

intervjupersoner i denna studie menar att alla barn har behov som ska tillgodoses av 

föräldrarna och dessa behov är bland annat trygghet, stabilitet, utveckling och tillit. Detta 

överrensstämmer med såväl barnkonventionens som föräldrabalkens definition av begreppet, 

vilket framgår av tabellen i föregående avsnitt. 
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Resultaten visar att socialsekreterarna anser att det är svårt att ge en allmän definition av 

begreppet barnets bästa och pekar på att de individuella behoven styr i det enskilda fallet, 

vilket enligt Lipsky kan skapa osäkerhet hos socialsekreterarna (Lipsky 1980:29). Varje 

ärende är unikt och kan inte hanteras på ett schablonartat sätt. Osäkerhet blir inte lättare att 

komma tillrätta med när socialsekreterarna, på grund av bland annat ekonomiska ramar, måste 

handla skyndsamt. Vår tolkning av detta är att om de måste handla skyndsamt, hur ska de då 

hinna med att göra en bra bedömning av vad som är bäst för det enskilda barnet? Hinner de 

träffa hela familjen i tillräcklig utsträckning för att få fram all information som behövs för att 

se vad barnet har för behov och önskemål? Problematiken vi kan se med detta är att när de 

måste fatta snabba beslut i varje ärende på grund av tidspressen, så kan de missa barnets 

individuella behov och istället utgå från sin förförståelse av vad varje barn behöver.  

 

Trots att barnets bästa är vagt och innehåller många olika tolkningar, anser intervjupersonerna 

trots allt, att begreppet är hanterbart och de understryker vikten av dess öppenhet eftersom alla 

barn har individuella förutsättningar. Vi anser att detta kan kopplas ihop med Sannerstedts 

resonemang om ramlagarnas tolkningsutrymme och att det ses som en nödvändighet för ett 

flexibelt handläggande eftersom de är övergripande, abstrakta och inte lätta att konkretisera. 

Han menar att socialsekreterarna måste ha i beaktande att alla människor är olika och har 

individuella behov och att det är därför det är så viktigt att lagen är så pass flexibel så att de 

ska kunna applicera och göra individuella bedömningar för vad som anses vara bäst för just 

det här barnet (Sannerstedt 1997:18–20). Även Schiratzki problematiserar detta och menar att 

barnärenden i stort sett alltid bygger på skönsbedömningar då dess fördel är att kunna se till 

varje barns behov (Schiratzki 1997:64). Vår tolkning utifrån Sannerstedts och Schiratzkis 

resonemang är att om lagen inte är öppen för tolkningar, så skulle det vara en omöjlighet att 

agera i det dagliga arbetet med klienterna och det skulle då bli svårt att få fram varje barns 

behov. Vi anser att det finns risk för att de skulle bli alltför styrda och hämmade i sitt arbete, 

vilket skulle försvåra möjligheterna till att fatta bra och givande förslag till beslut. Dock vill 

vi poängtera att i och med att lagen är diffus och till stor del bygger på skönsbedömningar, så 

ställer det stora krav på socialsekreterarna att göra genomtänkta bedömningar för att minska 

risken för godtycklighet. Vi anser att det kan finnas en risk att beslutsprocessen kan komma 

att påverkas negativt av den press som den relativt höga graden av osäkerhet i 

socialsekreterarnas bedömningsmässiga förutsättningar kan komma att medföra. Detta stöds 

av Lipskys tankar kring att komplexiteten hos klienterna, kopplat till eventuell tidspress, 

medför en relativt hög grad av osäkerhet (Lipsky 1980:29). 
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Som framgår av resultatet är det viktigt att se utifrån barnets synvinkel i bedömningen av vad 

som är bäst för barnet. Vår uppfattning är att socialsekreterarna försöker sätta sig in i barnets 

situation och utifrån det betrakta barnets inställning. Fokus ska ligga på barnet och det verkar 

som att denna utgångspunkt blivit tydligare under senare år. Vikten av att barnet sätts i fokus 

överrensstämmer med Rejmers påpekande om att fastställandet av barnets bästa måste utgå 

från ett barnperspektiv. Barnets uppfattning måste klargöras och i beslutssituationen ska 

beslutsalternativ övervägas utifrån barnets synvinkel och hänsyn ska tas till vad som kan 

betraktas vara mest gynnsamt för barnet. Rejmer påpekar även att handläggningen av 

vårdnadsutredningar ska genomsyras av ett barnperspektiv och barnets inställning ska 

klargöras och beaktas, om det inte är att betrakta som direkt olämpligt och utgör en risk för 

barnet (Rejmer 2003:125-126). Våra resultat visar att socialsekreterarna träffar barnen vid ett 

flertal tillfällen i en vårdnadsutredning för att få fram deras perspektiv och i bedömningen av 

vad som kan betraktas vara bäst för barnet vägs barnets åsikter in. Dock är det inte alltid som 

barnets vilja uttrycks skriftligen i utredningarna. Enligt intervjupersonerna genomsyras 

vårdnadsutredningarna av ett barnperspektiv, men som vi ser det utgörs barnperspektivet 

framför allt av socialsekreterarnas tolkningar av vad som är bäst för barnet. I de fall då barnets 

bästa är oförenligt med barnets vilja har socialsekreterarna dessutom tolkningsföreträde av 

vad som är att betrakta som bäst för det enskilda barnet. 

 

Socialsekreterarna använder sig av olika metoder för att klargöra barnets inställning. Förutom 

samtalsmetoder använder de sig bland annat av observationer av familjer för att se barnets 

anknytningsmönster samt olika hjälpmedel som exempelvis dockor och nallekort för att 

försöka få fram barnets perspektiv och vilja. Socialsekreterare träffar alltid barnen i en 

utredning tillsammans med respektive förälder, men det är långt ifrån alltid som de väljer att 

prata enskilt med barnet. Ålder på barnet är till stor del avgörande för om detta sker eller inte, 

men det kan även grunda sig i att man anser att barnet behöver tryggheten från föräldrarna för 

att kunna samtala med socialsekreterarna. Vi anser att detta kan utgöra en risk i och med att 

det kan vara svårt för barnet att uttrycka sig helt ärligt om hur de vill ha det i framtiden, med 

föräldrarna närvarande. Det kan vara svårt för barnet att säga att det skulle vilja bo hos den 

ena föräldern när den andra föräldern är med, eftersom barn är väldigt lojala gentemot sina 

föräldrar. I de fall där barnen är små väljer man andra tillvägagångssätt än att samtala med 

barnen och försöker i stället att titta på samspelet mellan barnet och föräldrarna genom 
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observationer. Rejmer påpekar att detta kan medföra brister eftersom det kan vara svårt att 

avgöra barnets uppfattning genom observationer (Rejmer 2003:126).  

 

6.2 Makt 

Trots att socialsekreterarna säger sig vara noga med att kartlägga barnets situation är det inte 

alltid som barnets inställning skrivs ut i utredningarna. Socialsekreterarna uttrycker överlag 

att de är väldigt försiktiga med att skriva ut ställningstaganden som barnen gör för att undvika 

att ansvaret läggs över på barnen. Utifrån resultaten tolkar vi det som att det dels bottnar i en 

rädsla för att skriva något som kan ligga barnet till last längre fram och dels i osäkerhet 

gällande tillförlitligheten i barnens ståndpunkter. I synnerhet när barnen är relativt små (under 

sju år). Vår uppfattning är att de lägger stor vikt vid att barnet befinner sig i en 

lojalitetskonflikt och att det kan finnas olika orsaker till att barn gör vissa ställningstaganden. 

För att försöka säkerställa tillförlitligheten i barns uttalanden kontrollerar de 

överrensstämmelsen i det som barnet gett uttryck för vid ett flertal tillfällen, för att se att 

barnet står fast vid det som det tidigare har sagt. Våra resultat kan jämföras med resultaten i 

Rejmers undersökning där hon granskade vårdnadsutredningar och konstaterade att barnets 

åsikter endast framgick i åtta procent av utredningarna. I de fallen barnets åsikt skrevs ut i 

utredningen och vikt lades vid denna var barnen 12 år eller äldre (Rejmer 2003:126). Utifrån 

våra resultat kan vi se en liknande tendens. Rädslan för att ansvaret ska läggas över på barnet 

gör, som vi ser det, att de undviker att skriva ut barnets inställning i utredningen, men de har 

ändå barnets åsikter i åtanke när de gör bedömningen.  

 

Enligt Foucaults tankegångar om makt kan vi utläsa att makt inte är någonting som endast en 

part utövar, utan makten utövas mellan människor och återskapas i interaktionen dem 

emellan. Makten utövas med andra ord från flera olika håll (Foucault 2002:104). Utifrån detta 

resonemang blir det tydligt att makten brukas i ett växelspel mellan de olika parterna som 

ingår i en vårdnadsutredning. De professionella har ett maktövertag i och med den kunskap 

som de förväntas besitta och det faktum att det är de som ska komma fram till ett 

ställningstagande. Men även barnen har till viss del makt eftersom det är deras perspektiv som 

ska ligga till grund för socialsekreterarens bedömning. Av resultaten framgår det att fokus har 

flyttats över från föräldrarna till barnen och det är vad som kan betraktas vara till barns fördel 

som utredningen ska mynna ut i. Utifrån detta kan man tolka det som att föräldrarnas makt har 

minskat och barnen har genom ökat inflytande fått större makt.  
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Att makten är föränderlig kan förstås utifrån Foucaults påstående om att vetande och kunskap 

konstrueras i förhållande till den kontext vi befinner oss i. Det som betraktas som vetande är 

alltid förbundet med den tid vi lever i (Beronius 1986:12). Under 1960-talet var det oftast 

mödrarna som tilldelades vårdnaden om barnen vid en separation. Under 1990-talet började 

man istället uppmuntra delad vårdnad vilket överrensstämmer med dagens syn på hur 

vårdnaden ska fördelas (Kelly 2006:35-36). Oavsett om det är föräldrarnas eller barnens 

perspektiv som är rådande, går det inte att komma ifrån att socialsekreterarna besitter makt i 

sammanhanget. Det är de som gör tolkningar utifrån det som framkommer i utredningen och 

av våra resultat framgår det att barnets vilja inte alltid är förenligt med barnets bästa vilket 

även Hindberg påpekar. Barnet har inte alltid förmåga att kunna bedöma vad som är deras 

eget bästa. Samtidigt är det viktigt att de ges utrymme att komma till tals. Denna balansgång 

mellan å ena sidan barnets uppfattning och å andra sidan vetskapen om att barn inte alltid är 

förmögna att veta sitt eget bästa kräver stor lyhördhet av socialsekreteraren (Hindberg 

2003:49). Resultaten visar att när det finns en diskrepans mellan barnets vilja och vad 

socialsekreterarna bedömer vara barnets bästa, lägger de mindre vikt vid barnets vilja. 

Socialsekreterarnas bedömningar av vad som är att betrakta som bäst för barnet väger med 

andra ord tyngre än det som barnet ger uttryck för, vilket än en gång befäster 

socialsekreterarnas makt. Det är socialsekreterarna som väljer vad som är relevant eller icke 

relevant av det barnet säger och deras ställningstaganden ligger till grund för domstolens 

beslut, vilket medför att det som skrivs i utredningen tilldelas stor tyngd. Om inte barnets vilja 

skrivs ut i utredningen blir denna inte heller synlig för domstolen utan grundar sig enbart på 

socialsekreterarens tolkning av vad som är bäst för barnet, vilket vi anser kan utgöra en risk 

för felaktig dom i domstolen. 

 

6.3 Krav och tidsaspekter 

Socialsekreterarna arbetar under tidspress och har stor arbetsbelastning. En vårdnadsutredning 

får inte ta hur lång tid som helst och socialsekreterarna arbetar med flera ärenden parallellt. 

Detta medför enligt Lipsky att socialsekreterarna skapar strategier för att kunna hantera 

situationen. För att kunna förhålla sig till organisationens krav betraktas inte klienterna som 

individer utan som fall (Lipsky 1980:44-45). Tidspressen innebär att det finns begränsade 

möjligheter att träffa de olika parterna i varje ärende, vilket kan medföra att socialsekreterarna 

får en bristfällig bild av situationen samt att de inte kan fastställa barnets bästa i varje enskilt 
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fall. För att kunna klargöra ett barns situation och perspektiv på ett tillförlitligt sätt anser vi att 

man behöver träffa såväl barn som föräldrar flera gånger och under en längre tid för att 

kontrollera att det man först uppfattat är stabilt, vilket våra intervjupersoner menar att de gör. 

Samtidigt är det av stor vikt att en utredning inte blir för utdragen eftersom parterna befinner 

sig i en pressad situation som gör att de har svårt att komma vidare. Detta är ett dilemma som 

innebär svårigheter för socialsekreterarna i att kunna uppvisa en sann bild av barnets situation.  

 

Socialsekreterarna upplever att erfarenheten är viktig och bidrar till att de känner sig säkrare i 

sin profession och i sina bedömningar. Enligt Beronius tolkningar av Foucault, fungerar den 

kunskap som yrkesverksamma tillägnat sig som disciplinerande för kunskapsinnehavarens sätt 

att tänka och handla. Normer och förståelseformer utvecklas inom en organisation som är 

förbundna med organisationens sociala och kulturella mönster. Ju längre man varit verksam i 

en organisation desto mer internaliserar man organisationens moral vilket påverkar 

överföringen av administrativa principer (Beronius 1986:146-147). Socialsekreterarnas 

uttalanden om att erfarenheten bidrar till att de känner sig tryggare i sina ställningstaganden 

om vad som är barnets bästa, anser vi kan bottna i att man har tagit till sig organisationens sätt 

att tänka. Kollegors uppfattningar och organisationens riktlinjer har blivit deras egna, vilket i 

sin tur bidrar till att man resonerar och förhåller sig till saker och ting på ett liknande sätt 

inom organisationen. Enligt Foucault är ”normens makt” ett medel för disciplin. Genom 

normer utvecklas makten inom organisationen, som i sin tur verkar disciplinerande för de 

enskilda medlemmarna (Foucault 1998:215). Vi kan konstatera att i de kommuner där vi 

intervjuade flera socialsekreterare, resonerade dessa på ett likartat sätt. Resonemangen ovan 

kan tolkas som att socialsekreterarna successivt begränsas i sin handlingsfrihet i takt med att 

de internaliserar organisationens diskursiva drag. Vi är av den åsikten att detta inte är något 

unikt för socialtjänsten utan sker på de flesta arbetsplatser. I detta fall tar socialsekreterarna 

till sig organisationens normer och börjar resonera likadant som sina kollegor, vilket i 

slutändan verkar disciplinerande och begränsar deras handlingsfrihet. Detta står dock i 

kontrast till Lipskys resonemang där han istället menar att socialsekreterarnas arbetssituation 

styrs och är under ständig påverkan, dels från interna organisationsspecifika krav, men även 

från externa intressenter (Lipsky 1980:27). 
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6.4 Kunskap och erfarenhet 

I diskussionen av vinjetterna belyser intervjupersonerna fördelar och nackdelar med växelvis 

boende samt att enbart bo med den ena föräldern. Vi tycker oss se socialsekreterarna verkar 

ha en klar uppfattning av vad de anser vara det bästa alternativet och att de har en stor 

handlingsfrihet att själva bedöma vilken boendeform som passar det enskilda barnet. Några av 

intervjupersonerna förespråkar att barn ska ha en fast punkt för att slippa bo i en ”kappsäck”, 

medan andra anser att växelvis boende är ett bra alternativ när föräldrarna ska skiljas. Dock 

förutsätter det en bra relation mellan föräldrarna för att det ska vara det bästa för barnet, vilket 

även Socialstyrelsen har rapporterat (Socialstyrelsen 2004:7). Många av socialsekreterarna 

påpekar dessutom att de upplever att de forskningsresultat som de har tagit del av, många 

gånger är motstridiga. Det finns exempelvis forskning på växelvis boende som visar att det är 

en bra boendeform, medan annan forskning visar att barn inte mår bra av att ha två boenden 

(Socialstyrelsen 2004:18). För att de ska kunna handla utifrån vad som anses vara barnets 

bästa, bör de hålla sig uppdaterade gällande vetenskap och ny forskning inom området. Deras 

ställningstaganden försvåras när forskningen är motstridig för vad som kan betraktas vara 

barnets bästa. Såväl bristen som motstridigheten i forskningen skapar enligt Lipskys 

resonemang osäkerhet hos socialsekreterarna som försvårar skapandet av en gemensam 

definition av begreppet. Vi anser att en tydligare definition skulle kunna bidra till minskad 

risk för godtyckligheten, men å andra sidan skulle det innebära att alla riskerar att bedömas på 

ett schablonartat sätt som osynliggör de enskilda individerna. Johansson resonerar kring 

Lipskys tankar att socialsekreterarna har denna handlingsfrihet när de ska förhålla sig både till 

de lagar som råder, samtidigt som de har möjligheten till att göra individuella bedömningar 

när de utför sina arbetsuppgifter (Johansson 2007:52). Därför kan bedömningen av vad 

socialsekreteraren tycker är det bästa alternativet, se väldigt olika ut beroende på vem det är 

som har gjort utredningen. Frågan är om det är skrämmande eller om det är bra att de har 

denna handlingsfrihet? Å ena sidan finns det risk för godtycklighet och å andra sidan kan det 

vara bra att få en socialsekreterare som gör egna bedömningar i varje enskilt fall.   

 

Forskningsresultat används för att styrka olika resonemang i vårdnadsutredningar. Dock 

verkar det som att det råder brist på svensk forskning och socialsekreterarna upplever det som 

problematiskt att applicera utländsk forskning på svenska förhållanden, då det råder stora 

kulturella skillnader mellan exempelvis Sverige och USA. I Sverige är det till exempel 

betydligt vanligare att båda föräldrarna fortsätter att vara delaktiga i barnets liv även efter en 
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separation än vad det är i USA. Några av socialsekreterarna påpekar också svårigheter i att 

hålla sig uppdaterade gällande ny forskning och de menar att de i sådana fall får göra det efter 

arbetstid. Vi ställer då oss frågan: om de inte hinner ta del av forskning på arbetstid, 

prioriterar de då att göra det på sin fritid? I vilken utsträckning nya forskningsresultat 

efterfrågas skiljer sig åt i de olika kommunerna, vilket vi anser kan bidra till brister i 

utredningarna. Vår tolkning är att det finns en fara i att socialsekreterarna gör sina 

bedömningar utifrån kunskap som inte längre är aktuell. I och med detta riskerar barnets bästa 

att bli godtyckligt bedömt och i stor utsträckning beroende på vem det är som har gjort 

utredningen, eftersom det skiljer sig åt i vilken utsträckning de tillägnar sig den forskning som 

finns.  

 

Synen på föräldraskapet har förändrats över tid och idag är det inte längre självklart att det är 

mödrarna som får vårdnaden om barnen vid en separation. Under intervjuerna framkommer 

det att förr var det naturligt att barn skulle bo hos sina mammor efter en skilsmässa. Idag är 

det inte lika självklart och det är många barn som bor hos sina pappor. Vi tolkar det som att 

traditionella könsroller håller på att luckras upp och gränserna mellan män och kvinnor är inte 

längre lika tydlig. Kvinnor deltar i högre utsträckning i arbetslivet och män tar större ansvar 

för barn och hushåll än vad de tidigare har gjort. Mäns närvaro i hemmet har ökat och därmed 

också förutsättningarna för en god anknytning mellan pappor och barn. Utifrån Foucaults 

tankar om hur kunskap konstrueras, tolkar vi det som att männens inträde på den kvinnliga 

arenan har öppnat upp för ny forskning som styrker vikten av närvarande pappor. Detta kan vi 

se vara en av anledningarna till att det idag råder större jämlikhet mellan män och kvinnor i 

vårdnadstvister, även om det fortfarande är så att det är fler barn som bor med sina mammor 

än med sina pappor.  

 

De intervjupersoner som har arbetat lång tid inom det familjerättsliga området uttrycker att 

barnets bästa har fått en större tyngd i vårdnadsutredningarna än vad det hade förr. 

Socialsekreterarna som har arbetat under en längre tid upplever att de har fått byta perspektiv, 

medan de socialsekreterare som endast har ett par års erfarenhet av familjerättsliga frågor, 

upplever det som en självklarhet att barnet ska vara i fokus eftersom det hela tiden har varit så 

för dem. Socialstyrelsen menar att kunskapen om barns behov och vad som anses vara barnets 

bästa ständigt utvecklas och förändras (Socialstyrelsen 2003:13). Ny kunskap produceras hela 

tiden och olika infallsvinklar gör att kunskap och vetenskap måste betraktas utifrån den 

kontext vi befinner oss i (Beronius 1986:13). De normer och värderingar som vi hade att 
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förhålla oss till för 50 år sedan är inte desamma som idag och kommer troligtvis inte att vara 

det om vi blickar 50 år framåt. Eftersom synen på vårt samhälle förändras över tid, tror vi att 

synen på barnets bästa med all sannolikhet kommer att ändras i takt med att samhället 

förändras. Detta överrensstämmer med Beronius tolkningar av Foucaults tankar kring att 

socialsekreterarnas utbildning formar och lägger grunden för de tankar och handlingssätt som 

de tar med sig in i arbetslivet och vidareutvecklar som professionella (Beronius 1986:150). 

Med detta menar vi att kunskap ständigt utvecklas och reproduceras och synen på vad som är 

barnets bästa kommer i och med detta att förändras.  

 

6.5 Avslutande diskussion 

Syftet med vår uppsats var att belysa socialsekreterares tolkningar av begreppet barnets bästa 

samt undersöka vad de gör för att tillvarata barnets perspektiv i vårdnadsutredningar. Vi ville 

även se vilka kunskapskällor socialsekreterarna använder sig av när de ska bedöma barnets 

bästa i vårdnadsutredningar. Våra resultat bekräftade vår förförståelse av att barnets bästa är 

ett vidlyftigt begrepp som till stor del baseras på en sammanvägning av barnkonventionen, 

lagtexten, och socialsekreterarnas egna bedömningar av dess innebörd. Socialsekreterarna 

säger sig grunda sina ställningstaganden på forskningsresultat, tidigare erfarenheter av 

familjerättsligt arbete och ett individperspektiv. Det verkar som att det saknas en generell 

definition av begreppet, och i praktiken måste bedömningen av barnets bästa sättas i relation 

till det enskilda fallet.  

 

Vid en jämförelse av vad intervjupersonerna, forskningen, barnkonventionen och FB lägger in 

under barnets bästa och barnets perspektiv, kan vi se att definitionen överrensstämmer till stor 

del vilket i sig känns betryggande. Samtidigt började vi fundera över hur folk i allmänhet 

skulle beskriva vad som är barnets bästa. Förmodligen skulle inte deras svar skilja sig så 

mycket från socialsekreterarnas definition. Trygghet, tillit, hälsa, utbildning och så vidare är 

grundläggande behov som de flesta anser är bra för barn. Kontentan utifrån ovanstående 

resonemang blir då att barnets bästa är så öppet för tolkningar att man kan lägga in lite allt 

möjligt under begreppet, då det inte tar avstamp i något konkret. Dock verkar det som att 

barnkonventionen och lagtexten lägger större tyngd vid att det är barnet som är expert på sin 

situation och att hänsyn ska tas till dess vilja, än vad våra resultat visar att socialsekreterarna 

gör. Socialsekreterarna resonerar i termer av att barn inte alltid är förmögna att se sitt eget 

bästa och när barnets vilja inte överrensstämmer med socialsekreterarnas bedömning av vad 
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som är bäst för barnet, väger socialsekreterarens bedömning tyngre än barnets önskan. 

Barnets perspektiv genomsyrar vårdnadsutredningarna, men det är inte detsamma som att 

barnets vilja alltid uttrycks i klarhet. Istället blir det socialsekreterarnas tolkningar av vad som 

är bäst för barnet som utgör barnperspektivet i vårdnadsutredningarna eftersom ansvaret inte 

ska läggas över på barnet. Socialsekreterarna blir i detta sammanhang experter som har 

tolkningsföreträde gällande vad som är bäst för barnet.  

 

I vårt samhälle har vi en stor tilltro till professionella och räknar med att de grundar sina 

beslut utifrån den kunskap som de besitter i och med sin profession. Vi förutsätter att de håller 

sig uppdaterade med de senaste forskarrönen och att de har grund för det dem beslutar 

(Börjesson & Palmblad 2003:10). Enligt våra resultat anser socialsekreterarna att det är viktigt 

att de har en vetenskaplig grund att stå på och de säger att de tar del av ny forskning som 

kommer. Samtidigt har de hög arbetsbelastning och tidspressen begränsar möjligheterna till 

att söka och läsa forskningsresultat på arbetstid. Om dem inte har tillfälle till det på arbetstid 

innebär det att de måste göra detta på sin fritid. Orkar dem det? Och kan det verkligen vara 

meningen att de på sin fritid ska tillförskaffa sig kunskap som krävs för att de ska kunna 

utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt? Detta var en oroväckande upptäckt eftersom 

avsaknaden av ny kunskap kan medföra att förlegad kunskap ligger till grund för deras 

bedömningar.  

 

Sammanfattningsvis kan vår uppsats visa på en del motsägelsefulla utsagor, vilket innebär att 

det man säger och det man gör inte alltid överrensstämmer. Exempelvis säger våra 

intervjupersoner å ena sida att forskning är viktigt, men å andra sidan finns det inte tillräckligt 

med tid till att tillägna sig denna. Å ena sida ska barnets bästa ska vara avgörande, men å 

andra sidan medför tidsbristen att barnets bästa inte alltid kan klargöras på ett tillförlitligt sätt. 

Barnperspektivet ska framgå i utredningen, men i själva verket verkar det som att det är 

socialsekreterarnas tolkningar av barnets perspektiv som framgår vilket inte nödvändigtvis 

behöver vara detsamma som barnets perspektiv.  

 

Slutsatserna som vi gör är att det är fem faktorer som ligger till grund för socialsekreterarnas 

yrkesutövning, nämligen krav, tidspress, kunskap, makt och handlingsfrihet. 

Socialsekreterarna har krav på sig från organisationen och kommunen. De måste handla inom 

givna ramar där tidspressen är en viktig aspekt. De har krav på sig gällande snabb 

handläggning vilket i sin tur kan medföra brister i utredningsförfarandet. För att kunna 
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klargöra barnets perspektiv krävs det att de träffar barnet vid ett flertal tillfällen och etablerar 

en god relation till barnet som gör att det vågar öppna sig, men även här är tidsaspekten 

avgörande. Arbetsbelastningen är hög och socialsekreterarna arbetar med flera ärenden åt 

gången vilket gör att de inte alltid kan ägna så mycket tid som de skulle önska åt varje 

vårdnadsutredning. Kunskapen som ligget till grund för socialsekreterarnas bedömningar 

baseras på forskning och egna erfarenheter. I vilken utsträckning de tillämpar vetenskaplig 

kunskap skiljer sig åt, vilket kan resultera i att bedömningarna som görs blir godtyckliga. 

Socialsekreterarna besitter stor makt i och med att det är dem som gör bedömningarna av vad 

som kan betraktas vara barnets bästa, men makten utövas från flera olika håll och sker i en 

ständig växelverkan vilket förstärker komplexiteten. Socialsekreterarna har relativt stor frihet 

i bedömningen av vad som är barnets bästa då begreppet saknar en konkret innebörd. I värsta 

fall kan det leda till att barnets bästa blir godtyckligt bedömt, då det till stor del baseras på den 

enskilda handläggarens ståndpunkter. Samtidigt möjliggör begreppets öppenhet att varje 

utredning fokuserar på vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. Bedömningen av vad 

som är barnets bästa kräver ständiga reflektioner från utredande socialsekreterare, att barnet 

ges utrymme att komma till tals och att utredningarna är noggranna och genomtänkta. Som vi 

ser det kan inte begreppet ges en snävare definition än vad det har idag, men det är av stor 

vikt att diskussionen om dess innebörd hålls levande. 

 

6.2 Fortsatt forskning  

I vår uppsats belyser vi socialsekreterares tolkningar av barnets bästa. Vi ger en bild av vad de 

lägger in under begreppet och lyfter fram deras aspekter av barnets bästa i en 

vårdnadsutredning. Under arbetet med uppsatsen blev det tydligt för oss att innebörden av 

barnets bästa till stor del är beroende av vem som tolkar begreppet och i vilken situation detta 

görs. I vår uppsats är det enbart socialsekreterarnas utsagor som lyfts fram men det hade även 

varit intressant att se hur föräldrarna upplever mötet med familjerätten. Vad upplever de att 

socialsekreterarna grundar sina ställningstaganden på? Det hade dessutom varit intressant att 

se om män och kvinnor upplever att de bedöms efter samma förutsättningar. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Informantbrev 

     
 
_____________________________________________________ 
   

     Socionomprogrammet 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter på Högskolan i Kalmar som heter Maria Carmhagen Wernoff 
och Elisabeth Karlsson. Vi kommer under hösten skriva vår C-uppsats vars syfte är att 
undersöka hur socialsekreterare inom Familjerätten tolkar begreppet ”barnets bästa” samt hur 
de tillvaratar barnets perspektiv i vårdnadsutredningar. 
 
Vi önskar intervjua socialsekreterare som arbetar med vårdnadsutredningar i tre olika 
kommuner. Intervjuerna kommer bland annat att utgå från några korta fallbeskrivningar 
(vinjetter) som du får tillfälle att läsa igenom innan intervjun.  
 
Du som väljer att delta i studien garanteras anonymitet, vilket innebär att varken ditt eller 
kommunens namn kommer att presenteras i uppsatsen. Som respondent kommer du att 
informeras om studiens syfte samt din rätt att avsäga dig din medverkan i studien när helst du 
vill.     
 
Intervjun som kommer att pågå i cirka en timme kommer att spelas in på band. Det inspelade 
materialet kommer enbart att användas till denna uppsats och ingen obehörig kommer att få ta 
del av materialet.   
 
Om du vill delta i vår studie är du välkommen att höra av dig till någon utav oss så snart som 
möjligt så att vi kan bestämma tid och plats för intervjun. Du kan nå oss både via mail och 
telefon.      
 
Ser fram emot att höra av dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elisabeth Karlsson: ek22fe@student.hik.se 
Maria Carmhagen Wernoff: mc22dw@student.hik.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Öppningsfrågor:  
 

1. Hur länge har du arbetat på Familjerätten med vårdnadsutredningar? 

2. Vad har du för arbetstitel?  

3. Vad har du för utbildning?  

4. När utbildade du dig? 

5. Hur gammal är du? 

6. Kan du kort berätta vad ditt arbete går ut på? 

 

Allmänna frågor: 
 

1. Vad innebär barnets bästa för dig? 

2. Finns det en definition av barnets bästa på enheten? Diskuterar ni det och vad har 

diskussionen handlat om? 

3. Har ni vissa kriterier för vad som ska vara uppfyllt för att det ska anses vara barnets 

bästa? Hur är dessa kriterier formulerade, kan du exemplifiera?  

4. Anser du att begreppet barnets bästa är hanterbart? 

5. Anser du att du besitter stor handlingsfrihet som socialsekreterare? Vad innebär den 

handlingsfriheten för dig? 

6. Lagen anger ramarna för barnets bästa så att flexibiliteten inte ska gå förlorad, hur 

påverkar det säkerheten?   

7. Har ni mål uppsatta för hur man arbetar för barnets bästa? Om ja, exemplifiera. Om 

nej, vad anser du om detta? 

8. Vilka komponenter väger man in i bedömningen av barnets bästa? (Ex. forskning, 

barnets röst, tidigare erfarenheter).  

9. Anser du att du att det finns ett asymmetriskt maktförhållande mellan dig och 

klienten? Hur förhåller du dig till det i så fall?  

 

10. Vad tycker du att det innebär att ha ett barnperspektiv? Kan du exemplifiera från dina 

erfarenheter? 

11. Finns det några riktlinjer för att tillvarata barnperspektivet? I så fall, hur ser dem ut? 

 



12. Tillvaratas barnets perspektiv i alla utredningar? Kan du ge exempel på fall där det 

inte skett fullt ut? Kan du ge exempel där det skett fullt ut? 

13. Hur inhämtar man barnets åsikter och önskemål under utredningen? Vilka 

fördelar/nackdelar ser du med dessa sätt att inhämta informationen i fråga? 

14. Träffar du alltid barnen i vårdnadsutredningarna? Varför/varför inte? Vad avgör 

sådant beslut? 

15. Inhämtar ni information från andra än barnet och föräldrarna? Tex. skolpersonal och 

släktingar? Hur pass stor tillförlitlighet tillskriver ni den typen av information? Hur 

avgör ni tillförlitligheten? Vad avgör en informants trovärdighet? 

16. Framgår alltid barnets inställning i vårdnadsutredningarna? Om ja eller nej 

exemplifiera hur. 

17. Vad har ni för kunskaper om hur man samtalar med barn? Går ni utbildningar? 

Erbjuds utbildning? 

 



Bilaga 3 - Vinjetter 
 

Vinjett 1. 
Anders och Sara är sambos sedan 8 år tillbaka. Tillsammans har de en dotter som heter 

Filippa som är 5 år. I familjen finns även Niklas, 10 år, som är Saras son sedan ett tidigare 

förhållande. Anders och Saras förhållande har knakat i fogarna de senaste åren och 

konflikterna har avlöst varandra. Nu har Sara träffat en annan och hon vill att de ska gå skilda 

vägar. Anders vill inte detta och hotar Sara med att han tänker kräva enskild vårdnad och 

säger att hon bara ska få träffa Filippa varannan helg. Anders menar att Niklas kommer att bo 

kvar med henne och då är det ju inte mera än rätt att Filippa följer med honom. Anders är för 

närvarande arbetslös barnskötare och inser att det kan komma att bli tufft för honom 

ekonomiskt. Han planerar därför att flytta till en etta som ligger någon mil utanför staden. I 

samma bostadsområde bor även hans föräldrar som Filippa har en god relation till. Sara är 

dock inte inne på samma linje som Anders och ser det som en självklarhet att vårdnaden ska 

vara gemensam och tycker att det bästa vore med växelvis boende med varannan vecka hos 

vardera föräldern. Sara ska bo kvar i huset och hon menar att det är där Filippa har sin 

trygghet samt att förskola och kompisar finns i hennes närhet. Anders anser att Sara har helt 

fel gällande tryggheten i huset och han säger att det är han som är Filippas trygghet. Han 

hävdar att han alltid har tagit det största ansvaret för hem och barn, medan Sara har satsat på 

karriären. Det är han som har varit föräldraledig när Filippa var liten och det är hos honom 

Filippa söker närhet och tröst. Filippa själv säger att hon vill flytta med pappa, hon är arg på 

sin mamma eftersom hon har gjort pappa ledsen.     

 

Frågor till vinjett 1. 
1. Vad tänker du om den beskrivna situationen? 

2. Hur skulle du göra för att hjälpa den här familjen? Vilket är ditt första steg? 

3. Vad anser du utifrån barnets bästa vore den bästa lösningen? 

4. Vilken vikt skulle du lägga vid Filippas önskan om att bo hos pappan utifrån hennes 

ålder? 

5. Hur skulle du gå tillväga för att få fram Filippas perspektiv? 

 

 

 

 



 

Vinjett 2. 
Måns är 10 år och bor varannan vecka hos sin mamma och varannan vecka hos sin pappa 

sedan 1 år tillbaka. Föräldrarna bor i samma stadsdel. Båda har ordnad ekonomi, stort nätverk 

och är väldigt måna om Måns. Måns som tidigare varit en glad och utåtriktad kille har blivit 

allt mer tillbakadragen och Måns lärare Sonja är orolig för honom. Måns har berättat för 

Sonja att han inte mår bra av att hålla på och flytta fram och tillbaka mellan mamman och 

pappan. Han har sagt att så fort han har ”landat” är det dags att bryta upp igen. Måns skulle 

vilja ha sitt stadigvarande bonde hos en av föräldrarna, men han har inte vågat berätta detta 

varken för mamma eller pappa eftersom han inte vill såra någon av dem. Måns säger att han 

vet att båda vill att han ska bo hos dem, och för hans del spelar det inte så stor roll vart han 

bor. Han har det bra hos båda, det är själva flyttandet som han upplever som påfrestande. 

Efter att Sonja har fått lov av Måns att prata med hans föräldrar om detta, vänder sig 

föräldrarna till familjerätten för att få hjälp att lösa frågan om Måns boende, då de inte själva 

kan komma fram till någon lösning. Båda föräldrarna argumenterar för att Måns ska bo hos 

dem, och Måns själv vill inte ta ställning.  

 

Frågor till vinjett 2. 
1. Vad tänker du om den beskrivna situationen? 

2. Hur skulle du göra för att hjälpa den här familjen? 

3. Vad anser du utifrån barnets bästa vore den bästa lösningen? 

4. Hur gör man när ett barn inte kan ta ställning på grund av att det hamnar i 

lojalitetskonflikt? 

 

 



 

Vinjett 3. 
Lars och Åsa har efter många år tillsammans flyttat isär och har precis inlett en vårdnadstvist 

om de gemensamma barnen Lisa 4 år, Johan 9 år och Calle 12 år. Anledningen till att Åsa 

ville skiljas var att Lars var väldigt svartsjuk och att han drack lite för mycket. Han anser 

däremot inte att han har några alkoholproblem. Lars arbetar som säljare och reser en del i sitt 

arbete. Han har flyttat till en fyra i samma bostadsområde som de tidigare bodde i så att 

barnen får egna rum och nära till kompisar och skola när de är hos honom. Åsa är 

långtidssjukskriven sedan flera år på grund av en ryggskada och har det knapert ekonomiskt. 

Hon bor i en liten tvåa och Åsa anser att det bästa vore om barnen bor hos Lars eftersom hon 

varken har råd, plats eller ork att ha alla tre barnen boende hos sig en längre tid. En helg går 

bra, men hela veckor åt gången blir för mycket för henne. Lars reser mycket i sitt arbete och 

anser av den anledningen att han inte kan ha barnen boende hos sig. Han kan tänka sig 

varannan helg. Både Johan och Calle har önskemål om att bo få större delen av tiden hos 

pappan eftersom de tycker att det är alldeles för trångt hos mamman. De tycker dessutom att 

hon lägger sig i för mycket. Hos pappan är det mer fritt och där har de sina egna rum.         

 

Frågor till vinjett 3. 
1. Vad tänker du om den beskrivna situationen? 

2. Hur skulle du göra för att hjälpa den här familjen? 

3. Vad anser du utifrån barnets bästa vore den bästa lösningen? 

4. Hur hanterar du situationer där båda föräldrarna sätter sig och sina behov före barnens 

behov? 

5. Hur skulle du göra för att utreda Lisas perspektiv då hon bara är fyra år? 
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