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FÖRORD 

Vi vill ge ett stort tack till alla som har varit behjälpliga med vår studie. Informanterna som 

har delat med sig av sina kunskaper och tolkningar kring barnets bästa och barnperspektivet i 

sitt arbete. Utan er medverkan hade inte denna studie låtit sig göras. Vi vill samtidig ge ett 

stort tack till vår handledare Daniel Nilsson Ranta vid Linneuniversitetet som har gett oss 

mycket stöd med sina reflekterande och kritiska tankar kring det sociologiska området. 

Samtidig vill vi tacka våra familjer som tålmodigt har varit vid vår sida när arbetet varit tungt 

och svårt, men ändå gett oss ovärderlig stöd under hela resan. Stort Tack till er alla. Utan ert 

stöd hade inte denna uppsats låtit sig genomföras. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine how social workers in family law interpret the concepts of the child 

and the child's perspective in its investigations of custody, residence and contact, and in its work on socializing 

support. Family court must determine what is best for the child, and then hold a child's perspective in his work. 

The main purpose of socializing and visiting support is that children are entitled to have contact with both 

parents. However, it is not always for their best interests to have contact with the other parent, and the causes 

may vary. Under the new legislative change in the Parental Code, Chapter 6 (Bill 2009/10: 192), we can also see 

that the child's wishes should be taken into consideration. This law has led to today's society has a responsibility 

to emphasize a child's interest and then the child's legal interest in the custody investigations in social services 

and courts. We have interviewed social workers in various small municipalities in the Kalmar County who work 

in family law. We have adopted a child sociological perspective as a theoretical basis for our analysis. We have 

in our study, establish that the concepts of the child and the child’s perspective are complex in nature and can 

lead to different interpretations.  

 
Keywords: best interests of children, child's perspective, integration support 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom familjerätten tolkar begreppen barnets 

bästa och barnperspektiv i sina utredningar om vårdnad, boende och umgänge, och i sitt arbete med 

umgängesstöd. Familjerätten skall utreda vad som är det bästa för barnet, och då inneha ett barnperspektiv i sitt 

arbete. Huvudsyftet med umgänge och umgängesstöd är att barn har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. 

Dock är det inte alltid för barnets bästa att ha kontakt med den andra föräldern, och orsakerna kan se olika ut. 

Enligt den nya lagändringen i Föräldrabalken 6 kap (prop. 2009/10:192) kan vi också se att barnets vilja skall tas 

i beaktning. Denna lag har lett till att samhället idag har fått ett ansvar att betona ett barns intresse och då också 

barnets rättsliga intresse i vårdnadsutredningar inom socialtjänsten och domstolarna. Vi har intervjuat 

socialsekreterare i olika småkommuner inom Kalmar län som arbetar inom familjerätten. Vi har intagit ett 

barnsociologiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt till vår analys. Vi har i vår studie kommit fram till att 

begreppen barnets bästa och barnperspektiv är komplexa i sin karaktär och kan leda till olika tolkningar. 

       
Nyckelord: Barnets bästa, barnperspektiv, umgängesstöd  
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1 INLEDNING 

 

Barnkonventionen artikel 3 säger oss att barnets bästa ska vara ledande i alla beslut som rör 

barn. Barnkonventionen artikel 12 påpekar att barnet har rätt att uttrycka sig i frågor som 

berör det (Barnkonventionen, UNICEF). Den svenska lagen, som har rättats efter 

barnkonventionens direktiver, säger också att barnets röst ska respekteras och 

uppmärksammas (prop. 2009/10:192). I Föräldrabalken 6 kap kan vi också se att barnets 

bästa ska beaktas i varje situation.  

Sverige är en välfärdsstat förväntas ta väl hand om sina barn i samhället. Dock undrar vi hur 

barnets bästa tillämpas i rättsliga sammanhang.  Enligt Gunilla Halldén så finns det inget 

barns bästa utan ett barnperspektiv som metodologiskt begrepp i arbetet med barn (Halldén 

2003, s.12). I det rättsliga arbetet förväntas myndigheterna följa lagens anvisningar när det 

gäller arbete och beslut som rör om barn. Därför undrar vi om i varje fall faktiskt utreds och 

beslutas enligt barnets bästa. Vi gjorde en överblick över rättsliga fall som ett sätt att få insyn 

i detta område.   

HRdom_T10214_10. Hovrätten beslutar att ett femårigt barn har rätt till umgänge med sin far trots att barnet 

själv har berättat om de sexuella övergrepp det har blivit utsatt av fadern. Fadern själv berättar om de sexuella 

handlingar han utsätter sitt barn för, och även andra vuxna berättar om dessa. Dock beslutas ändå om 

umgängesstöd. Umgängesstöd ges under en begränsad tid för att sen övergå till ett normalt umgänge, där barnet 

skall tillbringar sin tid ensam med den umgängesföräldern. 

HRdom_T2239_10. Två barn på åtta och fem år får rätt till umgängesstöd med sin far som barnen själva berättar 

har förgripit sig sexuellt på dem. Det äldsta barnet motsätter sig helt umgänget. Trots det lyssnar inte domstolen 

på barnet och det beslutas om ett tidsbegränsat umgängesstöd med fadern. Även i det här fallet ges umgängesstöd 

under en begränsad tid för att sen övergå till ett normalt umgänge, där barnet skall tillbringar sin tid ensam med 

den umgängesföräldern.  

HRdom_T1856_10. Ett treårigt barn får rätt till umgänge med sin far som utsatt modern för olika former av 

kränkningar (misshandel och våldtäkt). Trots att bevisbördan visade på grova brister i faderns omsorgsförmåga 

döms till umgängesstöd. I det här fallet kan vi också se att umgängesstöd ges under en begränsad tid för att sen 

övergå till ett normalt umgänge, där barnet skall tillbringar sin tid ensam med den umgängesföräldern. 

Ovanstående rättsfall visar hur barnets bästa i frågor om umgänge inte alltid beaktas. Enligt 

Ewrlöf, Sverne och Singer (2008) det som är det bästa för barnet anses vara det som främjar 

att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda (s.35). Barnets bästa inte alltid är 
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avgörande för vilket beslut domstolen gör, men barnets bästa alltid ska beaktas, utredas och 

redovisas (Ewrlöf, Sverne och Singer 2008, s.39-94).  

Vi har genom utbildning och under praktikperioder blivit introducerade för samhällsarbetets 

olika områden. Ofta handlar arbetet om att bemöta människor i olika faser i livet, bland annat 

i en vårdnadstvist. En av oss har praktiserat på familjerätten, och samtidigt arbetat inom 

familjeomsorgen. Genom studier och arbete har vi blivit introducerade för människor i olika 

livsfaser med olika problem i livet. En av dessa kan vara en svår vårdnadskonflikt, där mor 

och far väljer att gå skilda vägar, och de skall enas i frågor om vårdnad, boende och umgänge 

för sitt barn. Ofta är det så att dessa barn upplever en svårhanterlig process, inte bara genom 

att mor och far bråkar, utan också i mötet med socialtjänsten och dess utredning (Andersson 

och Arvidsson 2006, s.3).  

 
 

2 BAKGRUND 
 

Varje år upplever barn i Sverige att mor och far går skilda vägar och att föräldrarna ansöker 

om skilsmässa. När föräldrar separerar måste de hitta lösningar för var barnen skall bo och, i 

de fall där en av föräldrarna får ensam vårdnad, hur umgänget skall utformas. För många av 

dessa föräldrar kan processen vara svår och konfliktfylld (Socialstyrelsen 2003, s.82). 

Frågorna gäller inte bara föräldrar som är gifta utan också föräldrar som har varit 

sammanboende med gemensamma barn.  

Socialtjänsten inom varje kommun erbjuder samarbetssamtal för att hjälpa föräldrarna att 

komma fram till en samförståndslösning kring frågor om vårdnad, boende och umgänge. I de 

fall där föräldrarna inte kommer överens i dessa frågor vänder de sig till allmän domstol på 

den ort där barnet har sin hemvist. Den ena eller båda föräldrarna lämnar då in en 

stämningsansökan och ärendet hanteras som ett tvistemål i domstolen. Innan domstolen avgör 

ett ärende om vårdnad, boende och umgänge begärs ett yttrande från socialtjänsten, om det 

anses vara nödvändig i det enskilda ärendet. Utredningen skall ge rätten ett vidare stöd för 

bedömanden och avgöranden i tvistemål om vårdnad, boende och umgänge, genom att belysa 

om olika alternativ ur barnets synvinkel. Barnets bästa är det som ska vara vägledande i 

utredningsarbetet och när utredningen är klar läggs ett förslag till domstolen om vad som är 

det bästa för barnet. I bedömningen om vad som är det bästa för barnet skall det göras en 
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individuell bedömning av barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling 

(Socialstyrelsen 2003, s.139-141). Med barnets bästa menas att alla åtgärder som rör barn 

skall barnet komma i främsta rummet. Denna princip gäller för alla offentliga organ som 

arbetar med barn. Barnets bästa är en lagstiftningsfråga om hur en tillämpar lagen t ex 

Föräldrabalken 6 kap om vårdnad, boende och umgänge, och en praktisk tillämpning av lagen 

(Ewerlöf, Sverne , Singer 2008, s.35).  

I vissa fall beslutar domstolen om umgängesstöd utifrån föräldrabalken 6 kap 15§. I de fall 

där det beslutas om umgängesstöd skall denna person (umgängesstödjaren) utses av 

socialnämnden enligt socialtjänstlagen 5 kap 1§. Syftet med ett sådant beslut är att tillgodose 

barnets behov som kan se olika ut. Ibland kan det finnas brister eller osäkerhet i föräldrars 

förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov eller så kan barnet känna rädsla eller 

osäkerhet inför umgänget. Dock kan funktionen inte ha en skyddsaspekt. Umgängesstöd är 

också en insats som ges under en begränsad period och som används som övergång till ett 

normalt umgänge. Ett normalt umgänge innebär varannan helg och en dag i veckan. Det är 

detta som anses vanligt i de flesta fall, och anses vara sedvanligt i Sverige. Dock kan denna 

lösning se olika ut för varje barn, då det utgår från vad som anses lämpligt utifrån situationen i 

familjen och barnets ålder (Socialstyrelsen 2003, s.61).  

I en skrivelse från barnombudsmannen riktat till socialministern Göran Hägglund kring frågor 

om barnkonventionens rättsliga ställning i Sverige den 18 november 2009, står det bland 

annat:  

– Vi kan se att det fortfarande förekommer väsentliga skillnader mellan den svenska lagstiftningen och 

barnkonventionen bland annat när det gäller synsättet man har på barn som deltagare i beslutsprocesser 

som rör dem personligen. Barn får inte fullt ut komma till tals i tvister om vårdnad, boende och umgänge 

/…/Barnkonventionen speglar en syn på barnet som en kompetent person och ställer krav på att alla barn 

ska ha rätt att komma till tals. De svenska förarbetena och lagstiftning präglas istället av en misstro till 

barnets kompetens att bilda egna åsikter och fatta egna beslut. (www.barnombudsmannen.se).   

Den 14 april 2010 lämnade regeringen en proposition om lagändring (2009/10:192) i 

föräldrabalken gällande umgängesstöd och i socialtjänstlagen om förutsättningar att tala med 

barn utan vårdnadshavares tillstånd. I propositionen framgår att barnets egna behov och även 

barnets vilja ska stå i centrum för beslutsfattande kring frågor om umgängesstöd 

(2009/10:192, s.11). Syftet med umgängesstöd är att barnet skall känna sig tryggt, samtidig 

om barnet inte är tryggt är umgängesstöd insatsen inget bra alternativ (2009/10:192, s.11). 

http://www.barnombudsmannen.se/
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2011 dömdes i olika domstolar i Sverige till umgängesstöd så att barnen i vårdnads- eller 

umgängestvister kunde få rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor 

stadigvarande med. I vissa speciella fall misstänks det tyvärr ha förekommit våld eller 

övergrepp mot barnet eller andra familjemedlemmar. I några av dessa fall har barnen själva 

uttalat sin oro om att vara ensamma med den förälder som har utövat våld eller förgripit sig på 

det, och i andra fall helt motsatt sig umgänget med den andra föräldern. Trots detta ignorerar 

åklagare och domstolar barnens berättelser och dömer till tidsbegränsat umgängesstöd. Detta 

innebär en övergång till ett vanligt umgänge där dessa barn ensamma tvingas tillbringa tid 

med den förälder som utövat kränkningarna i familjen.   

Barnets bästa och barnperspektivet skall vara vägledande i frågor om umgängesstöd, med 

detta menas att det skall beslutas utifrån ett helhetsperspektiv på barnet. Med detta menas att 

man skall ta hänsyn till alla aspekter kring barnet, så som föräldrar, syskon och nätverket och 

miljön. Vi har visat tidigare några rättsfall där det exemplifieras hur domstolen kan döma i 

frågor kring umgängesstöd. Enligt Ewerlöf (2008) skall barnets bästa och barnperspektivet 

vara vägledande i frågor om umgängesstöd. Med detta menas att alla beslut ska tas utifrån ett 

helhetsperspektiv, därför skall man ta hänsyn till alla aspekter kring barnet, så som föräldrar, 

syskon och nätverket och miljön. 

Vad innebär det att i det sociala arbetet hantera vad som är barnets bästa och att ha ett 

barnperspektiv i utredningar om umgängesfrågor? Begreppen har inga entydiga svar, och 

olika tolkningar kan utläsas i litteraturen och i olika rapporter. Vi har valt att i första hand 

utgå från Barnkonventionen och föräldrabalken i vår studie för att ta reda på hur 

familjerättssekreterare använder och uppfattar begreppen barnets bästa och barnperspektiv i 

sina utredningar om umgängesstöd i vårdnad, boende och umgänge. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur familjerättssekreterare tolkar och tillämpar 

begreppen barnets bästa och barnperspektiv i sitt arbete med umgängesfrågor i 

vårdnadskonflikter.  

 

- Vilken innebörd tillskriver socialsekreterare begreppen barnets bästa och 

barnperspektiv?  

- Ser familjerätten barnet som ett kompetent subjekt? 

- Hur tillämpas barnets bästa och barnperspektivet i umgängesstödsärenden? 

 

4 TEORI  
 

Vi har valt att göra vår tolkning utifrån barnsociologin som teoretiskt perspektiv. Vi anser att 

denna teori lämpar sig bäst eftersom området behandling av barn i samhället har som grund de 

kulturella företeelser som utmärker och formar varje samhälle. Vi har valt att använda oss av 

författare som Alanen, L. & Mayall, B. (2001), med sin bok ”Conceptualizing child-adult 

relations”; Lee, N. (2005) med boken ”Childhood and society. Growing up in an age of 

uncertainty”; och James, A.; Jenks, C. & Prout, A. (1998) med boken “Theorizing 

childhood”. Författarna visar hur omgivningen konstruerar konceptet om barnet och 

barndomen och försöker visa att barnet egentligen är en kompetent individ med egna 

rättigheter (Alanen & Mayall 2001). I vår studie ska vi använda oss av de kapitel som 

behandlar just detta, alltså barnet som socialt kompetent aktör. I studien ska vi ta upp de 

begrepp som belyser problemet utifrån de begrepp som är gemensam i dessa böcker, och även 

de begrepp som lämpar sig bäst för att förklara våra resonemang.  

Våra valda författare resonerar om att de överenskommelser och sociala strukturer som 

karakteriserar ett samhälle är också det som bestämmer hur barndom och barn ser ut i det 

samhället. Därför menar författarna att barndomen kan manifesteras som olika konstruktioner 

i olika samhällen, och på grund av detta menar de att det inte finns någon universell bild av 

barn (James, Jenks &Prout 1998,s.22-28). 
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Dagens sociologiska studier har visat att barndomen karakteriseras av en åldersbaserad 

hierarki och institutionella dikotomier mellan barn och vuxna. När författarna pratar om 

dikotomier menar de oppositionella egenskaper som karakteriserar barn eller vuxna och som 

skapar två skilda världar för barn och vuxna (James, Jenks &Prout 1998,s.6). När det gäller 

åldersbaserad hierarki kan vi exempelvis hänvisa till Lee (2005) som i sin bok pratar om att 

det som gör barn till en annorlunda och egen grupp är deras uppenbart låga kronologiska 

ålder. Lee (2005) menar att barnens synpunkter, åsikter och önskningar tenderar att ignoreras 

eftersom deras ålder säger oss att de inte är värda att lyssnas på. Detta sker eftersom de 

egenskaper som ett samhälle använder för att definiera barn och barndom är det som influerar 

hur barn uppfattas och därmed behandlas (Lee 2005, s.1).   

Författarna förklarar i sociologiska termer att man kan se på barnet som en ofullständig vuxen 

som är social i sin framtida potential men inte i sin nuvarande form (James, Jenks &Prout 

1998,s.6). Barndom definieras som en motsats till vuxenålder. Att växa upp ses ofta som en 

process där en fas övergår till nästa, alltså att barn förvandlas till vuxen (Lee 2005, s.8-10). 

Lee (2005) kommenterar att samhället, på ett grundläggande sätt, uppfattar barnet som 

ofullständigt i jämförelse med de vuxna. Och eftersom barnen inte uppfattas som fullständiga 

människor kan man inte heller se att de har samma rättigheter som de som redan är 

”fullständiga” människor, dvs. de vuxna. Det fenomenet gör att barnen hamnar i en 

underordnad ställning gentemot de vuxna (s.8-10).  

Lee (2005) menar att vuxna ger sig själva auktoritet och makt över barnen och därför tar alla 

beslut utan att konsultera dem. Vuxna för även barnens talan i deras ställe. Författaren menar 

att auktoriteten distribueras på en åldersbasis, och inflyttande i samhället förnekas barnen 

eftersom barn inte lever upp till den vuxna standarden (Lee 2005, s.8-10). Enligt Lee (2005) 

är det uppfattningen om barn som ofullständiga vuxna som också gör att barn uppfattas som 

inkompetenta aktörer som inte är kapabla att ta egna beslut. Detta gör därför att barn utestängs 

från att delta aktivt i samhället. Det gör även att barn nekas ha åsikter om sin egen situation 

(s.8-10). James, Jenks & Prout (1998) pratar också om att barn på grund av detta har fått en 

speciell fysisk plats i samhället. Denna separation beror på de vuxnas uppfattning om barnens 

inkompetens, och gör att barn förnekas deltagande i de vuxnas värld (lagar och politiska 

beslut). Att ha tillgång till de vuxnas privilegier kräver en övergång från barn till vuxen 

(James, Jenks &Prout 1998,s.37).  
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För att påvisa barnens sociala kompetens behandlar Alanen & Mayall (2001) i sin bok 

barnens förmåga till konceptualisering i relation till sina erfarenheter med vuxna. Författarna 

försöker visa barnens egna erfarenheter och sätt att uppfatta verkligheten utifrån sina 

perspektiv. Detta gjordes genom studier genomförda i olika länder över hela världen utifrån 

ländernas karakteristiska sociala förhållande. Resultaten visar likheter och skillnader i sättet 

hur barn förstår sin sociala position och de förväntningar vuxna har på dem.  

I vårt arbete kommer vi att granska det empiriska material vi har för att sen dra en slutsats 

som hjälper oss att förstå fenomenet tillämpning av barnets bästa och barnperspektiv inom 

det familjerättsliga arbetet. Vi vill med hjälp av vår teori försöka förstå vilka uppfattningar 

som definierar barndomen i vårt samhälle. Vi vill också undersöka i vilken utsträckning 

barnets rättigheter respekteras. Därför anser vi att det är viktigt att se vilken roll barnets ålder 

spelar och vilka är de faktorer som avgör att barn kan föra sin talan i det familjerättsliga 

arbetet.   

 
 
 

5 TIDIGARE STUDIER OM BARNS BÄSTA I UMGÄNGE 

OCH UMGÄNGESSTÖD 
 

I den här delen vill vi belysa några av de studier vi tagit del av om umgängesstöd. Flera olika 

studier finns om det socialrättsliga arbetet, det handlar om rapporter om umgänge och 

umgängesstöd. En aspekt som tas upp i dessa rapporter är att umgängesstöd visat sig vara är 

en bra lösning när föräldrar inte kan enas och är i en ständig konflikt kring deras barn. Genom 

att beskriva undersökningar som är gjorda inom ämnet belyser vi hur komplex frågan om vad 

barnets bästa och barnperspektiv är.  

Barnperspektiv är ett begrepp som ofta används inom socialtjänstens arbete, men vad innebär 

egentligen barnperspektiv i ärenden om vårdnad, boende och umgänge? Vårdnadsutredningar 

blir ofta kritiserade för att barn inte kommer till tals, att tonvikten ligger på de vuxna och att 

barnens behov inte kommer fram. Istället är det de vuxnas önskemål som dominerar i domar 

om vårdnad, boende och umgänge.  

Socialsekreterare som arbetar inom familjerätten har ett samhälligt ansvar om att skydda barn 

från att fara illa, men också att stödja barn att få den hjälp de behöver. Socialsekreterarens 
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yrke präglas av myndighetsutövning, kontroll och service. Samtidigt skall socialsekreteraren 

ha ett barnperspektiv i sitt arbete, och de ska alltid skall handla utifrån barnets bästa.  

Forskning visar att det finns olika tolkningar av begreppet barnperspektiv, och att tolkningar 

av begreppet inte är eniga. Enligt en rapport från socialstyrelsen (2006) syftar ett 

barnperspektiv till att värna om barns rättigheter och betona att barn är aktiva subjekt som 

skall komma till tals för att förmedla sina erfarenheter. Forskarens slutsats är att det inte finns 

ett utan många barnperspektiv beroende på situationen (Andersson & Aronsson, 2004).  

Studien Barnet mellan två föräldrar - insatsen kontaktperson i umgängestvister (Andersson 

och Arvidsson, 2006). Rapporten kommer fram till att det inte är alla barn i olika åldrar som 

har möjlighet att få kontaktperson för att ha umgänge med sin andra förälder. Resultaten visar 

också på att en kontaktperson kan användas som en trygghet för mamman där hon inte vill 

eller vågar lämna barnet för umgänge med pappan. Det kan också i motsatt fall fungera som 

en trygghet för pappan eller mor av olika förklaringar, så som att mor eller far lider av en 

psykisk sjukdom eller är fast i ett missbruk. Resultaten visar genom intervjuerna i studien att 

en kontaktperson är tänkt som en trygghet för barnet, då den generella tolkningen är att barn 

mår bäst av att ha kontakt med båda sina föräldrar. I de flesta fall är denna form av stöd en bra 

insats, dock framkom ett fåtal fall där det ifrågasätts om kontaktperson och umgänge är bra 

till varje pris. 

Ekbom och Landberg (2007):”Innerst inne var man rädd...” – Barn och föräldrars röster om 

att ha umgänge tillsammans med kontaktperson. Syftet med rapporten är att stärka barnens 

perspektiv och socialtjänstens ansvar för planering, information och uppföljning vid umgänge 

med kontaktperson. Olika domstolsbeslut har blivit granskade och där framkommer att syftet 

med umgänget med en kontaktperson är att bygga upp en nära och god relation till den andra 

föräldern. Undersökningens resultat visar att 26 av de totalt 36 barn som följts upp i studien 

idag har liten eller ingen kontakt med umgängesföräldern. Undersökningspersonerna i 

rapporten är hårt belastade, och ofta har umgängesföräldern brustit i sin föräldraroll. Vidare 

visar resultaten på att boendeföräldern tyckte att insatsen fungerade dåligt. Kritik som ges i 

studien var bland annat att man ger barnen ett falskt hopp och att barnen tvingas till umgänge 

fast de inte vill eller att de är rädda. Svaren ges på att boendeföräldern hyser en stor oro kring 

säkerheten och tryggheten för sitt barn, att en kontaktperson inte ingriper när det behövs för 

att hjälpa ett barn som kanske upplever hot eller trakasserier och att socialtjänsten ställer 

orimliga krav på boendeföräldern, att denna förälder i många avseenden skall motivera sitt 
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barn när hon eller han egentligen är rädd för den andra föräldern efter till exempel många år 

med våld. I rapporten uttrycker barnen att de vill att de vuxna ska lyssna mer på vad de säger 

och på vad de vill. Man kom fram till tre viktiga områden som bör satsas mer på, nämligen 

barns delaktighet, förtydligande av olika former av umgänge med kontaktperson och 

förtydligande av kontaktpersonens uppdrag. 

Rejmer, Annika (2003) Vårdnadstvister. En rättsociologisk studie av tingsrättens funktion vid 

handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa har genomfört en 

rättssociologisk studie av tingsrättens funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med 

utgångspunkt från barnets bästa. Studien belyser dels relationen mellan familj och samhälle 

under tingsrättens handläggning av konflikten, dels mellan det civilrättsliga och det offentliga 

systemet. Tingsrättens handläggning av vårdnadstvister skall enligt föräldrabalken utgå från 

ett barnperspektiv och det ifrågasätts om de professionella aktörerna har adekvat utbildning. 

För att barnets bästa skall kunna tillgodoses är det en förutsättning att de har utgått från ett 

barnperspektiv enligt Rejmer (2003). Studien visar att dessa aktörer inte har den 

specialiserade kunskapen om barn. Vidare visar studien att ärenden med yngre tonåringar är 

där barnets uttalade vilja kommer till tals i vårdnadsutredningar, dock är dessa barn bara en 

liten del av de undersökta vårdnadskonflikterna. 

 

 

6 BARNET I SAMHÄLLET OCH I DEN SVENSKA 

SOCIALPOLITIKEN  
 

 

I den här delen introducerar vi bakgrunden till vårdnad, boende och umgänge för att närmare 

förklara innebörden i den process som familjerättssekreterare arbetar efter när de får remiss av 

domstolen att göra utredningar i vårdnad, boende och umgänge, och också presentera lagarna 

som familjerättssekreterare bland annat har att förhålla sig till. För att ge en mer enhetlig bild 

kring begreppen Barnets bästa och barnperspektivets innebörd i det familjerättsliga arbetet, 

har vi valt att ge en beskrivning kring barnets växande roll i samhället, men också begreppens 

teoretiska betydelse.  
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6.1 Barn  
 

Ewerlöf (2008) definierar barn efter barnkonventionens anvisningar och säger att barn är 

varje människa under 18 år. hon påpekar att detta ligger i samma linje som den svenska lagen 

som säger att personer under 18 år är omyndiga och saknar rösträtt. Med detta menar 

Ewerlöf att människor som är under 18 år och ingår i gruppen barn i samhället, har även visa 

rättigheter som enbart gäller barn (Ewerlöf 2008, s. 34). 

6.2 Barnets växande roll genom historien 
 

Ewrlöf (2008) menar att barnets roll i familjen och samhället har ändrats de sista 

århundradena. Från det att barnet var familjens ansvar, blev det i mitten av 1900-talet 

samhället som mer tog över det yttersta ansvaret för barnet. För att belysa barnets ställning i 

familjen och samhället har vi gjort en beskrivning av de olika lagar som visar att barnet fram 

till idag fått fler och fler rättigheter. För denna beskrivning använder vi oss av boken ”Barnets 

bästa”, skriven av Ewerlöf m.fl. (2008). Där beskrivs barnet i familjen och i samhället från 

1700-talet och fram till idag. Detta gör vi för att belysa om vilka rättigheter ett barn har haft 

genom tiderna. 

Det var under 1800-talet som samhället började intressera sig för hur barn togs om hand i 

hemmet. År 1842 kom den första författningen om skollag där det bestämdes att det i varje 

stadsförsamling och socken på landet skulle finnas minst en skola. Alla barn som var i 

skolåldern skulle gå i skolan. Om föräldrarna inte följde detta fick de en varning i första hand, 

hjälpte inte varningen skulle barnen skiljas från föräldrarna och lämnas till andra personers 

vård. Dessa personers uppgift var då att se till att barnen fick skolgång. Det var under denna 

tid den första bestämmelsen om att barn kunde omhändertas av samhället kom. 1881 kom det 

bestämmelser om skydd för minderåriga i arbetslivet. Där stadgades bland annat att barn 

under 14 år inte fick arbeta i gruvor eller fabriker mer än sex timmar om dygnet, de som var 

mellan 14 och 18 fick dock arbeta högst tio timmar per dag. Straffet för att överträda dessa 

bestämmelser var böter. På denna tid krävde man att barnen antingen försörjde sig själva eller 

att familjen försörjde sina barn som det står skrivet i 1871 års fattigvårdsförordning.  

Minderårig var man under 15 år och var man då utan vård av någon annan, eller inte hade 

egna medel och underhåll, så skulle fattigvård tilldelas. Detta innebar uppehåll på fattighuset, 

utackordering eller sockengång. Barn fick bo tillsammans med gamla, fysiskt och psykiskt 
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sjuka på fattighuset, med dem som inte kunde försörja sig själva. Efter en tid blev det allt 

vanligare att placera barn i fosterhem, dock var det under denna tid ingen som kontrollerade 

hur barnen hade det på dessa fosterhem och ofta for barnen mycket illa. Då statsmakterna 

uppmärksammade de dåliga förhållandena för fosterbarnen upprättades en barnavårdslag år 

1902. Lagstiftningen innehöll två lagar, den ena handlade om kontroll av fosterbarnsvården 

och den andra om uppfostrande av vanartade och försummande barn. Här talades om en 

tillrättavisning av föräldrar, föräldrarna kunde få varning för agande av barnet men också för 

att det skulle kunnas hållas uppsikt över hemmet och barnet. Om inte föräldrarna kunde 

upprätthålla kraven så var det möjligt att omhänderta barnet.  

Barnavårdsnämnder blev upprättade 1924 då en ny barnavårdslag kom till stånd. 

Barnavårdsnämnder tillsattes och deras uppgift var att ha uppsyn över den barnavårdande 

verksamheten. De kunde ingripa när ett barn for illa i föräldrahemmet, och när barnet var så 

vanartigt att särskilda uppfostringsåtgärder krävdes för att det skulle bli uppfostrat på korrekt 

sätt. Medlen som användes var bland annat en varning och böter och om detta inte hjälpte 

kunde barnet omhändertas för skyddsuppfostran eller samhällsvård.1924 års lag avlöstes av 

1960 års barnavårdslag, här fick samhället en större roll i frågor om barns och ungdomars 

vård och fostran. De största ändringarna till föräldrarna var den minskade tilltron för den 

bristande förmågan till att lösa uppkommande problem med sina barn. I den nya lagen lades 

det vikt vid förebyggande arbete och barnavårdsnämnden blev obligatorisk. Rättssäkerheten 

förstärktes, och istället för att placera barn på institution så var placeringar i enskilda hem att 

föredra (Ewerlöf, Sverne, Singer 2008, s.16-21). 

6.3  Dagens samhälle och politik 
 

I dag har den politiska debatten handlat mycket om hur man kan göra barn mer delaktiga i den 

demokratiska processen, genom att få ett ökat ansvar men också genom att få sina röster 

hörda. Under 1990-talet genomgick Sverige en ekonomisk kris som påverkade den svenska 

välfärden, detta innebar att resurser till barn och familjer försämrades. Barn påverkas av hur 

deras föräldrar har det ekonomiskt, men krisen påverkar också resurser till barnomsorg och 

skola, som för barnen blir en motvikt till den sociala hemsituationen. De vuxnas kompetens 

och antalet vuxna i personalen drabbas. Detta i sin tur präglar barnen som blivit omgivna av 

allt färre vuxna i sina uppväxtmiljöer. Det kan i sin tur drabba de barn som redan är utsatta 

och som har svaga sociala nätverk. Det är familjen och familjens förhållanden som är barnets 
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välfärd, det är därför viktigt att ge föräldrar det stöd de behöver för att ge sina barn goda 

uppväxtvillkor. De sociala och ekonomiska villkor som föräldrarna lever under blir också 

barnens villkor (SOU 2001:72, s.96).  

Rejmer (2003) klarlägger att rättsystemet i Sverige saknar ett moment till konfliktbearbetning 

för föräldrarna som befinner sig in i en djup konflikt. Hon menar att detta skulle hjälpa 

föräldrarna i sina roller, och vidare skulle utgöra en hjälp gentemot barnet. Emellertid fann 

Rejmer (2003) att inom rättsystemet finns en tendens att förutsätta att föräldrarna kan 

samarbeta, även om föräldrar motsäger sig detta (Rejmer 2003, s. 190-191). Hur påverkar 

detta synsätt i de fall det har förekommit exempelviss missbruk eller våld? Om detta skriver 

Eriksson (2003) följande:  

– Den svenska offentliga politiken förutsätter idag ett delat föräldraskap, en hög grad av samarbete 

mellan föräldrarna efter en skilsmässa eller en separation och en vardaglig kontakt mellan barn och 

båda föräldrarna. Politiken rörande föräldraskap, separationer och skilsmässor är ett viktig redskap 

såväl i (de sammanlänkande) projekten att skapa en jämställdhet och ett delat omsorgsansvar för barn 

samt transformera fäder till pappor, som för tillvaratagande av barnets bästa. Familje-/ jämställdhets-

/pappa- politiken skapar dock en kontext som är möjliggörande för fäders tillgång till barn, men 

hindrande när det gäller arbete mot fäders våld och skydd av barn och mödrar efter separationer och 

skilsmässor: den separerade kärnfamiljen förefaller vara mer stängd för ingripande mot fäders 

övergrepp än för ingripande med syfte att underlätta fäders kontakt med barn. (Eriksson 2003, s.307). 

 

6.4 Barnkonventionen 
 

Genèvekonventionen antog barnets rättigheter redan 1924 och där fastslogs fem 

huvudprinciper beträffande barns skydd och välfärd. År 1959 antog FN:s generalförsamling 

en deklaration om barnets rättigheter som innehåller tio principer, men då dessa inte var 

juridiskt bindande fick de inte den genomslagskraft som önskats, och det berodde bland annat 

på att det inte fanns något speciellt organ som såg till att deklarationen följdes av staterna 

(SOU 1997:116). 

1946 bildades FN:s kommission om mänskliga rättigheter och den består av 53 

medlemsstater. 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna deklarationen om mänskliga 

rättigheter och 1959 antogs en deklaration om barnets rättigheter. Barnkonventionen, där 

barnets rättigheter stärkts, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, och den 

26 januari 1990 skrevs konventionen under av 62 stater. Den trädde i kraft den 2 september 

1990 sedan den ratificerats av 20 stater, av vilka Sverige var en. När ett land skriver under en 



 

18 

 

sådan konvention är den ett juridisk bindande dokument för de stater som ansluter sig till den. 

Det innebär att barnkonventionen gäller från den 2 september 1990. 

Barnkonventionen innehåller 13 paragrafer och 54 artiklar, och är indelad i tre delar som 

behandlar materiella frågor, övervakningssystem respektive slutbestämmelser. 

Barnkonventionen är inriktad på individen, det enskilda barnet, och de materiella artiklarna 

handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda. 

Konventionen innehåller alla former av mänskliga rättigheter, såsom politiska och 

medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Barnkonventionen förenar alla 

rättigheter i ett och samma dokument. Barnkonventionen sätter barnens behov före 

föräldrarnas. Staterna skall säkerställa att ett barn inte, mot sin vilja, skiljs från sina föräldrar 

om inte detta är nödvändigt för barnets bästa. 

Artikel tre, principer om barnets bästa, är en av konventionens hörnstenar om att i alla 

åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. Den kan härledas till två 

grundtankar om barnet, den ena att barn är sårbara och behöver stöd och skydd och den andra 

att barnperspektivet betonas i beslutsfattande rörande ärenden om barn. 

Artikel tolv, om rätten att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet självt, är ett 

budskap om att barnets åsikter skall respekteras. I denna artikel finns det också en 

utvecklingsaspekt som menar att barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till 

barnets ålder och mognad.  

1995 gjordes ett försök till inkorporering i svensk lag, dock blev förslaget avvisat med 

motiveringen att riksdagen svarar för en fortlöpande kontroll och anpassning av all svensk 

lagstiftning för att se om svensk lagstiftning och praxis stämmer överens med 

barnkonventionens bestämmelser. 1996 tillsattes en särskild parlamentarisk kommitté som 

skulle klarlägga hur barnkonventionens anda och dess innebörd togs tillvara i svensk 

lagstiftning och i praxis, och dess syfte är att göra en översyn av bestämmelserna. Vidare har 

dess arbete varit att skapa större klarhet av innebörden av barnets bästa (SOU 1997:116).  

 

6.5 Barnets bästa och barnperspektiv  

Syftet med umgängesstöd är att är att tillgodose barnets behov i samband med ett umgänge. 

När ett val görs i fråga om umgängesstödpersonens lämplighet skall detta göras utifrån 
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barnets behov (SOU 2009/10:192, s. 8). För att undersöka närmare vad barnets bästa är, och 

vad ett barnperspektiv är, har vi undersökt vad litteraturen säger om begreppens innebörd.  

6.5.1 Barnets bästa  
 

Enligt Ewerlöf (2008) kan vi ursprungligen se att i barnkonventionen benämns att barnets 

bästa skall komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn (s.35). Detta är ett värde 

basis som ska leda arbetet med barn i det offentliga. Ewerlöf menar att denna princip uttrycks 

i flera lagar och i föräldrabalken utgör en avgörande faktorn i frågor som rör vårdnad, boende 

och umgänge. Barnets bästa antas vara de samlade lösningar som främjar barnets 

välbefinnande i alla beslut eller åtgärder som rör barn.  

6.5.2 Barnperspektivet 
 

Barnkonventionen har vunnit plats i hela samhället, med sitt radikala barnperspektiv där 

barnet ses som en självständig individ med rätt till inflytande över beslut som rör dess 

personliga situation, men konventionen rör också samhället i stort. Innebörden i begreppet 

barnperspektiv är inte alltid givet, och begreppet har olika innebörd i förhållande till vuxna 

och eller till samhället. Detsamma påpekar Halldén i sin studie när hon säger att 

barnperspektiv är ett mångtydigt begrepp (Halldén 2003, s.13). Begreppets innebörd förändras 

också över tid, med växande kunskap om barn och deras livsvillkor och med ändrade 

värderingar i samhället. Det finns skilda uppfattningar mellan olika aktörer och vetenskapliga 

skolor, de professionella och olika lekmännen. Uppfattningen kan till exempel skilja sig åt 

mellan barnet, föräldrarna, forskningen, lagstiftningen och familjerättssekreterare (SOU 

2001:72, s.93).  

Barnperspektivet är ett begrepp som inte bara är relativt utan också har ett innehåll med flera 

dimensioner. Ett sätt att beskriva det är att säga att barnperspektivet innefattar varje vuxens 

syn på barn och deras barndom, men också samhällets generella syn på barn och barnpolitik 

samt barnets egen syn på sin tillvaro. En grundläggande princip för ett barnperspektiv är att ha 

respekt för barnets människovärde och integritet, internationellt sett brukar dessa mänskliga 

rättigheter kallas för provision, protection and participation (SOU:2001:72, s. 94). 

Barnperspektiv måste innehålla ett barns perspektiv, och inte bara de vuxnas tolkningar 

eftersom det är viktigt att förhålla sig till vad barnet självt uttrycker och skapar (Halldén 2003, 

s.13). 
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Barnperspektiv kan tolkas utifrån flera olika perspektiv, och för att beskriva dessa är de 

uppdelade nedan: 

Det vuxna barnperspektivet. Vuxna människor kan aldrig sätta sig in i ett barns verklighet 

utifrån ett barns perspektiv, och därför kallas det vuxnas barnperspektiv, och med det menas 

att det är de vuxnas syn på och värderingar av barn som gäller. Det finns lika många vuxna 

barnperspektiv som det finns vuxna eftersom vuxna präglats av sin egen uppväxt, sina egna 

erfarenheter och den kulturella tidsperiod den vuxne själv växte upp i, men också den sociala 

miljö personen växte upp i. Omedvetna subjektiva uppfattningar är det som för det mesta styr 

de vuxnas barnperspektiv. När man arbetar med barn, eller hör berättelser om eller med barn, 

väcks egna erfarenheter och minnen från barndomen. Detta har betydelse för empatin i arbetet 

och förmågan att sätta sig in i barns och ungas behov och rättigheter, det kan då försvåra för 

den vuxne att göra sakliga bedömningar i sitt arbete (SOU 2001:72 s.93-94). 

Samhällets barnperspektiv är de vuxnas gemensamma samlade värderingar, kultur och syn på 

barns rättigheter och behov. Exempel på detta är föräldrabalken och socialtjänstlagen, dessa 

lagar ger ett kollektivt barnperspektiv som råder så länge denna lag gäller. Forskningen på 

dessa områden speglar samhällets barnperspektiv (SOU 2001:72, s.93-95). Med detta menas 

att samhället bedriver politiska förändringar genom att använda barnperspektivet som ett 

verktyg för att kunna återspegla detta i lagarna (Halldén 2003,s.12). 

Barnets bästa med ett barnperspektiv. Barnets bästa sammanlänkas ofta med insatser 

samhället gör för barn och unga, eftersom syftet med de insatser som görs skall verka för 

barnets bästa. Här har den vuxne ett barnperspektiv i sina bedömningar i arbetet. För att kunna 

göra bedömningsunderlag för vad som är barnets bästa krävs det mer än ett barnperspektiv, 

här tas också andra forskningsresultat, och ibland andra expertutlåtanden, med i 

bedömningsunderlaget hos den vuxne (SOU 2001:72, s.95). Halldén (2003) menar att 

barnperspektiv skall användas för att tillvarata barns röster och verka för barns bästa (s.14). 

6.5.3 Barnets behov  

 

I föräldrabalken 6 kap 15§ 2st. Står det att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se 

till att barnet får umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänge är i 

första hand till för barnet, men det innebär inte att föräldrarna kan tvingas att ha umgänge med 

sitt barn. Domstolen gör bedömningar utifrån barnets behov av kontakt med den andra 
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föräldern, Socialstyrelsen menar att barnets rätt till umgänge bestäms utifrån barnets bästa 

(socialstyrelsen 2003, s.44-45). 

6.6 Vad säger lagen i mål om vårdnad, boende och umgänge 
 

Familjerättssekreterare fungerar som socialnämnd i den kommun de arbetar och har i uppgift, 

enligt SOL 2 kap.2§ och 5 kap.1§, att ge barn och ungdomar stöd och hjälp och att medverka 

vid ett umgänge där ett barn har samvaro med sin förälder som barnet inte bor stadigvarande 

med. Socialnämnden kan enligt SOL 3 kap. 6§ bevilja sådant stöd vid ett umgänge, och beslut 

kan fattas enligt SOL 4 kap.1§. En umgängesstödsperson kan underlätta kontakten vid till 

exempel hämtning och lämning i samband med umgängestillfällena, och denna person kan 

också vara med vid tillfällen där kontakten mellan föräldrarna är svår och konfliktfylld. Detta 

bistånd kan också ges på frivillig basis, och då måste vårdnadshavaren ge samtycke till sådant 

beslut om umgängesstöd. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna ge 

samtycke till sådant stöd. Domstolen kan besluta om umgängesstöd enligt FB 6 kap. 15c§ i 

närvaro av en person utsedd av socialnämnden (socialstyrelsen 2003, s.53).  

Den 14 april 2010 lämnade regeringen en proposition till lagändring (2009/10:192) i 

föräldrabalken 6 kap 15§, om umgängesstöd och om socialtjänstens förutsättning att tala med 

barn utan vårdnadshavarens samtycke eller att denne är närvarande under ett samtal där 

socialtjänsten samtalar med barnet. Meningen med lagändringen var att skapa en enhetlighet 

vid tillämpning av lagen och handläggning av ett ärende i alla kommuner. Detta för att det 

skall finnas kontinuitet i varje umgängesstödsärende i varje kommun. Skälen till ändringen 

beror på de stora skillnaderna i hur kommunerna i praktiken behandlade ärenden när 

domstolen beslutat om umgänge i närvaro av kontaktperson. I propositionen framgår det att i 

mål om umgänge skall domstolen kunna besluta om att socialnämnden utser en person som 

medverkar under umgänget. I praktiken behandlade socialtjänsten frågan enligt lagen för 

biståndsärenden och detta kunde innebära att någon av föräldrarna möjligtvis kunde avböja 

kontaktpersonen. Dessa förutsättningar gjorde att JO ansåg att det utifrån en 

rättsäkerhetssynpunkt kunde få ”ytterst olyckliga konsekvenser” (prop. 2009/10:192, s.10).  

– Vid behovsprövningen är det barnets intressen som ska tillmätas betydelse, inte 

föräldrarnas. (prop. 2009/10:192, s11). Med detta menas att när det görs behovsprövning av 

familjerätten så är det barnets intressen och behov som skall tillskrivas betydelse i 

bedömningen av umgängesstöd för barnet. 
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6.6.1 Barnets möjlighet att komma till tals 

 

Utredningens uppfattning (prop.2009/10:192) är att det skall skapas bättre förutsättningar för 

att ha möjlighet att samtala med barn. Det skall kunna vara möjligt att samtala med barn utan 

vårdnadshavarens samtycke. För detta skall socialtjänsten utifrån en rättssäkerhetssynpunkt 

sätta sig över vårdnadshavarens bestämmanderätt över barnet (s.17). Innan denna proposition 

så var familjerätten tvungen att ha samtycke från vårdnadshavaren för att ha möjlighet att 

samtala med barnet. Detta gjorde att det kunde bli allvarliga konsekvenser för barnet då det 

kunde försvåra utredningen om vårdnad, boende och umgänge. 

6.7 Umgängesstödsärenden i familjerätten  
 

Socialnämndens uppgift är att utse en person som kan fungera som umgängesstödsperson 

under umgänget, att umgänget är av sådan form som domstolen har beslutat och att det är i 

överensstämmelse med barnets bästa. Här gör inte socialnämnden någon egen bedömning, 

och umgänget skall ske utifrån det domstolen har beslutat. Enligt SOL 5 kap 1§ har 

socialnämnden skyldighet att ge stöd och hjälp när ett umgängesmål är avgjort och besluta om 

en lämplig person för uppgiften Domstolen kan själv besluta om en ”tredje person” som skall 

närvara vid umgänget. Socialnämnden kan ibland ha svårigheter att hitta en kompetent person 

eller en person/någon till de tider som domstolen beslutat om umgänge (Socialstyrelsen 2003, 

s.53-54). 

6.7.1 Umgängesstöd 

 

Barnet måste känna förtroende för kontaktpersonen och få kontinuitet vid umgängen, att det 

är samma person som följer med vid varje tillfälle. I vissa fall kan det av tidsskäl vara 

nödvändigt med två personer. Innehållet i uppdraget för umgängesstödspersonal kan se olika 

ut för varje uppdrag. Barnet kan ha behov av att känna trygghet under en viss period medan 

barnet lär känna den förälder som det ännu inte har byggt upp någon relation till. Orsakerna 

till detta kan bland annat vara att barnet och föräldern inte har setts på ett längre tag. Andra 

omständigheter i uppdraget kan vara att garantera barnets säkerhet, som att se till att barnet 

inte far illa eller förs bort. Det kan också vara ledsagning mellan barnet och föräldrarna så inte 

dessa behöver mötas, något som kan bero på att det kan finnas en risk för våld eller hot i dessa 

möten, eller att förhindra att barnet bevittnar konflikter i form av gräl eller andra liknande 

konfrontationer. Kompetensen hos umgängesstödspersonen beror på hur uppdraget ser ut 

(Socialstyrelsen 2003, s. 55-56). Idag finns det inget lagstöd för hur umgänget utformas eller 
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vilka personer som utses till umgängesstöd. Dock är ändringen i lagen att när domstolen 

beslutar om umgängesstöd så skall socialnämnden verkställa beslutet och tillsätta en person 

för uppdraget (prop.2009/10:192, s.14). 

 

 

 

7 METOD 
 

7.1 Val av metod 
 

Vår intention för att uppnå syftet är att intervjua familjerättssekreterare för att se hur de 

uppfattar och tolkar barnets bästa och barnperspektivet i sitt arbete med familjer som 

genomgår en vårdnadstvist där frågor om umgänge uppkommer i tvisten. Genom att använda 

denna metod har vi som forskare fått möjlighet att komma på djupet i våra frågor, då vi var 

ute efter familjerättssekreterares erfarenheter och upplevelser kring dessa frågor. Vi har 

använt oss av en semistrukturerade intervjuer som beskrivs eftersom vi var ute efter de 

diskussioner som var viktiga för dem vi intervjuade. Samtidigt gav det en möjlighet för 

familjerättssekreterare att redogöra för sina erfarenheter i arbetet med umgängesfrågor, då vi 

var ute efter deras version av barnets bästa och barnperspektiv i dessa frågor . 

Semistrukturerade intervjuer beskrivs med att intervjuaren har en färdig lista med frågor, men 

att intervjuaren är flexibel till hur dessa frågor följs, och de intervjuade kan ge ett mer 

beskrivande och djupare svar kring frågor som är viktiga för dem (Denscombe 2010, s.117, 

234-235).  

7.2 Studiens design 
 

Utifrån studiens syfte bedömde vi som rimligt att göra en undersökning baserad på kvalitativ 

studiedesign. Kvalitativ metod kännetecknas av närhet till fenomenet man undersöker, en 

relation subjekt - subjekt. För att uppnå denna närhet valde vi att göra intervjuer med 

familjerättssekreterare som arbetar med familjer som genomgår vårdnadskonflikter i frågor 

om vårdnad, boende och umgänge. Detta ger oss en djupare förståelse av det familjerättsliga 

arbetet.  Ett vanligt förfarande för att förstå ett fenomen är att vi som forskare själva deltar i 

insamlingen av data för att kunna tolka det fenomen som vi skall undersöka. Vi är 

intresserade av familjerättssekreterares perspektiv i sitt arbete med barn och deras föräldrar i 

vårdnadskonflikter och vi vill som forskare försöka att sätta oss in i deras situation för att 



 

24 

 

förstå deras perspektiv utifrån deras värld (Holme och Solvang 2008, s.92). Detta förfarande 

ansåg vi passa studiens syfte som är att undersöka vilka perspektiv familjerättssekreterare har 

i sitt arbete. 

För att vi skulle få en överblick av det området vi studerar har vi använt oss av databaser 

såsom sociological abstract som finns på Linnéuniversitetets bibliotek, google schoolar, 

socialvetenskap (forskning i socialt arbete), tidigare avhandlingar, rapporter från statens 

offentliga utredningar (SOU), propositioner samt tidigare studier, vad de säger om vårdnad, 

boende och umgänge och vad de har kommit fram till.  

Genom att vi har blivit pålästa inom ämnet kommer vår studie att färgas på så sätt att vi har 

fått en viss förförståelse inom området vi har undersökt. Med förförståelse menar Holme och 

Solvang (2008) att förförståelse ges genom till exempel utbildning, att man blir påläst inom 

olika ämnen och på så sätt på olika sätt kan angripa problemen med den företeelse forskaren 

skall utforska. Detta kan också i sin tur ge olika idéer på lösningar inom samma problem 

(s.151). Vi har tidigare läst kurser i socialrätt, socialt arbete och sociologi, och en av oss har 

haft sin praktik inom familjerätten i Oskarshamns kommun, vilket för denna studie innebär en 

viss förförståelse för det vi undersöker i vår studie.  

7.3 Urval 
 

Ett subjektivt urval (Denscombe 2010, s37) är gjort utifrån att studien är riktad mot 

familjerättssekreterare som besitter den kunskap och erfarenhet i sitt arbete kring barn och 

deras familjer i vårdnadstvister, något vi är ute efter för att få svar på syftet i undersökningen. 

Problem som kan uppstå vid att göra ett urval i en studie är att inte hitta rätt personer för det 

fenomen vi undersöker, eller hur representativ kan de vara för vår studie. Syftet med en 

kvalitativ studie är att få en förståelse för det faktorer vi undersöker(Holme och Solvang 2008, 

s.94), därför var vi ute efter familjerättssekreterares perspektiv i denna studie. För att hitta rätt 

personer till denna studie sökte vi socialsekreterare som arbetar med familjer och deras 

vårdnadskonflikter. 

Urvalet är systematiskt gjort, då vi antar att de familjerättssekreterare vi har intervjuat besitter 

specifika kunskaper och erfarenheter kring barnets bästa och barnperspektivet i umgänge och 

umgängesstödsärenden. Vi har valt att intervjua fem familjerättssekreterare för att få deras 

perspektiv och uppfattning av hur de utför sitt arbete. För att få tag på rätt individer till vår 

undersökning har vi sökt inom socialtjänsten och de familjerättsliga områdena. Ett subjektivt 
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urval bygger på att vi har kunskap inom det område vi studerar, en kunskap baserad på 

tidigare erfarenheter och utbildning. Att ha en förförståelse inom området vi undersöker är en 

medveten strategi för att komma fram till det vi undersöker i denna studie. Vår urvalsmetod 

har krävt att vi som forskare läst in oss på olika områden i det familjerättsliga arbetet och 

begreppen barnets bästa och barnperspektiv (Holme och Solvang 2008, s. 103-104; 

Denscombe 2010, s.37). Då vi gärna ville ha ett brett spektrum i vår studie har vi i vår 

datainsamling valt att skapa så stor variation som möjligt, för att som enligt Denscombe 

(2010) skapa så stor variation som möjligt (s.53). 

7.4 Studiens genomförande 
 

I denna kvalitativa studie har vi valt att vara två stycken, då vi båda har intresse av hur man 

tillvaratar olika perspektiv om barnets bästa och barnperspektiv i det familjerättsliga arbetet. 

Beträffande hur vi har fördelat arbetet så har Stin Helders haft ansvar för metoddelen och Ana 

Rocha har ansvarat för teoridelen, dock har vi haft ett gemensamt ansvar hela uppsatsen som 

helhet och i skrivprocessen. Intervjuerna har vi gjort gemensamt och transkriberingen har vi 

delat upp mellan oss, medan analysarbetet är gjort gemensamt. 

Intervju som metod är vald för att få en bredare förståelse av hur en samhällsföreteelse tar 

form, och genom intervjuer skapas en större förståelse för umgänge och umgängesstöd. Med 

användning av intervjumetod i denna studie är vi ute efter en djupare förståelse av 

personernas egna uppfattningar och kunskaper inom det aktuella undersökningsområdet 

(Holme och Solvang 2008, s.99-100).  

Vi intervjuade socialsekreterare som arbetar med familjerättsliga frågor och utifrån att dessa 

personer arbetar med familjer och deras barn, men också med domstolen utifrån remiss om till 

exempel utredningar i vårdnad, boende och umgänge att de intervjuade har olika perspektiv 

utifrån den rättsliga innebörden, men också utifrån ett familje- och ett barnperspektiv. Vi 

valde ut familjerättssekreterare då dessa personer arbetar med vårdnadskonflikter i deras 

arbete. Enligt Denscombe (2010) skall forskaren ansöka om tillstånd innan en intervju 

genomförs (s.251). Vi ansökte om tillstånd till att göra intervjuer med familjerättssekreterarna 

genom att kontakta enhetschefer inom socialtjänsten, då det är de som ger tillträde att 

intervjua deras anställda. Inom varje kommun finns det socialsekreterare som arbetar med de 

familjrättsliga frågorna i sitt arbete, och det utifrån denna information vi gjorde vårt urval till 

undersökningen. Därefter kontaktade vi respektive familjerättssekreterare och informerade om 



 

26 

 

studiens syfte och att vi ville göra en intervju för att ta reda på deras erfarenheter och tolkning 

av barnets bästa och barnperspektiv i sitt arbete. Av dem vi kontaktade blev samtliga 

erbjudna ett informationsbrev om syftet med studien och vad den skulle användas till 

(Vetenskapsrådet 2002; Denscombe 2010, s.197,255). 

Vi valde att göra gruppintervjuer då enskild intervju begränsar det antal synpunkter och 

åsikter som vi som forskare är ute efter i vår studie. Familjerättsekreterare blev erbjudna att 

göra intervjun enskild eller gemensamt med en till familjerättsekreterare. Den största 

skillnaden vi såg mellan den enskilda och där det var två intervjuobjekt var att vi inte bara 

fick ett svar på varje fråga, utan att vi fick flera svar och att svaren blev mer fördjupade. En 

annan fördel med denna form av intervju är att när den andra kom på förhållanden eller 

omständigheter som kanske inte stämde överens med den svarandes så gjordes en invändning 

och det lades till fler perspektiv eller tankar kring svaret på frågan. Att använda den här 

formen för tillvägagångssätt innebär att gruppdynamiken bör fungera och att de intervjuade 

har en bra arbetsrelation. Vad vi också såg var att de som blev intervjuade lyssnade in 

alternativa svar, och på så vis kunde vi få flera perspektiv på ett svar. En reflekterande process 

hos de intervjuade var vad vi kunde se och höra under intervjuerna vi gjorde (Denscombe 

2010, 236-237). Att genomföra gruppintervjuer är inte riskfritt, då vi inte visste på förhand 

vilken arbetsrelation dessa hade, eller vilket resultat detta innebar för studien. Denna risk 

valde vi att ta för att få mer uttömmande svar på våra frågor. Vi hade i åtanke var den bästa 

platsen för en intervju skulle vara, och valde att denna plats kunde den intervjuade bestämma, 

något som innebär en flexibilitet hos oss som intervjuare. Så informanterna fick komma med 

förslag till tid och plats för utförande av intervjun, detta är också något som Holme och 

Solvang (2008) också påpekar att ha i åtanke för att få ett bra resultat, att en intervju består av 

element, kulisser, teater och roller (s.106-107). Med gruppintervju skapar en som intervjuare 

ett socialt samspel och en diskussion, istället för en kommunikationssituation mellan vi som 

forskare och den intervjuade (Holme och Solvang 2008, s.108).  

Innan intervjun påbörjades frågade vi om tillåtelse att spela in den med våra mobiltelefoner, 

och vi förklarade för socialsekreterarna att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Detta 

blev upprepat flera gånger såväl i början som i slutet av intervjumötet, då detta enligt 

Denscombe (2010) är ett vanligt förfarande inför en intervju (s.259) men också utifrån de 

etiska aspekterna när man intervjuar (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Bakgrunden till denna 

introduktion var också att skapa en god relation och tillit mellan oss som intervjuare och 
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intervjupersonerna. När vi gjorde vår intervju med familjerättssekreterare gjorde vi en kort 

introduktion av oss som forskare och bakgrunden till och syftet med studien. Denna aspekt i 

vår studie är enligt Denscombe (2010) viktig att ha i åtanke eftersom lyhördhet är en viktig 

aspekt under intervjun. Likaså förmågan att följa upp de olika saker som kan komma upp 

under intervju, då det kan finnas områden som kan tänkas vara bra att fördjupa sig i. Vi 

repeterade det som sades genom att ställa frågor om vi hade uppfattat svaren rätt. Att inte vara 

dömande under intervjun är också viktigt, det vill säga att intervjuaren visar respekt för den 

person som blir intervjuad (s.253-254). Innan intervjusituationen kontrollerade vi att våra 

telefoner fungerade för inspelning, och att vi lade dessa så optimalt som möjligt i förhållande 

till ljudinspelningen (Denscombe 2010, s.255-257).  

Innan studien har redovisats har vi transkriberat materialet genom att ordagrant skriva ner det 

som sades. Därefter har vi tematiserat och sammanställt det. Vi valde att analysera efter 

begreppen Barnets bästa och barnperspektiv och umgängesstöd och i vilka sammanhang 

dessa kom fram i intervjuerna. Totalt blev det tre intervjuer, av vilka två var gruppintervjuer 

med två socialsekreterare vardera. Vi sammanställde svaren utifrån studiens frågeställningar 

för att få svar på studiens syfte. Sammanställningen har vi använt till att sätta ihop 

resonemangen enligt vår frågeställning i denna undersökning (Denscombe 2010, s.260, 264-

265). Intervjuerna baserades på vad som sades och inte vad som gjordes, vilket innebär att 

dessa två aspekter inte alltid stämmer överens, och det kan innebära att svaren i studien skiljer 

sig från det verkliga handlandet (Denscombe 2010, s. 269).  

7.5 Reliabilitet och validitet 
 

Validiteten i kvalitativ intervjudata baseras på hur vi som utför studien kan veta att 

respondenterna talar sanning. Detta kan göras genom att vi som forskare undersöker 

trovärdigheten i det som sägs. Detta kan göras på olika sätt och är beroende av vilka typer av 

frågor vi ställer. I intervjun har vi använt oss av två olika typer av frågor. Den ena formen är 

faktiska frågor, och här har vi haft möjlighet att kontrollera svaren med vad som är skrivet i 

litteraturen, som till exempel i lagar och statens offentliga utredningar. Den andra formen av 

frågor kan handla om personliga uppfattningar, och här är det svårare att kontrollera svarens 

sanningshalt då det handlar om personliga uppfattningar. Då vi är ute efter tolkning och 

uppfattningar av begreppen barnets bästa och barnperspektiv, så finns det ingen fullständigt 
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sanning. Vi har till intervjun valt ut informanter som vi antar besitter den specifika kunskap vi 

är ute efter baserat på vår egen kunskap genom utbildningen (Denscombe, 2010 s.265-267). 

Fördelarna med att använda intervju som metod är att metoden kan ge djupgående men också 

detaljerade data kring ämnet umgänge och umgängesstöd. Vi som undersöker får en möjlighet 

att få en djupare insikt i det som undersöks. Den tid och ekonomiska förutsättning som står till 

buds gör att metoden ger en form av flexibilitet då det på förhand görs avtal om lämplig tid 

för intervju. Genom direktkontakt i en intervju ger det en högre validitet (Denscombe 2010, 

s.269-267).  Vi har tagit i beaktande pålitligheten i det material som vi har samlat in genom 

intervjuerna. Det är svårt att kontrollera detta då vi var ute efter informanternas tolkningar och 

uppfattningar kring begreppen barnets bästa och barnperspektiv, och det vi har valt att göra är 

att välja ut familjerättssekreterare till vår studie, eftersom de är mycket erfarna inom området 

familjerätt, och eftersom personerna förväntas ha kunskap om de begreppen och området vi 

undersöker (Denscombe 2010, s.265-267). 

Syftet med vår studie var att få en bättre förståelse för det problem vi undersöker. Detta kan 

låta sig göras genom kvalitativ analys, då vi har varit ute efter familjerättssekreterares 

tolkningar av begreppen barnets bästa och barnperspektiv. Därför fick vi genom insamling av 

kvalitativa data en mer nyanserad bild av det vi undersöker. Det är en viktig aspekt att vi som 

forskare utgår från vårt syfte för att avgöra vilket verktyg vi skall använda för att samla data 

och i det här fallet använde vi intervju som metod (Denscombe 2010, s.425; Holme och 

Solvang 2008, s.94).  

7.6 Källkritik 

Under arbetet med denna studie har vi försökt att vara källkritiska under hela processens gång. 

Att vara källkritisk innebär att källor som används i denna studie skall vara så gott som 

ursprungskällor. Att få visshet om att detta faktiskt är en ursprungsskälla kan vara svårt 

ibland, men genom att vi under arbetets gång har förhållit oss kritiska till de källor vi har 

hittat, har vi i studien försökt att bara använda oss av ursprungsmaterial.  Det innebär att vi 

har använt oss av internetsök genom Linnéuniversitetets sökmotor på biblioteket, vidare har vi 

använt oss av propositioner och statens offentliga utredningar och under läsningen varit 

kritiska till hur författarna refererar till andra. Vi har också tagit i beaktande om det är en 

förstahands- eller en andrahandskälla. Propositioner anser vi vara andrahandskällor medan 
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skrivelser från till exempel barnombudsmannen är förstahandskällor (Holme och Solvang 

2008, s.131-134). 

7.7 Metod- och teoridiskussion  

Till denna studie har vi valt att inta ett samhälleligt perspektiv och utifrån det ansåg vi att 

barnsociologi var den mest lämpliga teorin att använda i vår studie. Detta innebär att vi har 

haft en viss tid till rådighet, som innebär begränsningar i utförande av studien. Vi skulle om vi 

hade haft fler informanter haft ett större empirisk material i vår analys, men att vi inte 

lyckades att få tag på fler informanter än som först var planerad, resulterade i att den 

teoretiska ansatsen tar en större del i studien. Bakgrunden till att vi inte lyckades att få tag på 

det antal informanter som önskades, var att denna arbetsgrupp är ofta upptagna i sitt arbete, 

och vi har bara haft en viss tid till vår förfogande, något som resulterade att studien fick en 

ojämn fördelning mellan empiri och teori, och att den teoretiska ansatsen får en större plats än 

den empiriska. Enligt Denscombe (2010) finns det olika orsak som påverkar valet av metoden 

beroende på sättet man väljer att arbeta, som i vårt fall var intervjuer och den valda teorin 

(s.183). Samma sak avser valet av teorin, eftersom valet påverkas av området vi undersöker 

(Denscombe 2010, s.141).  

7.8 Etiska ställningstaganden 

Inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra huvudprinciper om 

individskyddskrav som vi har använt oss av i denna undersökning. Att bedriva undersökning 

och studier har betydelse, inte bara för kunskapsutvecklingen utan också för 

samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt att vi när vi nu gör denna undersökning håller oss 

till de forskningsetiska kraven och att den bedriver den med hög kvalitet. Då vi i vår 

undersökning får reda på enskildas livssituationer är det viktigt att vi inte utsätter individer för 

psykisk eller fysisk skada, kränkning eller förödmjukelse, något individskyddskraven påpekar 

(Vetenskapsrådet 2002, s.5). Syftet med de forskningsetiska riktlinjerna är att ge oss som 

forskare i denna undersökning anvisningar för vårt förhållningssätt gentemot informatörerna i 

studien (Vetenskapsrådet 2002, s.6). 

Vi har i studien valt att intervjua socionomer som arbetar inom det familjerättsliga området, 

totalt har vi intervjuat fem socialsekreterare. Risken för att någon skulle läsa vår uppsats och 

kunna känna igen olika beskrivningar finns dock. Vi har av etiska skäl valt att avidentifiera de 

familjerättssekreterare vi har intervjuat eftersom konfidentialitet och sekretess gäller och att 
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ingen skall kunna identifiera de berörda vilket innebär en säkerhet för dem som ingår i 

undersökningen. Vi har valt att heller inte uppge namn i rättsfallen som är använda 

inledningsvis, då vi av moraliska skäl anser att dessa personer redan är utsatta genom att de 

har genomgått en svår rättsprocess (Vetenskapsrådet 2002, s.9; Denscombe 2010, s.193). Vi 

har använt oss av offentliga dokument från domstolen. Genom Linnéuniversitetets databaser 

har vi fått tag på domstolsbeslut som är hämtade via rättsbanken. Vi har i studien valt att låta 

de berörda i rättsprocessen förbli anonyma av etiska skäl. Då dessa är offentliga handlingar, 

så har vi haft i åtanke att de berörda redan i rättsfallen har varit utsatta, och vi vill av etiska 

skäl inte vidare utsätta dessa individer (Vetenskapsrådet 2002, s.12).  

Intervjun har varit frivillig för de deltagande, och intervjupersonerna är skriftligen 

informerade om studiens syfte och muntligen informerade om att deltagande i studien har 

varit frivilligt samt att möjligheten att avbryta intervjun har funnits, vilket innebär att vi har 

uppfyllt informationskravet gentemot dem som deltar i studien (Vetenskapsrådet 2002, s.7). 

Angående anonymiseringskravet har intervjupersonerna tillfrågats om de vill vara anonyma, 

och efter önskemål har detta blivit genomfört. Samtidigt har vi använt oss av offentliga 

dokument från domstolen, men genom Linnéuniversitetets sökmotor har vi också fått tag på 

domstolsbeslut som är hämtade via rättsbanken. Vi har i studien valt att låta de berörda i 

rättsprocessen förbli anonyma av etiska skäl. Då detta är offentligt enligt lag, så har vi haft i 

åtanke att de berörda redan i rättsfallen har varit utsatta, och vi vill av etiska skäl inte utsätta 

dessa individer vidare (vetenskapsrådet 2002, s.12; Denscombe 2010, s.243-244). 

Enligt samtyckeskravet har samtliga deltagande i denna studie muntligt gett samtycke till att 

delta i undersökningen. Vi har också frågat ansvariga enhetschefer på socialtjänsten om 

tillstånd till att intervjua deras anställda (Vetenskapsrådet 2002, s.9). 

Enligt nyttjandekravet, så innebär det att uppgifter som kommer fram i vår studie inte skall 

användas i något annat syfte än i vår kandidatstudie, dock kommer uppsatsen att finnas 

tillgänglig på Linnéuniversitetet bibliotek, närmare bestämt under fliken ”uppsatser” på 

bibliotekets hemsida, där studenter och andra kan söka och läsa den (Vetenskapsrådet 2002, 

s.14; Denscombe 2010, s.197-200).  
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8 UNDERSÖKNINGENS SAMMANSTÄLLNING OCH 

ANALYS  
 

För att ge en beskrivning av vad familjerättssekreterare svarade på våra frågor under 

intervjun, har vi här gjort en sammanställning över deras svar. För att förtydliga svaren har vi 

gjort en sammanfattning där vi presenterar de svar där det framkom aspekter som vi behandlar 

vidare i vår analys.  

Vi har under intervjuerna fått ta del av respondenternas tankar kring begreppen barnets bästa 

och barnperspektivet i sitt familjerättsliga arbete kring umgängesfrågor.  

När vi gjorde vår bearbetning av materialet utifrån begreppen barnets bästa och 

barnperspektivet kom vi fram till att vi skulle dela upp det i olika teman, alltså 

socialsekreterarens tolkningar om barnets bästa och barnperspektiv, om barnet anses vara ett 

aktivt subjekt, och hur barnets bästa och barnperspektiv tillämpas i umgängesstödsärenden. Vi 

har även tagit fram olika perspektiv i deras svar som hjälper oss med vår analys. Dessa teman 

har vi redovisat i olika rubriker nedan.  

8.1 Sammanfattning av socialsekreterarnas tolkningar om barnets bästa och 

barnperspektiv  
 

Sammanfattningsvis är det ingen av de vi intervjuade som uttryckligen gav svar på 

begreppens innebörd, dock var deras svar att de tar stöd i lagen och i barnkonventionen när 

det gäller att inta ett barnperspektiv för barnets bästa.   

– (…) en helhetsbedömning tänker vi. Då ingår ju alltså barnets bästa om man tittar på 

lagstiftningen och så finns det ju en del i föräldrabalken om det här om omsorgen och 

att barn har rätt till trygghet och barn har rätt till utbildning, och allt det här efter FN-

barnkonventionen (…) beakta barn, prata med barn, beakta deras eventuella vilja och 

så. 

Familjerättssekreterare beskriver barnets bästa och ett barnperspektiv utifrån definitionen i 

barnkonventionen och lagen, och då föräldrabalken 6 kap. Några av de intervjuade tog fram 

ett annat perspektiv på barnets bästa, och det var att minska konflikten mellan föräldrarna om 

barnet. De menade att istället för att ha ett barnperspektiv borde man ha ett familjeperspektiv i 

sitt arbete. Intervjuerna visar att familjerättssekreterarna gör individuella bedömningar i 



 

32 

 

bedömningen om vad som är det bästa för barnet med hjälp av det de uppfattar är att inta ett 

barnperspektiv. 

– (…) Som jag förstår och lagstiftaren också, har med att det är individuell varje gång 

utifrån barnet, och individuellt utifrån de individuella omständigheterna (…).  

De menar att de gör en individuell bedömning, det vill säga en helhetsbedömning kring barnet 

och barnets situation. De tar stöd i barnkonventionen eller föräldrabalken, och gör en 

individuell bedömning utifrån barnets individuella behov efter vad familjerättssekreteraren 

uppfattar är det bästa för barnet.  

Det gemensamma är att sekreterarna tar stöd i lagen för sina förhållningssätt. Vidare visar 

intervjuerna att familjerättssekretare tycker att föräldrar bäst kan försöka lösa sina frågor 

själva då de känner sina barn bäst, och att det är bättre för barnet om de kan lösa frågorna 

själva utan åtgärder från socialtjänsten.  

– Det bästa vore om föräldrarna kommer överens hemma själva vid köksbordet, och 

kan sitta ner och prata med sina barn och komma fram till vad som kan vara bra för 

dem(…) För det är de som är experterna (…)  

Det kommer också fram att familjerätten anser att föräldrarna är experter på sina egna barn. 

Men det framkommer också att om denna lösning inte fungerar så måste föräldrarna gå vidare 

till domstolen för att få en lösning på problemet. 

– (…)Då överlämnar man sitt beslut som förälder till en annan myndighet: domstolen, 

att avgöra vad som är bäst för deras barn. Så vi jobbar ju väldigt hårt för att 

föräldrarna skall komma överens under resans gång (…)  

Familjerättssekreterare i det praktiska arbetet måste verka för att föräldrarna skall komma 

överens. Utifrån barnets bästa så är konflikten mellan föräldrarna skadlig för barnet, uttrycker 

familjerättssekreterare i intervjuarna. Sammantaget var det gemensamt att alla 

familjerättssekreterare arbetade för att minska konflikten mellan föräldrarna. Det var en 

prioriterad del av arbetet med familjerna. Familjerättssekreterarna beskrev att vid konflikt 

mellan föräldrarna är samarbetssamtal ett sätt att arbeta med dem för att få dem att komma 

överens om gemensamma frågor kring barnet. De hänvisar till olika forskningsrapporter där 

man pratar om att minska konflikten mellan föräldrarna som ett sätt att hjälpa barnet.  

Specifikt på vår fråga om det finns någon hjälp som till exempel samtalsterapi för att minska 

konflikten mellan de vuxna uttrycker de att de inte har det. När det gäller själva konflikten 
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svarar samtliga socialsekreterare att föräldrarna blir hänvisade till andra professionella, så 

som inom psykiatrin eller någon annan form av hjälp om de ser att detta kan vara till hjälp. 

Svaren gavs utifrån att familjerätten inte baserar sitt arbete på familjebehandling, eller har 

någon annan form för konfliktbehandling. Däremot är deras samarbetssamtal ett sätt att få 

föräldrarna att komma överens i frågor rörande barnet. Samtliga socialsekreterare svarade 

också att när de upptäcker problem som de kan arbeta med under utredningens gång så gör de 

det. Detta görs för att försöka minska konflikten just då.  

8.1.1  Analys av socialsekreterarnas tolkningar om barnets bästa och barnperspektiv  

 

Vi kunde se att familjerättssekreterarna ger begreppen barnets bästa och barnperspektiv olika 

innebörd. Ofta pratar de om barnets individuella behov och att de gör en individuell 

bedömning av situationen.  Vi såg i vårt intervjumaterial att samtliga intervjuade visste 

innebörden av ett barnperspektiv, dock hade de svårigheter med att utveckla begreppen. När 

de gjorde detta var det med stöd från lagen och barnkonventionens föreskrifter. Detta visar på 

hur begreppen barnets bästa och barnperspektiv är mångfacetterade och svårbegripliga att 

omsätta i förklarande termer. Undersökningen visar vidare på att det är de vuxnas tolkningar 

som används i familjerättsarbete och inte barnets tolkningar av situationen.  

Halldén (2003) menar att det är viktigt att förhålla sig till vad barnet själv uttrycker och 

skapar för att ha en övergripande bild av en situation (s.13). Utifrån barnsociologins 

tolkningar om vad som är barnets bästa och barnperspektivet är det fortfarande de vuxnas 

uppfattningar om vad som är bra för barnen som avgör saken. Det blir alltid de vuxnas 

tolkningar om barnets situation men tolkningar kommer aldrig från barnet själv. Det görs inga 

konsultationer med barnet om vad själv tycker är bäst utifrån sitt eget perspektiv (Lee 2005, 

s.8-10).  

Alanen (2001) menar att resonera på ett sociologiskt sätt innebär att studera barnet med sina 

egna rättigheter och perspektiv (s.12). Man tar hänsyn till barnets hela livssituation och 

erfarenheter. Barn är sociala aktörer med inflytande över sin sociala omgivning, och över 

konstruktionen av sin egen barndom. Alanen (2001) menar att detta händer i relation till och 

beroende av den vuxna i gruppen i en gemensam interaktion mellan den vuxna och 

barngruppen (Alanen 2001, s.12).  Här kan vi hänvisa till Alanens (2001) bok 

Conceptualizing child – adults relations där hon hänvisar till en studie gjord i Bolivia där 

barn är aktiva deltagare i hemmets hushåll och därför har varit tvungna till deltagande i den 
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världen som är konstruerad och styrd av vuxna. Detta tvingade dessa barn till att hitta egna 

strategier för att förhandla sin position bland vuxna. I studien kunde konstateras att barnen är 

kompetenta sociala aktörer, kapabla till att svara upp till de vuxnas krav och samtidigt göra 

egna val (Punch 2001, s.23-35). Med detta kan vi förstå att vuxna, i det här fallet 

socialsekreterarna, faktiskt kan kompromissa och konsultera barnen angående deras egen 

situation och vilka uppfattningar de har. Att ha ett barnperspektiv är att sätta sig in i barns 

situation och förstå barnens värld utifrån deras eget perspektiv för att kunna förhålla sig till 

barnets bästa. Dock väljer socialsekreterarna ändå att tolka barnets situation utifrån sina egna 

perspektiv som ofta är starkt präglade av egna erfarenheter och uppfattningar.  

8.2 Sammanställning av barnet som kompetent och aktivt subjekt 
 

I frågor om familjerätten har samtal med barnen i sina utredningar, och enligt vad de själva 

säger brukar de ta hänsyn till deras vilja. Samtliga svarar att de samtalar med barnen, men att 

de gör detta på olika sätt. Det framkommer att de inte kan samtala med barnen utan 

föräldrarnas samtycke, men i de flesta fall är inte detta ett problem. Det kom också fram i 

intervjuerna att de har olika åsikter om hur detta görs i praktiken. Två av dem sa att de alltid 

samtalar med barnen men med en av föräldrarna närvarande, då detta ger ökad trygghet för 

barnet. Dock menade en annan socialsekreterare att de kan samtala med barnen ensamma, 

men att föräldern alltid sitter i ett rum bredvid samtalsrummet. Barnet är som yngst fem år 

eftersom familjerätten anser att denna ålder är den lägsta för att samtala med barn. För att 

samtala med yngre barn så används det olika metoder i arbetet. Till exempel kan barnet rita 

eller genom lek göra sina beskrivningar. I sådana fall är det familjerättssekreteraren som leder 

samtalet. Under intervjuerna kommer det fram hur de försöker hålla ett barnperspektiv och 

beaktande för barnet i dessa situationer.  

– Man skall beakta barn, man skall prata med barn, men skall beakta deras eventuella 

vilja (…) reflektera barnet, möta barnet, (…) Barnet är i fokus i allt vi gör. 

När familjerätten samtalar med barnet, så tas det hänsyn till barnets vilja och önskan. En av 

familjerättssekreterare uttrycker det på det här sättet:  

– (…) Barnet själv väljer att avbryta kontakten med den föräldern, och då får man göra 

en ny bedömning om umgängesstödet skall fortsätta (…) för det kan inte fortsätta år 

efter år.  
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Familjerättssekreterare säger att de lyssnar till barnets vilja och önskan och gör en bedömning 

utifrån hur barnen svarar. Familjerätten försöker ta hänsyn till många olika aspekter i sitt 

arbete.  

– (…)och hur barnets situation ser ut och det kan man ju göra på olika sätt, och vi 

jobbar nog på för att verkligen förstå barnet och om barnet har något att säga och att 

alltså verkligen lyfta det... det jobbar vi ju på. Det är ju en oerhörd balansgång får man 

ju säga i våra utredningar… det här att inte utelämna barnet i en konflikt och att ändå 

tillvarata barnets intresse, det är en balansgång. Det är en balansgång som heter duga 

för att säga det så det är svårt alltså.  

Samtidig är svaren att familjerättsekreterare försöker att förstå barnet och barnets situation, 

och att barnets åsikter verkligen lyfts fram, och detta är aspekter som arbetas på. Samtidig ges 

det uttryck att det är en svår balansgång att inte utelämna barnet i konflikten, och samtidig 

tillvarata barnets intresse. I beaktande tas det bedömningar i arbetet som är båda av kortsiktiga 

och långsiktiga lösningar för barnet i dessa situationer.  

8.2.1 Analys av Barnet som kompetent och aktivt subjekt 

 

Författarna i vår teori pratar om barnen som kompetenta aktörer i samhället, kapabla att föra 

sin egen talan. Punch (2001) försöker exempelvis visa barnens kompetens genom studier 

gjorda i olika länder där barn, av den rådande miljö och kultur de lever i, tvingas att klara sig 

själva i aktiviteter som är typiska för vuxna i Sverige. Det kan handla om till exempel 

passning av småsyskon medan föräldrarna är på arbetet under dagen. Dessa studier visar att 

barn är kapabla att, genom förhandling med de vuxna, det vill säga genom en abstrakt idé om 

situationen lösa vardagliga uppgifter i olika situationer (Punch 2001, s.23-35).   

Vi har till exempel sett att en av de intervjuade socialsekreterarna beskrev vikten av att 

försöka förstå och möta barnet i det stadium det befinner sig. Enligt barnsociologin skulle 

detta innebära att man försöker se i vilket stadium av sin socialisation det barnet befinner sig 

(Prout1998, s.22-28). Lee (2005) hänvisar till Piagets teori om hur barn genomgår stadier på 

väg till vuxenstabilitet. Han menar att barnet i teorin uppfattas som inkomplett eftersom det 

kan inte skilja mellan sig själv och omgivningen, något det måste lära sig som ett sätt att 

uppnå sin rationalitet, alltså för att bli en rationell vuxen. Författaren menar att i båda 

synsätten (sociologiskt och psykologiskt) finns uppfattningen om att barnet måste genomgå en 

process från instabilitet, konfusion och oordning till den vuxnes stabilitet, 



 

36 

 

självsäkerhet/självförtroende och ordning. Att bli vuxen, menar han, är också en process där 

barnet blir så likt en komplett människa som möjligt, eftersom uppfattningen är att en 

fullständig vuxen är en komplett människa (s.40-43).    

Vuxna i våra intervjuer tolkar och försöker förstå barnet utifrån sitt eget vuxenperspektiv. Vi 

kunde även komma fram till att oavsett ett barnperspektiv så görs det ändå bedömningar och 

tolkningar av barnen utifrån de vuxnas erfarenheter och kunskapsbas i arbete med barn.  Barn kan 

och är kapabla till att göra en beskrivning av sin egen situation, något Lee (2005) visar när han 

beskriver att bland annat i Storbritannien så använder domstolen en metod för att se om barn är 

kapabla till seriösa beskrivningar av sin egen situation. I Storbritannien använder man sig av 

”competence tests” i domstolarna. Detta görs för att bedöma om barnets berättelser kan användas 

inför avkunnande av domslut. Författaren menar att även då riskerar barnets talan att drabbas av 

ambiguiteten, det vill säga motsägelser när det lämnar sina redogörelser, vilket kan innebära att 

barnet inte klarar testen (Lee 2005,s.98-99). Med detta tillvägagångssätt menas att barn kan få en 

plats där de kan prata för sig själva och bli lyssnade på. Dock måste det barnet säga uppfattas på 

ett objektivt sätt utan tolkningar, vilket leder tillbaka till att barnets ålder har en avgörande 

betydelse i situationen. Det vill säga att ju äldre barnet är desto lättare har utredaren att ta till sig 

barnets åsikter.  

Vidare kunde vi i våra intervjuer se hur olika metoder socialsekreterarna använder sig av när de 

kommunicerar med barnen för att få fram information om deras situation och eventuella 

önskningar. Intervjuerna påvisar att barnets lojalitet mot den andra föräldern tas i beaktande. Här 

kan aspekter så som att föräldern är psykiskt sjuk eller har ett missbrukarproblem spela roll. I 

sådana fall övervägs om barnet anser att han eller hon har ett ansvar gentemot sin förälder att ta 

hand om honom/henne. Då bedömer socialsekreteraren mot barnets vilja och motiverar att det inte 

är enligt barnets bästa att ha ett umgänge just då. Här kan man se att socialsekreteraren, såsom Lee 

(2005) påpekar i sina studier, tolkar barnets egentliga vilja utifrån vad vuxna förnimmer är rätt att 

göra. Hur kommer sig att det blir så? Enligt barnssociologin så förklaras företeelsen utifrån att 

vuxna uppfattar barndomen som en motsats till vuxenåldern. Att växa upp ses ofta som en process 

där en sak förvandlas till den andra, alltså barn förvandlas till vuxna.  Med detta menar vi, så som 

Lee (2005) påvisar, att socialsekreterare tenderar att se barnet som en inkomplett individ som inte 

har uppnått sin fulla form, vilket sänker barnets trovärdighet inför socialsekreterarens ögon (s.8-

10).     
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Lee (2005) kommenterar att samhället på ett grundläggande sätt uppfattar barnet som 

ofullständigt i jämförelse med de vuxna. Och eftersom barnen inte uppfattas som fullständiga 

människor kan man inte heller se att de har samma rättigheter som andra ”fullständiga” 

människor, dvs. de vuxna. Det fenomenet gör att barnen hamnar i en position av underläge 

gentemot de vuxna. Detta gör att barn uppfattas som inkompetenta aktörer som inte är kapabla 

att ta egna beslut, och därför utestängs de från aktiva deltagande i samhället. Det gör även att 

barn fråntas sina åsikter om sin egen situation (s.8-10).  

Enligt Lee (2005) uppfattar vuxna sig ha rätt att bestämma över barnen. Han menar att vuxna 

ger sig själva auktoritet och makt över barnen och därför tar alla beslut utan att konsultera 

dem. Vuxna för även barnens talan för dem. Författaren menar att auktoriteten distribueras på 

en åldersbasis skillnad, eftersom barn inte lever upp till vuxenstandar (s.8-10). Genom att se 

denna företeelse genom Lees (2005) ögon kan vi se att vuxna i slutändan tolkar barnets röst, 

beslutar över det och för dess talan i många avseenden även när barnet motsäger sig detta i det 

familjrättsliga arbetet.  

Lee (2005) kommenterar att genom FN: s barnkonvention har man lovat att ge barn egna 

rättigheter gentemot vuxnas exploatering eller våld. Och på samma sätt lova barn ett bättre liv 

med rätt till hälsa och utbildning. Han menar att ibland kan barnkonventionen komma i 

konflikt med barnens intressen eftersom barnkonventionen är alltför abstrakt om man ställer 

den mot ländernas verklighet. Han menar att länderna har från FN bara ett moraliskt tryck att 

hålla sig till barnkonventionens anvisningar, inget annat (s.91-93). Artikel 12 i 

barnkonventionen, som pratar om barnens rätt att föra sin egen talan, säger till de vuxna att de 

inte alltid kan veta vad som är viktigt för deras barn. Att det finns viktiga saker som vuxna 

inte vet om barnen och som bara barnen själva kan tala om för oss. Att man ska respektera 

och erkänna barnens mänsklighet och rätt till deltagande i sin egen situation. Att barn är 

kapabla till egna synpunkter och utformande av sin egen situation. Men författaren menar 

också att man ska förhålla sig kritisk mot artikeln eftersom den inte säger oss något om 

barnens förmåga att göra detta. Den förklarar exempelvis inte heller hur man kan bedöma 

barnets mognad. Därför menar Lee (2005) att barnkonventionens 12:e kapitel har i sig en 

ambiguitet som kan leda till många olika tolkningar i varje fall, och beroende på hur vuxna i 

olika länder uppfattar att barn är kapabla att föra sin egen talan (s.91-95). Barnkonventionen 

är menad att ha en universell innebörd för alla barn, och med detta kan inte barnkonventionen 
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förstås utifrån det individuella barnet om barnets bästa, men den kan tolkas utifrån en 

generaliserande innebörd.  

8.3 Sammanställning av tillämpning av barnets bästa och barnperspektivet i 

umgängesstödsärenden   

I vår undersökning svarar de intervjuade att umgängesstödet utformas på olika sätt, och att det 

också görs individuella anpassningar utifrån hur situationen ser ut. Varje kommun utformar 

umgängesstöd utifrån den aktuella organisationens rutiner och bestämmelser efter vilka 

utformningen av stödet görs. Utformning av stödet görs också utifrån det individuella behovet 

barnet har. Gemensamt relaterades i alla intervjuerna till att det inte fanns någon specifik 

handlingsplan för hur ett umgänge utformas i praktiken. De intervjuade hänvisade till 

exempelvis ”Pappisar” och ”Umgåsen” som verksamheter som större kommuner har till sitt 

förfogande vad det gäller umgänge. De berättade att inom dessa verksamheter görs det 

skriftliga avtal om det finns risker för barnen vid ett umgänge, och där man måste ha 

umgängesstöd för barnets skydd.   

– (…) om det handlar om barns skydd är det tänkt så att det skall vara en anställd; men 

vi har ju kontaktpersoner bara till överlämningar så att mamma och pappa inte skall 

bråka (…) och då tänker vi i första hand dagis, för att slippa tillsätta någon. 

– (…) Annars håller vi ju på med vår egen form för umgängesstöd och kontaktperson 

där vi själva har varit med och fått igång kontakten mellan pappa och barn. 

– Vi har ju våra rutiner (…) vi försöker att det skall bli så bra som möjligt för familjen 

(…) 

I frågor om vem som kan arbeta som umgängesstödsperson är svaren lite olika. Här skall 

personen visa att den är kompetent för sitt uppdrag, att exempelvis den personen håller sig 

neutral och inte dras in i konflikten mellan mor och far. Ofta används personer som barnet 

känner från innan till umgänget. Personen skall kunna vara objektiv i dessa situationer. Men 

den nya lagen visar på många oklarheter i hur utformningen av umgängesstödet skall vara och 

se ut. I socialsekreterarnas tolkningar av den nya lagen har frågan om rädsla hos barnet eller 

vårdnadshavaren framkommit, olika synpunkter som avgör om barnet får rätt till 

umgängesstöd. 

– Det står i den nya lagen om barnet inte skulle vara säker utan umgängesstöd då är det 

ingen idé (…) 
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De intervjuade uttrycker sina tankar kring att i den nya lagändringen formuleras 

umgängesstöd som tidsbegränsat, och efter ett år skall det inte finnas något umgängesstöd för 

barnet. Det framkommer hos samtliga intervjuade hur detta skulle bli för de barn som har ett 

bra umgänge men är i behov av en umgängesstödsperson för att kunna klara att träffa sin 

mamma eller pappa. Det framkommer olika orsaker till att ett barn har umgängesstödsperson, 

till exempel där mor eller far har en psykisk sjukdom som gör att barnet inte skulle kunna 

klara ett umgänge ensam med den föräldern. I dessa fall skulle umgänget vara en omöjlighet 

för barnet.  

8.3.1 Analys av tillämpning av barnets bästa och barnperspektivet i umgängesstödsärenden 

 

Ewerlöf (2008) gör en beskrivning där barn ”tvingas” till umgänge och inte föräldrarna, här 

menar han att barnet är tvunget att ha umgänge med den andra föräldern även om det har 

förekommit våld. Om barnet vägrar umgänge anses det att barnet ändå skall ha umgänge för 

enligt föräldrabalken 6 kap har ett barn rätt till ett bra umgänge med båda föräldrar, men om 

en förälder tackar nej till umgänge med sitt barn så blir det inget (s.59). Dock kommer det 

fram i intervjun att ju äldre ett barn är, det vill säga 10-12 år, så tas det större hänsyn till dess 

önskan och vilja att inte ha ett umgänge med den andra föräldern. Detta är vad Lee (2005) 

påpekar om åldershierarki, att det är just åldern som gör barn till en annorlunda och egen 

grupp, alltså det uppenbara med deras låga kronologiska ålder. Deras synpunkter, åsikter och 

önskningar tenderar att ignoreras eftersom deras låga ålder säger oss att de inte är värda att 

lyssnas på. Den egenskap som ett samhälle använder för att definiera barn och barndom är det 

som influerar hur barndomen och barn ska uppfattas, alltså som en del av barndomens 

socialkonstruktion (Lee 2005, s.1). Med detta menas att ju närmare ett barn når den vuxna 

åldern desto mer tas det hänsyn till barnets röst och vilja. Åldershierarki legitimerar vuxnas 

bestämmanderätt över barnet, men ju äldre barnet blir desto mer blir deras röst hörd och tagen 

hänsyn till. Det kunde vi se sker i familjrättsliga sammanhang när de säger att de lyssnar mer 

till barnen ju äldre de är. 

 

 

9 RESULTAT 
 

När vi gjorde vår analys av intervjuarna kunde vi se hur socialsekreterarna ger begreppen 

barnets bästa och barnperspektiv olika innebörd. Vi kunde även se hur de använder 



 

40 

 

begreppen efter hur de uppfattar omständigheternas krav. Det är sådana företeelser som gör 

det svårare för socialsekreterarna att förklara och utveckla begreppen till exempel i 

vetenskapliga termer. Vidare finns det ett motstånd mot att konsultera barn om sin situation 

och detta förklarades oftast på barnets låga ålder. Några av de intervjuade tyckte även att 

ordet barnperspektiv är inskränkt i arbetet, och tyckte att arbetet borde i stället bedrivas 

utifrån ett familjperspektiv som gynnar barnet, eftersom arbetet egentligen berör hela familjen. 

Studien visar på att när familjen inte längre finns kvar, finns det ändå ett motstånd att 

acceptera detta faktum hos familjsekreterarna. Detta görs just för att behålla bilden av 

kärnfamiljen som struktur. Denna underförstådda företeelse behålls i arbetet även om varje 

förälder bildar en ny familj var för sig efter separationen. Vi kunde konstatera detta när 

familjrättssekreteraren starkt påstod att barn behöver behålla kontakten med sin andre förälder 

(oftast fadern), även när barn motsäger sig detta. Socialsekreterarna hade här svårt att gå in i 

diskussionen om barns umgänge med en våldsam förälder. De även påstod att de aldrig hade 

varit med om att ett litet barn (och då menas under sex år) motsatt sig till umgänge med sin 

pappa, även om det kan finnas antydan om att den pappan kan vara våldsam.     

Vi kan också konstatera, så som Eriksson (2004) påpekar, att vårt samhälles kultur stödjer den 

patriarkala bilden som ger en man större rätt att bestämma över hur hela situationen ska se ut 

efter separationen. Det sättet att behålla det patriarkala idealet, uttrycker Eriksson (2004), 

utsätter barn i de fall där det har förekommit våld eller övergrepp från faderns sida. Om vi ser 

situationerna mer generellt kan vi se att samhället ofta väljer att ignorera fäders våld just i 

syfte att underlätta fäders umgänge med sina barn (Eriksson 2003, s.307). Familjeperspektivet 

kan då ses som ett försök att bevara samhällets kärnfamiljsideal, som i sin tur har en starkt 

patriarkalisk bakgrund och stärker fäders maktposition i familjesammanhang. I rättspraxis 

finns på liknande sätt en uppfattning om att en man som har utövat våld mot modern ändå är 

en bra vårdnadshavare (Eriksson 2004, s19-20). Hon menar också att våldsamma fäder inte 

heller finns som begrepp och detta återspeglas i de domslut vi nämner i början av vår 

inledning.   

Eriksson (2004) i diskuterar att mycket sällan på det familjerättsliga arbete tar man upp och 

undersöker risker för ett barn far illa som lagen påpekas det ska göras i FB 6kap. 2a § 

(Eriksson 2004, s. 20). Hon påvisar också att i tidigare studier har man kommit fram till att 

domstolarna inte heller har inlett egna utredningar i de fall det har funnit uppgifter som stark 

pekar på våld eller sexuellövergrepp inom familjen och specifik barn, att dessa uppgifter 
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oftast ignoreras. Hon i sin diskussion kommenterar att i det svenska samhället har man valt att 

titta bort från svenska fädernas våld inom familjen som socialproblem och att man tar för 

givet faders makt över de andra familjemedlemmarna (s.21-23).   

Vi kunde se, så som Manson & Falloon (2001) påpekar att misshandel och åtgärderna utgör 

ramen för samhället i relation till sina barn. Samtidigt är experterna i samhället överens om att 

barnen ska uppfattas som de framtida vuxna de ska bli, och även som världens framtid. Därför 

tar man stor normativ hänsyn till en sund utveckling av barnet för att på det sättet garantera en 

sund vuxenliv. Enligt författarna var detta ett resultat av den feministiska rörelsen som 

uppmärksammade att misshandel och övergrepp på barn var ett resultat av ett patriarkaliskt 

familjärtsystem. Denna rörelse uppmärksammade även barnens värd i samhället (Manson & 

Falloon 2001, s101, i Alanen). Även Zelizer (1981) utvecklar ett resonemang om barns 

växande värde under 1900-talet där hon påvisar i sin studie att barn har fått ett högre värde i 

dagens samhälle. Hon kallar detta fenomen för ”sacralization”, och det hon menar med detta 

är att man helgongör barnet. Enligt henne utgör barnet en ekonomisk tillgång inom 

marknadsvärlden såsom varje individ i samhället. Varje individ tillför med sin existens en 

resurs för samhället genom att den blir en tillförsel för samhället. Barnet har genom denna 

förståelse ett värde genom att denne blir då en resurs för samhället i framtiden (Manson & 

Falloon 2001; Zelizer 1981). 

Familjerättssekreteraren säger att de jobbar utifrån ett barnperspektiv inom familjerätten. 

Något som också förväntas familjerättsekreterare skall göra i sitt arbete med barn och deras 

familjer. Barnkonventionen belyser barnets bästa i olika rättigheter i olika situationer. Att en 

skall ha ett barnperspektiv i arbetet innebär som Halldén (2003) påpekar om att en inte kan ha 

ett barnets bästa utan ett barnperspektiv. Detta försök att göra barnens röster hörda kan vi 

också se i lagändringen prop.2009/10:192. Vidare så stärks barnets vilja och möjlighet till 

talan, för att hjälpa barnet att få fram sin röst när det gäller exempelvis våld. Vidare i denna 

lagändring infogas umgängesstödet i den svenska lagen som ett sätt att försäkra barnet skydd i 

de fallen det finns osäkerheten kring umgängesförälderns förmåga i sin föräldraroll 

(2009/10:192, s.11). Genom lagen har man försök hjälpa barnen så att de ska kunna få fram 

sin talan med hjälp av socialtjänsten utan att behöva be om vårdnadshavarens tillstånd för 

detta (2009/10:192, s17). För detta måste lagstiftaren förutsatt att barn kan agera som 

kompetenta aktörer, vilket Alanen & Mayall (2001) i sin barnsociologiska studie försöker de 

påvisa med sin diskussion om barnens förmåga till konceptualisering av olika situationer, och 
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deras förmåga till förhandling av sin position bland vuxna. Dock väljer man ändå att ignorera 

eller åsidosätta barnets talan inom det rättsliga arbetet, framför allt när detta lagförslag inte 

blir aktuellt i det familjrättsliga arbetet, dock bara i barnavårdsutredningar.   

Vi har också kommit fram till att ju äldre barnet är desto mera hänsyn tar man till barnets 

berättelser eller önskningar.  Med detta förutsätter man att barnet befinner sig i en position 

närmare de vuxna i sina förmågor. Men vad händer när det gäller riktigt små barn? De 

intervjuade har visat en avståndstagande attityd gentemot små barn eftersom de menar att det 

är riktigt svårt att arbeta med små barn, och speciell under sex år. Någon av de intervjuade sa 

att man anpassar sitt arbete till utvecklingspsykologins anvisningar om barnens olika stadier 

för att se vad barnet befinner sig i sin utveckling. Detta görs vanligvisst för att anpassa sitt 

arbete med barnet efter det. Däremot hänvisar Lee (2005) till brister som 

utvecklingspsykologin och Piagets teori har, när man efter denna försöker visa hur barn 

genomgår sin utveckling till vuxenstabiliteten. Han menar att i teorin uppfattas barnet som 

inkompletta eftersom det kan inte skilja mellan sig själv och omgivningen, vilket barnet måste 

lära sig att urskilja som ett sätt att uppnå en vuxens rationalitet (s.40-43). Vuxnas antagande 

om att barn inte vet någonting om sin egen situation har legitimerat de vuxnas kontroll över 

barnens liv. Vi kunde tydligt se så som Lee (2005) påpekar, att inte alltid vuxna vet bättre än 

barn, och att barn inte har makt att protestera inför sin situation. Speciell när vuxna är de som 

borde veta bättre men istället utsätter barnen. Lee (2005) menar att de sociala antagande om 

barnens saknad av rationalitet som man får av utvecklingspsykologin bara missgynnar dem 

(Lee 2005, s.90-91).   

 

 

 

10 DISKUSSION  
 

Barnets bästa och barnkonventionen är inte något som har kommit fram i samhället utan 

orsak. Globaliseringen och historien spelar stor roll för barnets ställning i samhället idag. Från 

att barnet var familjens ansvar har det idag blivit mer samhällets ansvar. Vad innebär detta 

egentligen, och hur kan vi som forskare förstå denna process på kort och lång sikt?  

Vad är ett barnperspektiv egentligen när det alltid görs och tolkas av vuxna? kan beskrivas 

vuxnas perspektiv barn perspektivet? Då det alltid vi vuxna med våra erfarenheter och 

kunskaper som gör tolkningar om vad som är det bästa för barnet. Vi har uppmärksammat att 
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familjerättsekreterare alltid har med sig vad som är det bästa för det enskilda barnet i sina 

ärenden, och att alltid försöker förstå barnets situation utifrån dess perspektiv. Det är 

samhällets konstruktioner om vad som är barnets bästa som i många anseenden påverkar deras 

arbete, men att familjerättsekreterare alltid försöker hjälpa just det barnet som har föräldrar 

som valt att gå skilda vägar. 

Hur vi idag uppfattar begreppet familj går tillbaka till kärnfamiljsidealet. Samhället ställer 

krav på dagens föräldrar när dessa väljer att gå skilda vägar, men det kräver ändå att man ska 

kunna komma överens för barnets bästa. Samtidigt säger studier och forskning att detta är det 

bästa för barnet, men då gäller det barn som ständigt är vittnen till konflikter mellan 

föräldrarna. Vad innebär det för ett barn som växer upp i dagens samhälle med denna 

idealisering av familjen? Vad är en familj? En styvfamilj, en storfamilj, ensamförälder familj, 

eller kärnfamilj? I dag är definitionen av vad en familj är olika för alla, innebörden också. 

Detsamma gäller för barn som växer upp i olika familjekonstellationer, och det är dessa 

familjvärderingar som förs vidare till framtidens barn. 

Kan samhället verkligen ha intagit ett barnperspektivför barnets bästa när domstolen, som vi 

har visat inledningsvis i denna undersökning, tvingas barnen till umgänge trots deras 

beskrivningar av övergrepp och våld? Vad innebär det för ett barn som har blivit utsatt av sin 

egen far eller mor att också bli utsatt av den som skall ha det yttersta ansvaret för att barnet 

inte far illa? Dessa rättsfall visar att det inte har använts ett barnperspektiv i bedömningarna 

om barnets bästa. De visar istället att föräldrarnas behov går före barnets behov av ett 

umgänge. Det är inte vad umgängesstöd är menat för. Barnets behov skall komma före 

föräldrarnas behov, med andra ord är det barnet som ska ha den absoluta rätten till att 

bestämma hur umgänge ska utformas, inte föräldrarna. Vem beslutar för barnet i dessa 

ärenden? Föräldrar som genomgår en tvist om vårdnaden lämnar över beslutsrätten till 

domstolen som ska göra en slutgiltig bedömning av hur barnet skall ha umgänge med sin 

förälder. Det innebär samtidigt att föräldrarna ger samhället ansvar för att besluta över sina 

barn och deras framtid.  

Enligt Rejmer (2003) så stämmer detta inte överens med psykologin, som menar att när det 

tvingas ett barn till umgänge är det samma som att utsätta barnet för fortsatt misshandel. 

Lagen förespråkar umgänge så länge det inte finns en uttalad risk eller tidigare dom om 

misshandel gentemot den andra föräldern och/eller barnet.  Familjerättssekreterare har en 
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socionomutbildning och detta innebär att de skall ha en subjektiv syn på barn, alltså se att 

barnet har ett eget människovärde och en egen röst. Dock visar studier att när man arbetar 

med barn och familjer i rättsystemet, och i detta fall familjerätten, så anpassar man sitt arbete 

efter domstolens tillämpningar och dess regler, vilket innebär att barnet behandlas som ett 

objekt. Det är raka motsatsen till vad barnkonventionen står för, där det sägs att barnet skall 

ses som ett subjekt med egen talan och med aktning för dess egen vilja. Där framstår det 

också att barnet har egna rättigheter och skall behandlas med respekt för sin egen person.  

I vår studie har vi kommit fram till den slutsats att det är alltid de vuxnas perspektiv som 

avgör barnets situation, och att detta görs utifrån de vuxnas kunskaper och erfarenheter som 

dessa besitter. Det vore intressant att göra en vidare studie inom området, och då studera 

barnperspektivet inom olika professioner som arbetar med barn och för barnets bästa. Vidare 

göra en jämförelsestudie mellan olika professioners perspektiv på barn, för att få fram hur 

skillnader skapas utifrån professions område, och då möjligtvis göra en ”case studie”.   
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BILAGOR 
Bilaga I Informationsbrev till respondenterna:  
 

Hej! 

Vi studerar på socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar och skall nu skriva vår 

kandidatuppsats.  

Uppsatsen kommer att handla om umgänge och umgängesstöd i ärenden om vårdnad, boende 

och umgänge. Vi kommer att undersöka hur barnets bästa och barnperspektivet tillämpas i det 

familjrättsliga arbetet och i umgängesstödet. 

Vi söker därför nu socialsekreterare som arbetar med familjrättsliga frågor i sitt arbete och 

som vi kan intervjua.  

Intervjuerna kommer att påbörjas i vecka 15 och avslutas i vecka 17. Varje intervju förväntas 

ta ungefär 45 minuter. Intervjuerna kommer att avidentifieras för publicering och inga namn 

kommer att framgå i uppsatsen. 

Vi är tacksamma om du kan skicka denna förfrågan till era anställda så att de kan kontakta oss 

om de vill delta i studien. 

De som är intresserade kan kontakta oss via mail eller telefon så snart som möjligt. 

Tack på förhand. 

 

Vänliga hälsningar 

Stin Helders och Ana Rocha 

 

Handledare:   

Daniel Nilsson Ranta  
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Bilaga II Intervjufrågor ställd till informanterna 
 

INTRODUKTION 

 Yrkesbeskrivning  

BARNPERSPEKTIV 

 Kan du beskriva vad som menas att arbeta utifrån barnets bästa och ett barnperspektiv?  

 Vad innebär begreppen barnets bästa och barnperspektiv för dig? 

 Hur använder du barnets bästa och barnperspektiv i ditt utredningsarbete?  

BARNENS DELAKTIGHET I UTREDNINGAR 

 Får barn komma till tals i utredningar om vårdnad, boende och umgänge? 

KOPPLING TILL HANDLINGSPLAN I UMGÄNGESSTÖDSFRÅGOR  

 Har ni någon utarbetat handlingsplan för hur umgängesstöd utföras i praktiken? 

 Vem får vara umgängesstödperson?  

 Hur bedömer du behovet av umgängesstöd för ett barn i utredningsarbetet?  

 

 


