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Sammanfattning 

Vid en bedömning av barnets bästa ska domstolen enligt föräldrabalkens 6 kap. 2a§ särskilt fästa 

avseende vid tre aspekter: barnet har rätt till en god och nära kontakt med båda föräldrar, barnet har 

rätt till skydd och hänsyn ska tas till barnets egen vilja. I familjerättsliga mål där det förekommit våld 

ställs möjligheten att förena dessa aspekter på sin spets. Denna kvalitativa dokumentstudie ämnar 

följaktligen undersöka på vilket sätt barn och vad som är till deras bästa framställs av tingsrätten i 

vårdnadsmål där det förekommit uppgifter om våld, med fokus på vilken möjlighet till delaktighet och 

skydd barnen erbjuds. Det empiriska materialet har bestått av tjugo tingsrättsdomar och har analyserats 

genom en kvalitativ innehållsanalys. För att problematisera barns möjlighet till delaktighet har studien 

tagit sin teoretiska utgångspunkt i barndomssociologin. Där även Leena Alanens (1992) begrepp 

familialisering och Lotta Dahlstrands (2004) delaktighetsstege har utgjort viktiga verktyg vid analysen. 

Studien visar på att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrar är mer framträdande 

i tingsrättens resonemang om barnets bästa än barns behov av skydd. Detta trots att studien behandlar 

tingsrättsdomar med uppgifter om våld. Vidare menar vi på att barn i flera fall osynliggörs som egna 

individer med egna åsikter då familjen används som tolkningsram. Föreställningar om att barn är lojala 

sina föräldrar och kan underlåta att berätta eller ljuga för sina föräldrars skull hindrar tingsrätten från 

att tillmäta barnens vilja betydelse. Barnens kronologiska ålder tycks även vara knuten till barnens 

grad av delaktighet i domarna. Små barn under fem år ges ingen röst i domarna medan äldre barn i 

tonåren i flera fall får fullt gehör för sin vilja. 
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1 Inledning 

Sju av tio barn i Sverige bor med båda sina föräldrar (SCB, 2016). Emellertid är det många barn som 

får erfara att föräldrarna går skilda vägar. Vid 17 års ålder har nästan vart tredje barn i Sverige varit 

med om en separation (SCB, 2013). Föräldrarna kan i merparten av fallen gemensamt fatta beslut i 

frågor om vårdnad, boende och umgänge utan inbladning från socialtjänsten eller domstolarna, vilket 

även är en tydlig intention i lagen (Schiratzki, 2014, s. 121). För de familjer som inte kan fatta beslut 

i samförstånd finns möjligheten att vända sig till tingsrätten. I domstolsprocessen är det tingsrättens 

uppgift att se till barnets bästa. Vid en bedömning om barnets bästa ska tingsrätten enligt 

föräldrabalkens 6 kap. 2a§ (SFS 1949:381) fästa särskilt avseende vid vissa sakfrågor. Barnet ska 

skyddas mot fysiskt och psykiskt övergrepp, inte bara övergrepp direkt riktade mot barnet utan även 

övergrepp mot t.ex. den andra föräldern. Barnet ska ha rätt till en god och nära kontakt med båda sina 

föräldrar, därutöver ska hänsyn tas till barnets egna vilja. Dessa sakfrågor är inte alltid lätta att förena. 

Utmaningen att förena dem blir som störst när det förekommit våld i familjen. Utifrån detta är vi 

intresserade av att undersöka hur tingsrätten i sina bedömningar gör avvägningen mellan barnets rätt 

till/behov av umgänge med båda föräldrar mot barnets behov av skydd och rätt till delaktighet. I vilken 

uträckning får barnets egna vilja betydelse i sådana tvister?  
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1.1 Bakgrund 

Efter en skilsmässa förväntas svenska mammor och pappor kunna dela på den juridiska vårdnaden och 

samverka i frågor som rör barnen (Eriksson, 2003, s. 62; Eriksson & Näsman, 2011, s. 11). Det 

gemensamma föräldraskapet har sedan 1970-talet varit framträdande i den svenska familjepolitiken 

där flera lagändringar har genomförts med syfte att stärka den gemensamma vårdnaden (Nordborg, 

1997, s. 183). Ett exempel på detta är lagstiftningen från 1997 där gemensam vårdnad kan fortgå efter 

en skilsmässa om båda föräldrarna är överens om det, vilket 1998 ändrades till att den gemensamma 

vårdnaden ska fortsätta om ingen av föräldrarna uttryckligen motsätter sig det (ibid). Lagändringarna 

genomfördes med syftet att förlägga ansvaret på föräldrarna att samarbeta kring barnen och själva 

komma överens och lösa vårdnads-boende och umgängesfrågan (SOU 2017:6, s. 97). Samtidigt 

infördes möjligheten för samarbetssamtal, där föräldrarna under ledning av en familjerättssekreterare, 

ska försöka komma överens i frågor som rör barnet (ibid). Genom 1998 års reform framhävdes den 

gemensamma vårdnaden ytterligare, då reformen förde med sig möjligheten för domstolen att besluta 

om gemensam vårdnad mot en av föräldrarnas uttryckliga vilja (Prop. 1997/98:7, s. 8). 

Den starka betoningen på barns behov av båda föräldrar fick som konsekvens att barns utsatthet och 

risk för att fara illa hamnade i skymundan (Barnombudsmannen, 2005, s. 55). Mot bakgrund av detta 

och med syfte att stärka barnperspektivet tillsattes år 2002 en vårdnadskommitté med uppdrag att 

utvärdera 1998 års reform, vilket resulterade i vårdnadsreformen som kom 2006 (SOU 2017:6, s. 98). 

Sedan vårdnadsreformen, har betoningen på barnets bästa ökat, och ska nu vara avgörande för alla 

beslut om vårdnad, boende och umgänge (SOU 2017: 6, s. 98; Prop. 2005/06:99, s.6). Tonvikten på 

vad som är barnets bästa har även ändrats från att ha varit på gemensam vårdnad i och med 1998 års 

vårdnadsreform till att ha ett tydligare fokus på riskbedömning efter 2006 (ibid). Utifrån den ökade 

betoningen på risk fann vi det intressant att studera tingsrättens resonemang om barnets bästa i 

vårdnadsmål med uppgifter om våld.  

Sett till antalet föräldrar som skiljer sig varje år är det en relativt liten andel familjer som är aktuella i 

domar gällande vårdnad, boende och umgänge. Detta trots att antalet vårdnadsmål har ökat markant 

sedan 2006 års vårdnadsreform (SOU 2017: 6, s. 28). Att studera tingsrättsdomar kan emellertid sägas 

ha ett symbolvärde utifrån att det är exempel på fall där samhället, via domstolen, ska fälla det yttersta 

avgörandet för hur exempelvis vårdnad och umgänge med barnet ska se ut när föräldrarna inte kan 

samarbeta. För att kunna bedöma vad som är till barnets bästa beställer tingsrätten vanligtvis en 

vårdnadsutredning från socialtjänstens familjerätt. Rollfördelningen mellan familjerätt och tingsrätt i 

ett vårdnadsmål är således att familjerätten utreder vad som är till barnets bästa och skapar ett underlag 
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för tingsrättens bedömning medan tingsrätten avgör själva rättsfrågan, det vill säga beslutar om vad 

som anses vara till barnets bästa. Att studera tingsrättens resonemang om barnets bästa blir således 

betydelsefullt för det sociala arbetet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vad som är till barnets bästa ställs på sin spets när det förekommit våld i familjen och barnets rätt 

till/behov av umgänge med båda föräldrarna ska vägas mot barnets behov av skydd och rätt till 

delaktighet. Studiens syfte är således att undersöka hur tingsrätten genom sina resonemang framställer 

barn och vad som är till deras bästa i vårdnadsmål där det förekommit uppgifter om våld, med fokus 

på vilken möjlighet till delaktighet och skydd barnen erbjuds. 

Följande frågeställningar har formulerats till studien:  

• Hur resonerar tingsrätten kring barns behov av/rätt till umgänge med en förälder, i förhållande 

till barns rätt till delaktighet och skydd i tingsrättsdomarna? 

• Vilken hänsyn tas till barnets vilja?  

• Hur resonerar tingsrätten om barnets vilja i relation till ålder och mognad? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Våld 

I studien används ett brett våldsbegrepp där både fysiskt och psykiskt våld, olika former av 

kontrollerande beteende samt hot om våld omfattas. När vi i studien talar om barn som upplevt eller 

blivit utsatta för våld inkluderas alla dessa sätt. Barn kan bli utsatta för våld på många olika sätt, det 

kan vara direkt våld mot barnet men barn kan också uppleva våld genom att "se, höra eller involveras 

i det eller i dess konsekvenser" (Näsman et al. 2015, s. 19). Barn kan således även uppleva våldet i 

efterhand genom hur det påverkar en förälders omsorgsförmåga.  

1.3.2 Gemensam vårdnad 

Gemensam vårdnad är en juridisk term som innebär att föräldrarna tillsammans ska besluta om frågor 

som berör barnet (Singer, 2000, s. 441). Gemensam vårdnad är skild från begreppet omvårdnad och 

betyder inte att barnet ska bo lika mycket hos båda föräldrar (ibid). Domstolen kan idag besluta om 

gemensam vårdnad om en förälder motsätter sig det men inte om båda gör det (SOU 2017:6, s. 32).  
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1.3.3 Ensam vårdnad 

Har en förälder ensam vårdnad innebär det att den föräldern ensam har rätt att bestämma i juridiska 

frågor som rör barnet utan att ett godkännande från den andre föräldern krävs (Singer, 2000, s. 441). 

1.4 Disposition  

Nästa kapitel beskriver tidigare forskning med fokus på barnets bästa och barns delaktighet i 

familjerättsliga processer. Därefter redogörs för studiens teoretiska och analytiska utgångspunkter. 

Först presenteras det barndomssociologiska perspektivet följt av en redogörelse för Lotta Dahlstrands 

(2004) delaktighetsstege och begreppet familialisering som myntats av den finska sociologen Leena 

Alanen (1992). Kapitel fyra beskriver studiens metod och ansats, där även studiens praktiska 

genomförande såsom urval, datainsamling och dataanalys redogörs för. I kapitel fem presenteras 

studiens resultat och analys. I slutdiskussionen (kapitel 6) återfinns summering av resultaten, vilka 

återknyts till det inledningsvis presenterade syftet och frågeställningarna. Här diskuteras sedan 

slutsatserna av studien samt praktiska och teoretiska implikationer i socialt arbete utifrån studiens 

resultat.  Avslutningsvis blickar vi framåt och diskuterar nya frågor som väckts under arbetets gång.  
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2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt har fokus på barnets bästa och barns delaktighet i familjerättsliga processer där det 

förekommit uppgifter om våld. Det finns en mängd studier både i Sverige och internationellt som 

behandlar barns delaktighet i domstolsprocesser men som inte fokuserar på våld (Cashmore 2011, 

Dahlstrand, 2004; Neale 2002; Rejmer 2003; Singer 2000). Under 2000-talet har dock intresset för 

barns egna förståelse och erfarenheter av våld ökat och det har även gjorts studier i Sverige där våld 

satts i relation till barns möjlighet till delaktighet i domstolsprocesser (Bruno, 2016; Dahlkild- Öhman, 

2011; Eriksson, 2003; Eriksson & Näsman, 2008b; Röbäck, 2011; Sundhall, 2015; Överlien & Hydén, 

2007). För att få ett så innehållsrikt underlag till studien som möjligt kommer både studier som 

behandlar våld och som inte behandlar våld inkluderas i tidigare forskning. Texten kommer att utgå 

ifrån studiernas gemensamma drag med generell början i familjerättsliga tvister och barns delaktighet 

i stort för att mer mot slutet behandla delaktighet i relation till våldsutsatta barn. 

 

2.1 Familjerättsliga tvister 

I domstolsprocessen är det rättens uppgift att se till barnets bästa. Barnets bästa är emellertid ett öppet 

begrepp vars exakta innehåll fastställs i tillämpningen (Dahlstrand, 2004, s. 38ff; Rejmer, 2003, s. 

113ff; Singer, 2000, s. 27). Tidigare forskning visar dock att den öppna tolkningen av barnets bästa 

sällan används i svensk rätt, utan istället arbetar domstolen med presumtioner (Rejmer, 2003, s. 117ff; 

Schiratzki, 2014, s.45). Presumtioner utgår ifrån vad som enligt förarbeten och rättspraxis antas vara 

till barnets bästa. Denna tradition som bygger på förutsägbarhet och likabehandling kan motiveras som 

viktig ur rättssäkerhetssynpunkt. Nackdelen är att det finns en risk att vissa aspekter av barnets bästa 

prioriteras framför andra och att det blir svårt att få till stånd undantag från den generella presumtionen 

(Schiratzki, 2014, s. 61). Det blir ett mer eller mindre statiskt tolkningsschema utifrån vilket det 

enskilda fallet ska bedömas.  

En vanlig presumtion är att det är viktigt för barn att träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar. 

Tidigare forskning visar att en nära kontakt med båda föräldrarna för de flesta barn verkar positivt, 

men att det inte alltid är bra sett till det individuella barnets bästa (Cater, 2015, s. 44; Holt, 2011, s. 

327–328). Vid tillfällen där barnet varit utsatt eller riskerar att utsättas för våld kan det många gånger 

vara olämpligt att ha umgänge med den våldsutövande föräldern. För en del barn är det en lättnad att 

inte behöva umgås med en förälder som utövat våld, medan andra barn har mer motstridiga känslor 

och vill behålla kontakten med föräldern (Cater, 2004, s.21Eriksson & Näsman, 2011, s. 35;). Det 
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viktiga i dessa fall är att en ordentlig riskbedömning görs innan umgänget kan komma igång (Bruno, 

2016, s. 79; SOU 2005:43, s. 29).  

Bruno (2016) uppmärksammar i sin studie av fäders våld efter en separation hur synen på det 

gemensamma föräldraskapet som norm möjliggör för våldsutövande fäder att få tillgång till sina barn 

och deras moder även efter en separation, vilket leder till att våldet kan fortsätta (s. 23). I 

barnkonventionen talas om barnets rätt till sina föräldrar och föräldrars ansvar för sina barn (artikel 9 

och 5). En förälder sägs inte ha någon absolut rätt till umgänge med sitt barn. I praktiken ser det dock 

annorlunda ut.  Barn har inga legala rättigheter att kräva umgänge med en förälder, men kan däremot 

tvingas till det (Röbäck, 2012, s. 20). 

Vårdnadslagstiftningen i Nya Zealand utgör ett exempel på hur principen om barnets bästa kan 

formuleras på ett annorlunda sätt (SOU 2005:43, s. 537). Är domstolen i Nya Zealand övertygad om 

att en förälder utövat våld mot den andre föräldern eller barnet får inte domstolen ge den våldsutövande 

föräldern annat än övervakat umgänge, om inte domstolen med säkerhet vet att barnet kommer vara i 

trygga händer när den våldsutövande föräldern utövar vårdnaden eller har umgänge med barnet (ibid).  

2.2 Barns delaktighet i vårdnadsmål 

Vi lever i en tid där betydelsen av barns röster uppmärksammas alltmer (Eriksson & Näsman, 2011, s. 

12; James & James, 2004, s. 18; Neale, 2002; Röbäck, 2012, s. 45; Smith, Taylor & Tapp, 2003;). 

Betydelsen av barns rätt att komma till tals i frågor som rör dem poängteras både i Barnkonvention 

(artikel 12) och i den svenska föräldrabalken (FB 6 kap. 2a§), även om möjligheten till delaktighet 

begränsas genom att barns uppfattning ska "tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad" (FB 6 kap. 2a§ 3st). Familjerättssekreterare är emellertid ålagda att kartlägga barnets 

inställning och redovisa den för tingsrätten som i sin tur ska ta ställning till vilken betydelse barnets 

vilja ska tillmätas (FB 6 kap. 19§). Barns ålder och mognad ska alltså tillmätas betydelse först efter att 

barnet fått uttrycka sin inställning.  

 

Att barn ska ges möjlighet till delaktighet omsätts dock inte alltid i praktiken. Tidigare forskning visar 

på att det kan finnas svårigheter för barn att komma till tals i domstolsprocesser (Dahlstrand 2004, s. 

227; Eriksson, 2003, s. 88; Röbäck, 2011, s. 18; Singer, 2000, s.82). Barns kompetens för delaktighet 

ifrågasätts och de gånger barn får vara delaktiga så blir deras vilja nästan aldrig avgörande för beslutet. 

Det är inte heller ovanligt att barns åsikter och hur de beaktas inte redovisas för i vårdnadsutredningar 

och domar (Röbäck, 2011, s. 18; SOU 2017:6, s. 26). Detta är framförallt vanligt förekommande när 

det gäller yngre barns åsikter (Dahlstrand, 2004, s. 227; Socialstyrelsen, 2014, s. 20; SOU 2017:6, s. 
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26; Sundhall, 2015, s.106). Detta trots att förarbetena betonat att även yngre barns vilja ska beaktas 

och behöver involveras mer aktivt (Prop. 2005/06:99, s. 82).  

 

Flera forskare skriver att barn bör göras delaktiga i familjerättsliga mål, inte bara för att de har rätt att 

bli hörda, utan också för att barn är de mest tillförlitliga informanterna när det handlar om deras egna 

upplevelser (Butler, Scanlan, Robinson, Douglas & Murch, 2002; Smith et al. 2003). Lyssnar 

professionella på barnets inställning och beskrivning kan det säga något om barnets situation, vilket är 

en viktig del i bedömningen om barnets bästa. Detta gäller även små barns bidrag i skilsmässoprocesser 

(Smart et al. 2001, s. 10; Smith et al. 2003). De flesta barn vill att deras åsikter ska tas på allvar och 

respekteras men detta behöver inte nödvändigtvis innebära att de själva vill ta ansvar för beslutet om 

hur vårdad och umgänge ska se ut (Butler et al. 2003, s. 50; Cashmore, 2011,). En del barn föredrar att 

gemensamt tillsammans med sina föräldrar fatta beslut som berör familjen (Neale 2002; Smith et al. 

2003;). Medan barn som är rädda för eller har en negativ relation med en viss förälder är mer benägna 

att vilja fatta självständiga beslut om umgänge och boende (Eriksson & Näsman, 2015, s. 76; Neale, 

2002). Studier visar att framförallt barn som upplevt våld och försummelse har ett större behov av att 

få komma till tals och värdesätter självbestämmande högre än barn som inte upplevt våld (Eriksson & 

Näsman, 2015, s. 76; Neale, 2002, s. 469). Dessutom finns det studier som visar att utsatta barns 

välmående ökar om de får hjälp att sätta ord på och få sina upplevelser om våld bekräftade (Eriksson 

& Näsman, 2011, s. 114; Leira, 2002; Smith et al., 2003). Halldis Leira (1990) menar att barn som 

upplevt våld i familjen utsätts för ett ”tabuiserat trauma” då våldet många gånger hålls gömd inom 

familjen, vilket innebär att våldet blir en icke erkänd upplevelse för barnet. För att barnet ska kunna 

bearbeta det den varit med om krävs att barnet får dela med sig av sina upplevelser och få dem 

giltiggjorda (Leira, 1990).  

 

2.3 Att bedöma barns vilja  

Både svenska och internationella forskare har lyft fram att det i domstolens resonemang ifrågasätts 

vad som är barnets "verkliga" vilja och att detta framförallt ifrågasätts när barnet uttrycker motvilja till 

att träffa den förälder barnet inte bor med (Höjer & Röbäck, 2007, s. 33; Röbäck, 2011; Smart et al. 

2001). Barn ses som lättpåverkade och att vuxna genom påtryckning kan få barnet att säga saker 

(Mattsson, 1998; Röbäck, 2012, s. 49).  Mattsson (1998) poängterar att det alltid finns en osäkerhet i 

att lita på vad en person säger, oavsett om det är en vuxen person eller ett barn (s.54). Att det inte går 

att sätta tilltro till vad en person säger, bör därför enligt Mattsson, inte "rättfärdiga att barn inte blir 

hörda" (s.54). Röbäck (2011) har i sin studie om professionellas konstruktioner av barnets bästa i 
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verkställighetsmål före och efter 2006 års vårdnadsreform, emellertid funnit att det skett en förändring 

i hur domstolen värderar barns "verkliga vilja". Diskussioner om barns "verkliga" vilja förs både före 

och efter 2006, men skillnaden är att efter 2006 tillmäts barnets vilja betydelse i flera av fallen oavsett 

om barnet antas ha blivit påverkad av en förälder eller ej. På så vis, menar Röbäck, att domstolen 

närmar sig FN:s barnkommitté som betonar att påverkansgraden inte ska tillmätas betydelse när barns 

vilja bedöms (Röbäck, 2011). I Röbäcks studie av verkställighet finns även ett flertal exempel på att 

barnen "villkorar" sitt umgänge med en förälder genom att säga att de kan ha umgänge med föräldern 

om denne är nykter, eller om en kontaktperson är med vid umgänget (Röbäck, 2011). Slutligen menar 

Röbäck att det har skett en viss förändring över tid när det gäller barns vilja, då det är fler som får sin 

vilja beaktad efter 2006 (ibid).  

 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Tidigare forskning tyder alltså på att barn har svårt att komma till tals och få sin vilja beaktad i 

familjerättsliga processer. Detta trots att det finns flertalet studier som belyser vikten av barns 

delaktighet, i synnerhet i ärenden där det förekommit våld. Anledningen till att barns vilja inte tillmäts 

betydelse verkar bottna i föreställningar om att barn ses som lättpåverkade, omogna och i behov av 

vuxnas omsorg och skydd. Vid insamlandet av tidigare forskning blev det tydligt att barn, våld och 

familjerätt är ett relativt väl utforskat område. De flesta studier som har genomförts om barns 

delaktighet i familjerättsliga mål har emellertid varit i nära anslutning till vårdnadsreformen 2006. Vi 

tänker oss att det kan ta tid för en reform att implementeras helt och att det därför kan vara intressant 

att undersöka hur tingsrätten resonerar kring barnets bästa och barns delaktighet idag, vilket blir vårt 

sätt att bidra och bygga vidare på tidigare forskning inom området.  
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3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Studiens teoretiska utgångspunkt är barndomssociologin som vilar på ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt till kunskapsproduktion och samhällsfenomen, vilket innebär att människans 

uppfattning om omvärlden ses som en produkt av vårt sätt att kategorisera verkligheten (Burr, 2003, 

s. 6). Ingenting kan beskrivas objektivt eller neutralt (ibid). Utifrån detta synsätt möjliggörs att studera 

barnets bästa som en social konstruktion vars exakta innehåll blir till och fastställs genom tingsrättens 

resonemang i domarna. Barndomssociologin möjliggör även att problematisera barns möjlighet till 

delaktighet i domarna. Vidare har Lotta Dahlstrands (2004) delaktighetsstege och begreppet 

familialisering (Alanen, 1992) varit betydelsefulla analysverktyg för att undersöka hur stort 

handlingsutrymme barnen tilldelas i domarna.  

3.1 Barndomssociologi  

Barndomssociologin bygger på ett socialkonstruktionistiskt synsätt med en syn på barn och barndom 

som socialt konstruerade (James & James, 2004, s. 12). Barndomen är inte konstant och enhetlig utan 

ges sin betydelse genom sociala överenskommelser i samhället, vilka varierar mellan olika länder och 

mellan olika tider. Barndomssociologin menar att barndomen traditionellt har framställts som en 

period av utveckling, där barns handlingsutrymme ofta begränsas med hänvisning till att barn saknar 

den självbehärskning och självkontroll som behövs för att kunna fatta självständiga beslut (James & 

James, 2004, s. 20; Qvortrup, 1994, s. 4; Wyness, 2006, s.28). Detta har lett till att problem som barn 

har under barndomen ofta har förbisetts. Som svar på denna traditionella bild av barn och barndomen 

vill barndomssociologin lyfta fram barn som kompetenta aktörer i samhället som själva är med och 

skapar sin barndom (James & James, 2004, s. 23; Wyness, 2006, s. 120). Jens Qvortrup (1994) 

diskuterar detta i termer av being/becoming och menar att barn borde behandlas som sociala och 

kompetenta aktörer (being) snarare än att de befinner sig på ett ofullbordat stadium mot det framtida 

målet, att bli vuxen (becoming) (s. 4–5). Mason (2005) menar att synen på barn som becomings har 

bidragit till att objektifiera barn, att förneka barn en position som någon som vet något (s. 93). Att se 

barnet som being möjliggör ett perspektiv på barnet här och nu (Qvortorp, 1994, s. 4–5). Fokus läggs 

på barns liv och villkor under barndomen.  

Inspiration till studien kommer att hämtas från barndomssociologins problematiserande av förgivet 

tagna skillnader mellan barn och vuxna och en syn på barn som kompetenta och aktiva aktörer 

(Wyness, 2006, s. 29). Att se barn som sociala aktörer i motsats till passiva och beroende är i de flesta 

fall positivt, men kan även få till följd att barn och barndom framställs som en homogen kategori. Att 

utgå ifrån barns aktörskap kan skapa hinder för barn som av olika anledningar inte kan hävda sina 
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intressen (Höjer & Röbäck, 2007, s. 36). Det är därav viktigt att komma ihåg att det finns en stor 

mångfald av barn och barndomar som ser olika ut beroende av till exempel ålder, kön, etnicitet och 

klass (James & James, 2004, s. 48). Likaså skiljer sig situationen för barn som har blivit utsatta för 

våld från andra barn. Det kan därför vara viktigt att specificera vilka barn som åsyftas vid studier om 

barns delaktighet och aktörskap. En central del i barndomssociologin är att barnen själva ska bli 

delaktiga och få komma till tals (James & James, 2004, s. 23). Utsatta barns egna åsikter och 

upplevelser av delaktighet i domstolsprocesser är dock ett angeläget tema som faller utanför studien 

att analysera.   

3.2 Omsorg och delaktighet 

Flera forskare hävdar att det finns en dubbelhet i synen på barn i vårt samhälle (Eriksson & Näsman, 

2011, s. 24; Neale, 2002; Röbäck, 2011; Singer, 2000, s.78). Å ena sidan har vuxna ansvar för att ge 

barn skydd och omsorg, å andra sidan ska vuxna respektera barns rätt att komma till tals och vara 

delaktiga i beslut som berör dem själva (ibid). Denna dubbelhet återfinns i barnkonventionens artiklar 

där barnet framställs både som en person i behov av omsorg och som en kompetent aktör. 

Internationellt har detta benämnts som en välfärdsprincip respektive en rättighetsprincip (Neale, 2002) 

eller ett behovsorienterat respektive ett kompetensorienterat synsätt på barn (Singer, 2000, s. 83). 

Vidare har det beskrivits som en spänning mellan ett omsorgsperspektiv och ett delaktighetsperspektiv 

på barn (Eriksson & Näsman, 2011, s. 24–25). Ett omsorgsperspektiv på barn innebär att barn ses som 

objekt och att fokus ligger på deras behov, vilket synliggör underordningen av barn relativt vuxna. 

Vuxna har i rollen som omsorgsgivare tolkningsföreträde att bedöma vad som i relation till barns behov 

är barns bästa. Ett delaktighetsperspektiv på barn innebär istället att barnet ses som medborgare och 

därmed som subjekt med rätt till delaktighet, eller ett handlingsutrymme som aktör, i sitt liv (ibid).  

 

Eriksson och Näsman (2011) menar att omsorgs- och delaktighetsperspektivet inte behöver stå i ett 

motsatsförhållande till varandra (s. 24). Istället kan och bör perspektiven samverka i ett dubbelt 

förhållningssätt där barn ses som aktörer men samtidigt som objekt i behov av vuxnas skydd och 

omsorg (ibid). I intervjuer genomförda med barn som upplevt våld identifierar Eriksson och Näsman 

(2011) fyra positioner barn kan inta i mötet med familjerätten, varav beskyddat offer, osynligt offer 

och oskyddat offer är de mest förekommande i deras material (s. 60). Riskerna med dessa positioner 

är att barnet antingen blir beskyddad från våldet i sån hög utsträckning att situationen blir oförståelig 

för barnet (beskyddat offer), eller att utsattheten helt glöms bort eftersom att barnet framstår som ett 

"alltför kompetent" barn och därmed ett mindre trovärdigt offer (osynligt offer) (Eriksson & Näsman, 

2011, s. 24). Det mest bekymmersamma är dock den tredje positionen (oskyddat offer), om barnet blir 
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synligt som offer utan att få skydd. Av de barn som Eriksson och Näsman intervjuar tenderar ingen att 

beskriva den fjärde positionen delaktigt offer, vilket är den position som ligger i linje med de krav på 

skydd och stöd som barnkonventionen och föräldrabalken förutsätter. Barn ska utifrån en trygg 

position ha möjlighet att få sina upplevelser av våld giltiggjorda samtidigt som de erbjudas en inblick 

i och inflytande över utredningsprocessen (Eriksson & Näsman, 2011, s. 69; Mayall, 2000, s. 249). 

Utifrån detta finner vi det relevant för vår studie att undersöka hur omsorgsperspektivet respektive 

delaktighetsperspektivet aktualiseras och eventuellt kombineras i tingsrättens resonemang om barnets 

bästa, samt vilken position barnen intar i tingsrättens bedömning.  

3.3 Dahlstrands delaktighetsstege 

Med barns möjlighet till delaktighet menas i denna studie att barn får komma till tals men också hur 

mycket barn får vara med och bestämma i beslut som berör dem själva. I studier av barns delaktighet 

inom det svenska familjerättsliga systemet är det vanligt att Roger Harts (1992) delaktighetsstege 

används som utgångspunkt för analysen (se t.ex. Dahlstrand, 2004; Eriksson & Näsman, 2012, s. 64; 

Röbäck, 2011, s. 10). Modellen består av åtta steg av delaktighet, där de tre lägsta innebär att barn inte 

är delaktiga och de fem övre att barn är delaktiga (Hart, 1992, s. 9). Harts delaktighetsstege har 

vidareutvecklats av bland annat Lotta Dahlstrand (2004) och det är hennes modifierade version som 

kommer användas i den här studien (s. 53). Dahlstrand (2004) har delat in barns delaktighet i 

familjerättsliga processer i tre nivåer och tre olika roller som barn kan inta:  

 

1. Barnets roll som informant (barnet får komma till tals): Det första steget innebär att barnet 

får ett visst inflytande i domstolsprocessen genom att barnet får utrymme att berätta om sin 

situation och om eventuella åsikter och önskemål (Dahlstrand, 2004, s. 54). 

 

2. Barnets roll som medaktör (barns vilja tillmäts betydelse): Det andra steget innebär att 

barnet får göra sin röst hörd men även vara medbestämmande i beslutet (Dahlstrand, 2004, s. 

54). Den vuxne beaktar barnets vilja i sitt beslutfattande och ska gärna utarbeta en lösning i 

samråd med barnet. 

 

3. Barnets roll som aktör (barnets vilja blir avgörande för beslutet): Det tredje och sista steget 

innebär att barnets vilja ges tolkningsföreträde och prioriteras högre än andra kriterier vid en 

bedömning om barnets bästa (Dahlstrand, 2004, s. 55). 
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Dahlstrand (2004) argumenterar för att barns delaktighet i familjerättsliga processer kan delas upp i 

två moment (s. 55). Första steget är att se om barnet överhuvudtaget få komma till tals, det vill säga 

når upp till steg 1 på delaktighetsstegen. Om barnet kommer till tals är det andra steget att se vilken 

roll barnet tilldelas i beslutsprocessen, det vill säga steg 2. barns vilja tillmäts betydelse eller steg 3. 

barnet vilja blir avgörande för beslutet.  

 

3.4 Familialisering  

Bardomssociologin har riktat kritik mot att barn familialiseras, att barn i första hand förstås utifrån att 

de ingår i en familj (Alanen, 1992, s. 93). När familjen används som tolkningsram finns det en risk att 

barn osynliggörs som egna individer och att barn snarare tolkas som en egenskap hos familjen eller en 

förälder. Det blir otänkbart att barnet kan ha egna åsikter och intressen som skiljer sig från föräldrarnas 

(Alanen, 1992, s. 94). Detta kan kopplas samman med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn 

där barn förstås som i blivande (Qvortrup, 1994, s. 4–5). Barnen lever i detta fall i familjer där det 

förekommit våld och en syn på barn som familialiserade kan bidra till att våldet trivilaseras (Mayall 

2005). Begreppet familialisering blir således aktuellt för denna studie för att kunna uppmärksamma 

hur barnen samt uppgifter om våld bemöts och eventuellt osynliggörs i tingsrättens resonemang om 

vad som är till barnets bästa.  
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4. Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens metod, forskningsansats, det empiriska materialet, urval samt 

analysmetod. Styrkor och svagheter med dokumentstudier samt etiska hänsynstagande avslutar 

kapitlet. Kommentarer om hur metodvalen påverkar studiens tillförlitlighet och kvalité kommer att 

inflikas löpande i texten under varje avsnitt.  

4.1 Forskningsansats 

Studien vilar på en kvalitativt tolkande ansats med syftet att undersöka hur barnets bästa definieras i 

vårdnadsmål utifrån aspekterna delaktighet och skydd. Teoretiskt sett tar studien sin utgångspunkt i 

barndomssociologins syn på barn och barns delaktighet som socialt konstruerade, samt barn som aktiva 

och kompetenta aktörer (James & James, 2004, s. 23; Wyness, 2006, s. 120). Detta har tillåtit oss att 

studera hur de professionella aktörerna genom sina bedömningar "gör" barn som social kategori samt 

hur de konstruerar barnets bästa genom att bedöma barns behov i relation till vilka risker som finns. 

Ett genomgående tema vid analysen har följaktligen varit att analysera barns delaktighet utifrån den 

maktposition vuxna har gentemot barn, där de professionella aktörerna avgör om, när och hur barn ska 

få delta.  

Metodologiskt bygger studien på en dokumentstudie av 20 skriftliga tingsrättsdomar där en kvalitativ 

innehållsanalys har gjorts av materialet. Databearbetningen har bestått av att först läsa 

tingsrättsdomarna i sin helhet för att sedan göra en tematisk kodning av materialet med inspiration från 

teori och tidigare forskning. Forskningsprocessen kan beskrivas som abduktiv eftersom vi under 

analysens gång har pendlat mellan läsning av tidigare forskning och teori, datainsamling och analys 

av materialet (Padgett, 2008, s. 22).  

4.2 Urval 

Vid insamlandet av det empiriska materialet har ett målstyrt urval använts, vilket innebär att urvalet 

har gjorts med vissa forskningsmål och definierade kriterier i åtanke vilka har anknytning till studiens 

syfte och forskningsfrågor (Padgett, 2008, s. 53). Kriterierna har i detta fall varit tingsrättsdomar om 

vårdnad, boende och/eller umgänge där det finns uppgifter om våld mellan föräldrarna och/eller mot 

barnet. Vid sökandet använde vi oss av en bred definition av våld som omfattar både fysiskt och 

psykiskt våld samt hot och kontrollerande beteende. 

För att inhämta data använde vi oss av den juridiska databasen Zeteo. Urvalet av domar gjordes genom 

sökorden vårdnad, boende, umgänge, våld, med avgränsning till att endast visa sökresultat för 
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hovrättsdomar. Sökorden valdes utifrån att studien är avgränsad till att endast undersöka domar om 

vårdnad, boende och/eller umgänge där det finns uppgifter om våld. Sökningen preciserades ytterligare 

genom att begränsa årtalet till 2018. Detta utifrån att studien undersöker nutida vårdnadsmål. Domarna 

sorterades i Zeteo efter "datum fallande" för att försäkra oss om att vi samlade in de senaste domarna. 

Sökningen gav 31 träffar för 2018. Av de 31 domarna var 19 av domarna inte användbara för studien 

utifrån att de gällde brottmål, skadestånd, fördelning av kostnad vid umgänge eller prövning av 

verkställighet. De övriga 12 rättsfallen från 2018 uppfyllde studiens kriterier och valdes ut till studiens 

empiriska material. För att komma upp i de tjugo domar som eftersträvades till studien utökade vi 

sökningen till att även inkludera hovrättsdomar från 2017. Sökningen gav 81 träffar som även här 

sorterades efter ”datum fallande”. De 8 senaste domarna som berörde vårdnad, boende och/eller 

vårdnad samt innehöll uppgifter om våld sorterades följaktligen ut. 

I hovrättsdomarna var även tingsrättsdomarna inkluderade och efter en närmare genomgång av 

materialet framkom att tingsrättsdomarna utgjorde ett utförligare material, då hovrättsdomarna ofta 

endast innehöll rättens domskäl. Tingsrättsdomarna som kom att utgöra studiens empiriska material 

valdes således utifrån hovrättsdomarna. Då vi valde att undersöka tingsrättsdomarna istället blev 

samtliga tjugo domar från 2017. Det faktum att vårt empiriska material består av tingsrättsdomar som 

har valts utifrån hovrättsdomar innebär givetvis att hovrätten kan ha gjort en annan bedömning och 

fattat ett annat beslut i vårdnads-boende- och umgängesfrågan. Vår avsikt är dock inte att bedöma om 

de beslut som fattas i domstolen är juridiskt korrekta eller inte, utan vi är intresserade av hur rätten 

resonerar och argumenterar kring barnets bästa i relation till barns behov och vilka risker som finns. 

Utifrån att tingsrättens resonemang var mer utförliga än hovrättens bedömde vi därför att 

tingsrättsdomarna var ett bättre lämpat material till vår studie.  

4.3 Empiriskt material  

De 20 tingsrättsdomar om vårdnad, boende och/eller umgänge som utgör studiens material är samtliga 

författade under 2017. Tingsrättsdomarna följer ungefär samma mönster när det gäller disposition: de 

börjar med en redogörelse för de olika parterna, vem som är kärande och vem som är svarande i målet. 

Därefter följer tingsrättens domslut, det vill säga vad tingsrätten har beslutat i frågan om vårdnad, 

boende och umgänge. I domslutet framgår även barnens namn och personnummer. Efter det följer 

oftast en bakgrund som kort redogör för när parterna träffades, när deras gemensamma barn föddes, 

hur vårdnaden, boendet och umgänget har sett ut efter separationen samt vem av parterna som lämnade 

in stämningsansökan om vårdnad till tingsrätten. Sedan redovisas hur parterna har yrkat i målet och 

deras grunder för yrkandet. Slutligen redovisas tingsrättens domskäl där tingsrätten argumenterar för 
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vad som är till barnets bästa. Även fast tingsrättsdomarna är ungefär likadant uppbyggda varierar 

längden på domarna, där den längsta är på 29 sidor och den kortaste på 6 sidor.  Längden varierar dels 

beroende på hur utförligt tingsrättens resonemang är men även på vilka handlingar som föräldrarna 

åberopar i målet, därför finns utdrag ur olika utredningar i första hand med om de åberopats av någon 

av parterna.  

Tingsrättsdomarna som utgör vårt material berör totalt 37 barn, 16 flickor och 21 pojkar. Där det äldsta 

barnet är 17 år och det yngsta är 1 år. Då vi använde oss av databasen Zeteo vid insamlandet av 

materialet är domarna från flera olika tingsrätter i Sverige, vilka vi valt att avidentifiera. I utdragen 

från tingsrättsdomarna som redovisas i analysen har barnen i domarna tilldelats nya namn medan 

föräldrarna benämns [mamman] och [pappan].  

4.4 Analysmetod 

För att studera hur tingsrätten resonerar kring barnets bästa och på vilken nivå barn görs delaktiga i 

domar gällande vårdnad, boende och umgänge har en kvalitativ innehållsanalys använts. 

Innehållsanalys är en metod för att systematiskt identifiera, analysera och hitta mönster i data (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson, 2014, s. 21). Tillvägagångssättet vid kvalitativ innehållsanalys kan se olika 

beroende på vem som utför studien. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) delar in innehållsanalysen i 

tre huvudsakliga steg, kodning, tematisering och summering, och det är dessa steg vi har utgått ifrån 

vid analysen av materialet (s. 34). Dessa steg är dock snarare nivåer där forskaren kontinuerligt växlar 

mellan nivåerna under analysens gång (ibid).  

För att bilda oss en helhetsbild av det empiriska materialet gjordes först en genomläsning av 

tingsrättsdomarna från 2017 upprepade gånger. Vid genomläsningen fördes anteckningar separat av 

båda författare, vilka sedan jämfördes med varandra och användes som utgångspunkt vid kodningen 

av materialet. Kodningen var ett första steg i att reducera det insamlade materialet och för att avgöra 

vilka koder som var relevanta för studien återkopplade vi ständigt till studiens syfte och 

frågeställningar (se även Hjerm et al., 2014, s. 37). Teori och tidigare forskning användes som 

inspiration både vid kodningen och för att hitta teman och mönster i materialet. Det finns givetvis både 

för- och nackdelar med ett sådant arbetssätt. Det kan å ena sidan stärka ens egna resultat om de 

överensstämmer med tidigare forskning, å andra sidan kan det leda till att andra teman förbises och 

förblir oupptäckta (Hjerm et al., 2014, s. 50). Till en början lästes materialet därför först i sin helhet 

och sedan tematiskt.  

Vid den kvalitativa kodningen och tematiseringen fokuserades barns delaktighet, det vill säga om 

barnets vilja togs i beaktande och hur den i sådana fall bedömdes, hur tingsrätten resonerade kring 
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barnets behov av skydd, samt när tingsrätten ansåg att risken var stor nog för att vägra umgänge med 

en förälder. Vid analysen tillämpades även Dahlstrands (2004) delaktighetsstege för att kunna avgöra 

vilken nivå av delaktighet barnen uppnådde i domarna.  

När vi sedan hittat våra olika teman; antaganden om barnets ”egentliga” vilja, barns vilja i relation 

till ålder, barn som objekt, barnets behov av båda föräldrar samt risk för att barnet far illa gick vi 

igenom texterna igen för att hitta motsättningar och för att prova tankar och tolkningar som vi känt oss 

osäkra på för att på vis "kontrollera" oss själva. En enklare numerärredovisning gjordes även för att 

visa på vilka teman som var mest framträdande i materialet. Slutligen sammanställdes och summerades 

resultatet.  

4.5 Dokumentstudier 

En viktig sak att komma ihåg vid dokumentstudier där domar analyseras är att domarna är begränsade 

och formulerade för ett juridiskt beslut (Röbäck, 2012, s. 33). Det är inte skrivna med syfte att 

forskning ska bedrivas vilket får vissa konsekvenser. Domstolen tar bara med den information som 

anses vara relevant för beslutet. Detta innebär att det i domarna kan saknas uppgifter som exempelvis 

framgått av handlingar eller anteckningar i akten. Det kan också hända att domstolen har kännedom 

om barnets vilja, men av hänsyn till barnet eller någon av parterna avstått från att redovisa den i domen 

(ibid). Domar är dock ett konkret uttryck för tingsrättens bedömning och genom sin argumentation och 

sina resonemang konstruerar tingsrätten vilka risker och behov barn anses ha (Röbäck, 2012, s. 34). 

Tingsrätten kan i sina resonemang även möjliggöra eller undergräva barn och föräldrarnas 

handlingsutrymme i domarna. En fördel med dokumentstudier är att materialet inte påverkats vid 

insamlandet av data, till skillnad från vid en intervju eller observation (Padgett, 2008, s. 122).  

4.6 Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar i stort sett om hur ett material samlas in och analyseras samt hur det används 

och rapporteras (Vetenskapsrådet 2017). Studien har genomförts med beaktande av Vetenskapsrådets 

(2017) fyra forskningsetiska principer varav två av dem, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet, 

varit mest relevanta för studien. Det material vi samlat in har endast använts inom denna studie i 

enlighet med nyttjandekravet som säger att den information som samlas in om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Konfidentialitetskravet innebär att 

information ska kunna presenteras utan att läsaren ska kunna ta reda på vem som lämnat uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2017). Studiens datainsamlingsmaterial är domar gällande vårdnad, boende och 

umgänge. Dessa handlingar är offentliga där parterna i målet står med fullständiga namn och adresser 
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och den tingsrätt som handlägger ärendet står även med i handlingarna. Att studien endast behandlar 

vårdnadsmål där det förekommit uppgifter om våld innebär att det finns uppgifter i materialet som kan 

anses integritetskränkande. Utifrån etiska ståndpunkter har därav berörda personers namn och deras 

hemort avidentifieras genom att initialer skrivits ut vid för- och efternamn och det kommer inte framgå 

i studien vilken kommun och tingsrätt handlingarna har begärts ut ifrån. Vi har valt att inte ange 

nummer för de domar vi citerar i analysen och rättsfallen med målnummer kommer heller inte att 

redovisas i referenslistan med anledning av att detta gör det möjligt att gå tillbaka till ursprungskällan 

och därigenom identifiera och få information om personerna.   
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5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från analysen av de 20 tingsrättsdomarna att presenteras. Utifrån den 

kvalitativa innehållsanalysen har aspekterna delaktighet och skydd från barnets bästa fokuserats och 

blivit studiens två huvudteman. Utifrån huvudtemana har sedan fem underteman funnits: antaganden 

om barnets ”egentliga” vilja, barns vilja i relation till ålder, barn som objekt, barnets behov av båda 

föräldrar samt risk för att barnet far illa. 

   

Barnen 

I tabellen framgår att tingsrättsdomarna 

totalt berör 37 barn, 16 flickor och 21 

pojkar. Där det äldsta barnet är 17 år och det 

yngsta är 1 år. Barnens grad av delaktighet 

i tabellen är indelad efter Dahlstrands 

(2004) delaktighetsstege och barnens vilja 

är redovisad för varje barn i domen.  

 

Domslut 

I 80% av vårdnadsmålen dömde tingsrätten 

till att en förälder ska ha ensam vårdnad och 

i 20% av fallen att vårdnaden ska vara 

gemensam. Det fanns ingen dom där båda 

föräldrarna yrkade på ensam vårdnad så det 

har inte utgjort ett hinder för tingsrätten att 

besluta om gemensam vårdad. Umgänge 

avslogs i fyra av domarna. 

 

  

 

   Antal  Procent  
 

Vårdnadsmål 20  100%  
 

Vårdnad       
 

Ensam vårdnad 16  80%  
 

Gemensam vårdnad 4  20%  
 

Ej umgänge 4  20%  
 

Berörda barn i åldern       
 

0–5 år 12  32%  
 

6–11 år 16  43%  
 

12–17 år 9  24%  
 

Pojkar 21  57%  
 

Flickor 16  43%  
 

Totalt 37  100%  
 

Barnens vilja       
 

Framgår ej 15  41%  
 

Vilja framgår 10 27%  
 

Vilja beaktas 8  22%  
 

Vilja avgörande 4  11%  
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5.1 Delaktighet- Att få göra sin röst hörd 

Den första aspekten i barnets bästa vi har studerat är barns grad av delaktighet i tingsrättsdomarna, 

utifrån hur barnets vilja redovisas och beaktas. Det finns barn i tingsrättsdomarna som erbjuds en hög 

grad av delaktighet där deras vilja prioriteras högre än andra kriterier vid en bedömning om barnets 

bästa. Därefter finns det en nedåtgående delkatighetsskala ner till de tingsrättsdomar där barnets vilja 

inte ens redovisas. Vid analysen har vi undersökt om barn framställs som objekt eller subjekt i 

tingsrättens resonemang och därmed antingen undergräver eller bidrar till ett delaktighetsperspektiv 

på barn. Vidare har vi varit intresserade av barns delaktighet i relation till betydelsen av ålder och 

mognad.  

Vår analys av materialet visar att 12 av 37 barn (33%) ges möjlighet till delaktighet i texterna. I detta 

inkluderas när barnets vilja beaktas (8st) och när barnets vilja blir avgörande för tingsrättens beslut 

(4st). För resterande 25 barn (67%) tillmäts deras vilja inte betydelse för tingsrättens beslut.  Till detta 

räknas när ett barns vilja framgår (10st) men deras tal inte får någon betydelse samt när ett barns vilja 

inte framgår överhuvudtaget (15st). 

 

5.1.1 Antaganden om barnets "egentliga" vilja 

Vilken tilltro det går att sätta till ett barns vilja är ett återkommande tema i tingsrättsdomarna. Nedan 

kommer vi diskutera tre av de fyra tingsrättsdomar där anledningen till att barnen inte når upp till det 

andra steget på delaktighetsstegen, att deras vilja beaktas, är att tingsrätten ifrågasätter om barnens 

vilja är deras ”egentliga” vilja.  

När ett barns vilja anses vara påverkad av någon av föräldrarna kan det uppfattas som ett för 

betungande ansvar för barnet i föräldrarnas konflikt då det även innebär ett ställningstagande till fördel 

för en av föräldrarna. Barnen kan således anses behöva skyddas från den press det skulle innebära att 

ta ställning. Detta kännetecknas av en syn på barn som blivande vuxen där barn bedöms sakna 

kompetens att fylla denna roll (Qvortrup, 1994, s. 4–5). Man kan säga att delaktighetsperspektivet som 

betonar barns aktörskap åsidosätts till förmån för omsorgsperspektivet som innebär att den vuxne har 

tolkningsföreträde att bedöma vad som är till barnets bästa (Eriksson, 2003, s. 282; Eriksson & 

Näsman, 2011, s. 24; Höjer & Röbäck, 2007, s. 33; Röbäck, 2011). När fokus riktas mot föräldrarna 

snarare än barnen leder det även till att barnen ’familialiseras’ (Alanen, 1992, s. 93). Barnen framställs 

som verktyg föräldrarna kan använda sig av för egen vinning genom att styra och pressa dem till att 

ha en viss uppfattning. På så vis konstrueras barnen som inkapabla att definiera sin egen verklighet 
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och att uttrycka sin egen vilja. Nedan följer tre exempel på när tingsrätten ifrågasätter barnens 

”egentliga” vilja: 

En tänkbar orsak till att Amanda visat tveksamhet till umgänget med [pappan] kan 

vara hennes position mellan föräldrarna i den pågående konflikten. 

Flickan är i det här exemplet 10 år och av tingsrättsdomen framgår att hon har uttryck en rädsla över 

att behöva ha umgänge med sin pappa. Tingsrätten resonerar att Amandas tveksamhet till att behöva 

träffa sin pappa kan bero på "hennes position mellan föräldrarna i den pågående konflikten". Det 

framgår implicit i texten att tingsrätten menar att Amanda tagit mammans parti i konflikten utifrån att 

de beskrivs ha en ”tajt relation” men även med tanke på att det är pappan Amanda är tveksam till att 

träffa. Amandas vilja är i detta fall motstridigt med tingsrättens bedömning om vad som är till hennes 

bästa, att hon behöver en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. I domen beslutar tingsrättens 

tvärtemot Amandas vilja att ett umgänge med pappan är till hennes bästa. Tidigare studier har visat på 

att när ett barns uppfattning inte är i linje med den professionellas kan det tolkas som ett tecken på 

omognad och användas som argument för att fästa mindre vikt vid barnets åsikter (Röbäck, 2012, s. 

37).   

I en annan dom som berör samma tema har tingsrätten tagit med utdrag från vårdnadsutredningen i 

domskälet där utredaren gör följande bedömning: 

Fanny uttrycker själv en önskan om att träffa och bo hos sin mamma. Vad denna 

önskan grundar sig i kan inte utredaren avgöra men den skulle kunna bottna i en rädsla 

för bestraffningar. Ett barns åsikt och vilja ska alltid tas i beaktande av utredare men 

då miljön hos mamma bedöms vara av en symptomupprätthållande karaktär kan 

utredare inte gå Fannys önskan till mötes i nuläget. Fanny behöver först och främst 

skyddas. 

Utredaren ger här två förklaringar till varför Fannys önskan om att träffa och bo med sin mamma inte 

kan antas vara flickans äkta vilja. Den ena förklaringen är att flickan kan vara rädd för att bli bestraffad 

om hon går emot sin mammas vilja och den andra är att flickan behöver ta ett omsorgsansvar för sin 

mamma som lider av psykisk ohälsa. Genom att ta hand om sin mamma utmanar Fanny sin position 
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och åldersplacering i familjen vilket tycks vara svårt för utredaren att förena med föreställningar om 

den ansvarsfria barndomen (se även Aldridge, 2008). 

Utredaren är tydlig med att Fanny i första hand behöver skyddas och att omsorgsperspektivet måste gå 

före flickans vilja att bo hos sin mamma. Fanny tycks följaktligen inte kunna ses som utsatt och aktör 

samtidigt, utan konstrueras som ett beskyddat offer (Eriksson & Näsman, 2011, s. 24). Att ett barn till 

en mamma med psykisk ohälsa uttrycker att det vill bo hos henne tänker vi inte nödvändigtvis behöver 

vara en fråga om lojalitet eller manipulation från mammans sida. Det kan handla om att mammans 

välmående är viktigt för barnet som barnet själv ser det. Att barnet familialiseras medför således en 

risk att barn som separata individer med egna åsikter inom familjen osynliggörs (Alanen, 1992, s. 94). 

Tingsrätten gör här en annan bedömning än utredaren och beslutar att mamman ska anförtros ensam 

vårdnad om Fanny. Tingsrätten beslutar i enlighet med Fannys vilja men motiverar sitt beslut utifrån 

andra skäl såsom att pappan brister mer i sin föräldraroll och att mamman får tillräckligt med stöd från 

vuxenpsykiatrin och har ett gott nätverk i sina föräldrar. Flickans vilja tillmäts således inte betydelse 

för beslutet och därför menar vi att hon inte når upp till den andra nivå av delaktighet.  

Till skillnad från exemplen innan resonerar tingsrätten i en av domarna att barnens vilja bör beaktas 

trots en eventuell påverkan från en förälder: 

Barnen är så gamla att utgångspunkten är att deras vilja ska beaktas. Även om Simon 

och Christian är lojala med [pappan] finns det inte utrymme för att helt bortse från 

det som pojkarna har sagt. 

Simon och Christian har uttryckt att de inte vill ha umgänge med sin mamma och i detta fall beslutar 

tingsrätten i linje med deras vilja trots att det kan antas att pojkarna är lojala sin pappa. Utifrån Röbäcks 

(2011) resonemang närmar sig tingsrätten på så vis FN:s barnkommitté som betonar att 

påverkansgraden inte ska tillmätas betydelse när barns vilja bedöms. En möjlig förklaring till att 

barnens vilja beaktas i detta fall kan vara att pojkarnas vilja överensstämmer med tingsrättens 

bedömning (Röbäck, 2011).  I detta fall får omsorgsperspektivet stå tillbaka till förmån för barnens 

delaktighet, vilket endast sker i sex av de tjugo domarna. Vår bedömning är dock att barnen ändå inte 

når upp till det tredje steget på delaktighetsstegen då deras vilja inte är ensamt avgörande för 

tingsrättens beslut.  
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5.1.2 Barns vilja i relation till ålder 

Sett till barnens ålder är det fler av de äldre barnen vars vilja redovisas för i domarna och färre av de 

yngsta. Det finns ingen dom där ett barn under fem år får sin vilja redovisad. Vår tolkning är 

följaktligen att barns delaktighet kan sägas vara knuten till barnens kronologiska ålder. Det finns dock 

undantag där barn i åldern sex och åtta inte heller får sin vilja redovisad. Tingsrättsdomarna berör i 

flertalet fall mer än ett barn och tingsrätten gör ofta olika bedömningar för syskonen. Detta har 

framförallt varit fallet i de två tingsrättsdomar där barnets vilja varit avgörande för rättens beslut. Den 

första domen berör tre syskon varav endast det äldsta barnets vilja är avgörande och den andra domen 

berör fem syskon där de tre äldsta barnens vilja är avgörande för rättens beslut.  Totalt innebär det att 

fyra barns vilja varit avgörande, tre av dem har varit pojkar, mellan femton och sjutton år, och den 

fjärde en flicka i tioårsåldern. Nedan kommer den första tingsrättsdomen, där endast det äldsta barnets 

vilja var avgörande för tingsrättens beslut, att analyseras närmare varav den andra domen som berör 

syskonskaran på fem barn kommer att behandlas senare i analysen under rubriken ”Risk för att barnet 

far illa” (se 5.5.2).  

I denna tingsrättsdom menar vi på att barnens ålder har stor betydelse för om barnets vilja blir 

avgörande för tingsrättens beslut eller inte. Tvisten berör tre barn, två systrar som är 10 och 13 år samt 

deras bror som är 16 år. Syskonens mamma har yrkat på ensam vårdnad och i domen återfinns 

mammans berättelse om att pappan "var aggressiv och våldsam" under deras äktenskap. Pappan är 

dömd för misshandel av mamman och hon uppger även att barnen bevittnat mycket av våldet. 

Tingsrätten för följande resonemang om den äldste broders vilja: 

Amir har kategoriskt uttalat att han inte önskar något umgänge med [pappan]. Mot 

bakgrund av hans i sammanhanget höga ålder, 16 år, anser tingsrätten inte att det är 

lämpligt att genom dom reglera något umgänge, oaktat vad som ovan sägs om att 

umgänge även får antas vara till hans bästa. 

När tingsrätten gör sin bedömning får Amir fullständigt gehör för det som skrivs fram som hans egna 

vilja i vårdnadsutredningen. Anledningen till detta kopplas av tingsrätten till hans ålder.  Pojken uppnår 

med andra ord det högsta steget på delaktighetsstegen. Hans vilja blir avgörande och tillmäts högre 

betydelse än de andra kriterierna vid bedömningen av vad som är till hans bästa. I detta fall resonerar 

tingsrätten att trots att "umgänge även får antas vara till hans bästa" väger Amirs ovilja att träffa pappan 

tyngre, omsorgsperspektivet får på så vis stå tillbaka för delaktighetsperspektivet. Tingsrättens 

resonemang är följaktligen i linje med en barndomssociologisk syn på barn och barndom där Amir 
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behandlas som ett kompetent subjekt och ses som ”being” snarare än ”becoming” (Qvortrup, 1994, s. 

4–5; James & James, 2004, s. 20). Eriksson & Näsman (2011) berör i sin studie ett snarlikt fall där en 

tioårig pojke i likhet med Amir varit tydlig med sin ovilja att ha umgänge med en pappa som varit 

våldsam (s. 63). Till skillnad från i Amirs fall beslutar dock tingsrätten om umgänge mot pojkens vilja 

trots hans uttryckta rädsla. Detta resonerar Eriksson & Näsman (2011) kan bero på att pojken var ”för” 

verbalt kompetent för sin ålder vilket fick till följd att tingsrätten tolkade hans vilja som ett resultat av 

mammans manipulation (s. 127). Detta menar vi styrker vårt antagande om att ålder har betydelse för 

barnens möjlighet till delaktighet i domarna. Föreställningar om att yngre barn är lättpåverkade och 

alltid lojala sina föräldrar leder till att deras vilja diskvalificeras.  

Vårt antagande om betydelsen av barnens ålder bekräftas ytterligare då tingsrätten gör en annan 

bedömning när det gäller Amirs systrar, som även de har uttryckt en ovilja att träffa pappan: 

Nadja (13 år) och Alisa (10 år) har uppnått, eller närmar sig, åldern där det normalt 

sett i och för sig finns anledning att i relativt hög utsträckning beakta deras viljor, låt 

vara att barnets vilja inte kan vara ensamt utslagsgivande. De viljeyttringar som getts 

uttryck för måste ses mot bakgrund av den skepsis mot [pappan] som [mamman] givit 

uttryck för. Enligt tingsrättens uppfattning ligger nära till hands att dra slutsatsen att 

såväl Nadja som Alisa direkt eller indirekt har påverkats i sin uppfattning av moderns 

negativa inställning till [pappan]. Mot denna bakgrund bör Nadja och Alisa 

viljeyttringar inte tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av frågan 

om umgänge; det är varken rimligt eller förenligt med deras bästa att i den angivna 

kontexten överlämna umgängesfrågan till barnen i fråga. 

I tingsrättens resonemang om systrarnas ålder återfinns flera motsättningar; Nadja och Alisa ”har 

uppnått, eller närmar sig åldern där det normalt sett i och för sig finns anledning att i relativt hög 

utsträckning beakta deras viljor”. Att tingsrätten formulerar sig på det här sättet visar på komplexiteten 

i att bedöma när ett barns vilja ska tillmätas betydelse. Vad som ingår i begreppet mognad är inte 

entydigt utan det blir upp till den professionelle att bedöma. Det tingsrätten slutligen kommer fram till 

är att systrarnas vilja till viss grad bör beaktas men att de ännu inte uppnått en sådan ålder att deras 

viljor ensamt kan vara avgörande för beslutet.  

Tingsrätten ifrågasätter i nästa steg om det systrarna givit uttryck för, det vill säga att det inte vill träffa 

sin pappa, är deras ”egentliga vilja” eller om systrarna blivit påverkad av ”moderns negativa inställning 
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till pappan”. Systrarna ses som en del av sin familj snarare än som egna individer där banden systrarna 

har till sin mamma används som tolkningsgrund för att ifrågasätta tillförlitligheten i deras vilja. Detta 

utifrån synsättet att barn kan underlåta att berätta eller ljuga för sina föräldrars skull. När systrarna 

familialiseras på det här sättet osynliggörs de som egna individer med egna viljor som kan skilja sig 

från föräldrarnas (Alanen, 1992, s. 92–96). Anmärkningsvärt är att den "egentliga" viljan inte ens 

diskuteras i relation till Amirs vilja. Det skiljer lika många år mellan Nadja och hennes äldre bror som 

det gör mellan Nadja och hennes lillasyster. Ändå paras Nadja ihop med den yngsta systern utan att 

tingsrätten för något resonemang kring detta. Systrarna anses hänga samman med mamman på ett helt 

annat sätt än deras bror. Detta kan tyda på att yngre barn ses som mer lättpåverkade än äldre barn. En 

annan förklaring kan vara att systrarnas könstillhörighet har betydelse för varför systrarna och inte 

brodern anses ha blivit påverkade av modern (Sundhall, 2012, s. 102).  

Systrarna når enligt vår mening endast upp till den första nivån av delaktighet då tingsrätten väljer att 

inte beakta deras vilja med hänvisning till att de eventuellt blivit påverkade av modern. Systrarna 

framställs således som inkompetenta subjekt som är beroende av vuxnas ansvar och handlande för att 

få sina behov tillgodosedda, vilket i det här fallet är att ha en nära och god kontakt med båda föräldrar.  

Tingsrätten beslutade att systrarna ska ha umgänge med sin pappa eftersom flickorna på sikt skulle 

kunna dra fördel av att ha en nära kontakt med fadern. Tingsrätten har i sin bedömning ett perspektiv 

på barnets bästa i framtiden och vad som kan vara den bästa lösningen på längre sikt. Detta har varit 

vanligt förekommande i vårt material och har även tidigare uppmärksammats av Röbäck (2011) som 

menar att om rätten istället skulle ta beslut som är mer inriktade på barnets situation här och nu skulle 

det kunna möjliggöra att barnets egen vilja får mer utrymme.  

 

5.1.3 Barn som objekt  

De små barnen, under fem år, är de som genomgående framställs som objekt i tingsrättsdomarna utifrån 

att de inte erbjuds någon möjlighet till delaktighet i domarna. Deras vilja redovisas inte utan istället 

återfinns beskrivningar av barnen, i de flesta fall från tidigare umgängesstöd. Beskrivningarna handlar 

oftast om barnets relation till umgängesföräldern, som i det här fallen samtliga är pappor. 

Anmärkningsvärt är att barnen och deras relation till pappan beskrivs i positiva ordalag i samtliga 

domar. Sundhall (2012) menar på att effekten av att barn beskrivs som "glada" och "framåt" blir att 

pappan framstår som en tillräckligt bra förälder (s. 105). Fyra exempel på detta följer nedan: 
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Umgänget med Alva har gått bra. När [pappan] kommer till umgängeslokalen springer Alva honom 

till mötes, kramar honom och säger ”pappa, pappa”. Alva tycker om honom, de leker tillsammans, 

sjunger sånger och [pappan] matar henne. 

Det första citatet handlar om treåriga Alva. De uppgifter om våld som finns i domen är att mamman 

uppgett att pappan utsatte henne för ”psykisk, fysisk och sexuellt våld” under deras relation. Det har 

även inkommit en orosanmälan från Alvas förskola baserat på att Alva sagt att ”pappa brukar ta på 

hennes snippa”. Tingsrätten bedömer dock risken för att Alva ska fara illa vid umgänge med sin pappa 

som liten med hänvisning till vad umgängesstödet har berättat om Alvas relation med pappan. I 

utdraget ovan beskrivs Alva som aktivt handlande, "hon springer sin pappa till mötes, kramar honom 

och säger pappa, pappa". Umgängesstödet drar utifrån Alvas beteende slutsatsen att hon tycker om sin 

pappa. Den professionelle har här tolkningsföreträde och trots att Anna beskrivs som aktivt handlande 

reduceras hon i och med detta till ett objekt. Tingsrätten nöjer sig med denna beskrivning för att besluta 

att umgänge med pappan är till Alvas bästa och problematiserar inte det faktum att Alvas egna röst 

inte framgår.  

Av utredningen framgår att Nina inte har haft ett regelbundet umgänge med [pappan] men att Nina ändå 

varit glad när hon träffat [pappan]. Av referenssamtalen från Ninas förskola framgår även att Nina är en 

glad och framåt tjej som gärna provar på nya saker. 

Det andra citatet berör treåriga Nina. Hon bor sedan ett år tillbaka på skyddat boende med sin mamma 

och har under den här tiden haft fem stycken umgängestillfällen med sin pappa. I domen framgår att 

socialnämnden vid umgängena har "utrustat umgängesstödet med larm, begärt polishandräckning och 

anlitat två personskydd" på grund av uttalade hot från pappans sida om att han ska "söka upp vart det 

skyddande boendet är och ta Nina med sig". Mamman har även uppgett att Nina har "kissat på sig och 

uppvisat ett aggressivt beteende" efter umgängestillfällena. Trots detta beslutar tingsrätten om 

umgänge utan umgängesstöd och hänvisar till att Nina enligt utredningen varit "glad när hon träffat 

sin pappa" och att det av referenssamtal med Ninas förskola framgår att "Nina är en glad och framåt 

tjej som gärna provar på saker". I citatet framställs Nina som ett objekt men beskrivningen av henne 

som en "framåt tjej som gärna provar på saker" leder till att hon samtidig framställs som kompetent 

nog att klara av att ha umgänge med sin pappa på egen hand trots att de bara träffats enstaka gånger 

under det senaste året. Hennes behov av skydd hamnar på så vis i skymundan (Eriksson & Näsman, 

2011, s. 24). 
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Umgänget mellan [pappan] och Jacob har fungerat bra. [Pappan] är en närvarande pappa som 

ser Jacob och tar sig tid för honom. Jacob får vara med och göra saker som [pappan] ska göra, 

och [pappan] förklarar bra för Jacob vad det är som ska hända. De har en bra kontakt, och 

umgänget är viktigt för Jacob. 

Det tredje citatet handlar om treåriga Jacob som bor på skyddat boende med sin mamma med anledning 

av hot och våld från pappans sida.  I detta fall är det pappan som beskrivs som aktivt handlande i citatet 

medan treåriga Jacob blir passiv i texten. Pappan ser Jacob och tar sig tid för honom. Pappan förklarar 

bra för Jacob vad som ska hända. Jacob framställs på så vis som ett objekt och när Jacobs egna vilja 

inte framgår i beskrivningen blir det fritt fram för umgängesstödet att tolka Jacobs beteende som att 

"umgänget är viktigt för honom". Återigen problematiserar inte tingsrätten det faktum att Jacob inte 

har uttryckt en egen vilja. Istället använder tingsrätten umgängesstödets beskrivning av Jacob som 

motivering för att mamman inte har "fog för den oro som hon ger uttryck för" och att pappan ska rätt 

till umgänge utan umgängesstöd.  

Zack har i barnsamtal med socialnämndens utredare inte heller gett uttryck för något annat än att 

han tycker om sin pappa och att han uppskattar telefonsamtalen med denne. Shana har nickat 

instämmande i vad hennes bror har sagt. 

Det fjärde och sista citatet berör ett syskonpar, Zack som är 7 år och Shana som är 6 år. Barnen i detta 

fall är äldre än barnen i de ovanstående citaten men den yngsta bereds ändå inget större utrymme för 

delaktighet. När Shana beskrivs som att hon "nickar instämmande i det hennes bror säger" ger det 

intrycket av att Shana och hennes bror delar uppfattning.  Tingsrätten problematiserar inte det faktum 

att Shana inte svarat på utredarens frågor på egen hand vilket får det att framstå som att det inte är av 

så stor betydelse. Att ha ett storasyskon tycks här begränsa ett barns möjligheter till delaktighet (se 

även Sundhall, 2012, s. 108).   

Att ingen av de små barnens viljor uttryckligen framgår i domarna visar på att den kronologiska åldern 

blir ett sätt att automatiskt och oreflekterat avgöra vilka barn som ska få göra sin röst hörd (Närvänen 

& Näsman, 2007, s. 228). Barnens mognad diskuteras inte i något av fallen som en anledning till att 

höra barnet, istället tycks tingsrätten nöja sig med andra professionella aktörers beskrivningar av 

barnen. 
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5.2 Skydd- Hur tingsrätten resonerar kring risk för våld 

Då studien är avgränsad till att endast beröra vårdnadsmål som innehåller uppgifter om våld fann vi 

det intressant att studera barns rätt till skydd, det vill säga hur tingsrätten argumenterar för att erbjuda 

eller inte erbjuda barnen skydd i domarna. Vid analysen har särskilt fokuserats när barnet erbjuds ett 

omfattande skydd, det vill säga när tingsrätten avslår umgänge eller beslutar om umgänge med 

umgängesstöd. Samt när barnet inte erbjuds något skydd, när tingsrätten beslutar om gemensam 

vårdnad med fritt umgänge. Hit hör också när rätten beslutar om ensam vårdnad och boende till den 

våldsutsatta föräldern men fritt umgänge för den våldsutövande, då vi anser att detta inte heller erbjuder 

barnet något skydd. I vårt material har vi funnit att tingsrätten erbjuder barnen ett omfattande skydd i 

fem av de tjugo domarna och inget skydd i tolv av domarna. I resterande tre domar har tingsrätten inte 

beslutat om umgänge med anledning av det inte varit en del av parternas yrkan. Barnen görs delaktiga 

i fyra av de tolv domar där tingsrätten inte erbjuder barnen skydd, i de andra fallen är 

omsorgsperspektivet dominerande. 

I samtliga tjugo domar utom två har uppgifterna om våld handlat om våld från pappans sida. I de andra 

två fallen har uppgifterna om våld handlat om våld från både mamman och pappan.  

 

5.2.1 Barnets behov av båda föräldrar 

En av aspekterna tingsrätten utgår ifrån vid bedömning om barnets bästa är barnets behov av en god 

och nära kontakt med båda föräldrar (FB 6 kap. 2§). Att ett barn har rätt till båda sina föräldrar talas 

genomgående om i samtliga domar men betonades extra i de tolv domar där barnet bedömdes sakna 

behov av skydd. Risken att förlora en förälder framställds här som större än risken för att barnet ska 

fara illa.  

Av de tolv domar där barnet inte erbjöds skydd beslutade tingsrätten om gemensam vårdnad med fritt 

umgänge i fyra av dem och i ett av fallen till ensam vårdnad till den våldsutövande pappan. 

Utmärkande för tre av dessa fem domar har varit att risken för våld inte bedömts som tillräckligt stor 

på grund av att mamman i dessa fall inte framstår som tillräckligt rädd och/eller att mamman agerar 

motstridigt mot anklagelserna. Att pappan inte är dömd för våldet används som argument i tre av 

domarna för att motivera att det inte föreligger risk för barnet. I de andra två domarna är det faktum 

att pappan blivit dömd för våldsbrott mot mamman ändå inte tillräckligt för att avslå umgänge och 

besluta om ensam vårdnad. Det finns en tendens till att våldet osynliggörs i domarna då tingsrätten 

inte använder ord som "slag" och "knuffar" i sina resonemang utan pratar om våldet i termer av 
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"konflikt mellan två parter". Detta har framförallt varit framträdande i fyra av de fem domarna. 

Domarna har även präglats av en utvecklingspsykologisk syn på barn och barndom samt en 

könskomplementär syn på föräldraskap. Den starka betoningen på gemensam vårdnad och barnets 

behov av båda föräldrar i domarna tycks få som konsekvens att barnets behov av skydd men också 

barnets egen vilja hamnar i skymundan. Fokus hamnar istället på föräldrarnas inbördes maktkamp.  

Paradoxalt nog kan barnens aktörskap och kompetens även leda till att barnets utsatthet osynliggörs. 

Nedan följer en mer djupgående analys av två av domarna för att exemplifiera.  

Våld som föräldrakonflikt och ett alltför kompetent barn 

Den första domen berör en 10-årig flicka, hennes mamma har yrkat på ensam vårdnad och hennes 

pappa på att vårdnaden ska vara gemensam. Mamman har bestritt pappans yrkande avseende umgänge 

men medgett fortsatt umgänge med umgängesstöd. Mamman uppger att det förekommit både fysiskt 

och psykiskt våld från pappans sida där mamman och dottern varit tvungna att fly till ett skyddat 

boende. Enligt mamman ska pappan bland annat ha knuffat ner henne för en trappa, kastat saker på 

henne och tagit stryptag runt hennes hals. Han ska även ha hotat att skjuta henne och alla barnen. Av 

pappans yrkande framgår att han blivit polisanmäld för våld mot dottern.  I tingsrättens resonemang 

om våldet framgår följande: 

[Mamman] har hävdat att vad som ska ha utspelat sig mellan henne och [pappan] skapat 

en sådan rädsla och osäkerhet hos henne att kontakterna mellan föräldrarna även 

fortsättningsvis måste begränsas till ett minimum och att gemensam vårdnad härigenom 

är utesluten. [Pappan] är dock inte dömd eller misstänkt för brott mot [mamman]. Det 

framgår också att parterna under senare tid kunnat kommunicera kring ekonomiska och 

praktiska spörsmål på ett sätt som inte omedelbart för tanken till upplevd rädsla. 

Tingsrätten beslutar i detta fall om gemensam vårdnad med anledning av att pappan inte blivit dömd 

för våldsbrott mot mamman och för att tingsrätten menar på att om mamman verkligen var rädd skulle 

parterna inte "kunnat kommunicera kring ekonomiska och praktiska spörsmål". Maria Eriksson (2003) 

har i sin avhandling om familjerätten och hanteringen av fäders våld funnit en rad omständigheter som 

leder till att fäders handlingar inte definieras som våld: att mamman inte framstår som tillräckligt rädd 

och att pappan inte blivit dömd för våld mot mamman är två av dem (Eriksson, 2003, s. 214).  

Ingenstans använder tingsrätten ordet "våld" i sitt resonemang utan våldet framställs istället som en 

konflikt mellan två parter. Genom att använda ord som "föräldrarnas konfliktfyllda separation" och 
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"inbördes dispyter" antyder tingsrätten att båda bär lika mycket ansvar för våldet (Dahlkild-Öhman, 

2011, s. 143; Eriksson, 2003, s. 92). Relationen beskrivs således inte som att pappan har hotat och 

förföljt mamman trots att det framgår i domen att kvinnan och barnet bott på skyddat boende och har 

ett kontaktförbud mot pappan. När tingsrätten inte talar om våldet i sin bedömning eller talar om våldet 

i termer av "konflikter" eller "dispyter" blir effekten att våldet osynliggörs och att pappans (o)förmåga 

som förälder glider ur fokus (Dahlkild-Öhman, 2011, s. 143; Eriksson, 2003, s. 80; Sundhall, 2012, s. 

173). I domen återger mamman hur hon efter separationen har upplevt att pappan "desperat hängt sig 

kvar, utövat psykisk misshandel och listat sig in genom barnen och genom manipulation". Att 

tingsrätten beslutar om gemensam vårdnad bidrar till att pappan ges ett ännu större handlingsutrymme 

att kunna kontrollera mamman även efter deras separation (Bruno, 2016, s. 23).  

Flickan som tvisten berör, 10-åriga Anna, ges stort utrymme i texten. Hennes vilja beskrivs av 

föräldrarna, tidigare umgängesstöd samt en socialsekreterare som uppger att hon haft fyra samtal med 

Anna. Nedan följer ett utdrag där umgängesstödet beskriver Anna:  

Hon har sett bra saker. När Anna tyckt att något inte har varit bra så har hon vågat säga 

ifrån, antingen efteråt eller under umgänget, t.ex. genom att bli tyst när [pappan] frågat 

något som Anna inte velat svara på. Anna har markerat tydligt mot pappas hårda kramar 

och har velat visa denne hur han ska krama henne. Vid det sista tillfället då hon var med 

ville Anna att de skulle prata med pappa om att hon inte gillade alla de frågor som han 

ställde. När de gjorde detta blev [pappan] först frustrerad och ledsen och började gråta. Han 

tyckte att han behandlades som en förövare. Men sedan lyssnade han på dem och han ville 

inte avbryta umgänget trots att han erbjöds detta, utan sa att han ville lägga detta åt sidan 

och fortsätta. 

Genom umgängesstödets beskrivning av umgängestillfällena framställs Anna som ett kompetent barn 

som klarar av att själv säga ifrån när hennes pappa gör något som hon inte tycker om. Risken med 

detta är dock att Annas utsatthet osynliggörs på grund av att hon framstår som ett "alltför kompetent" 

barn och därav ett mindre trovärdigt offer (se även Eriksson & Näsman, 2011, s. 24). Detta återkommer 

sedan i tingsrättens resonemang som pekar på att Anna har kunnat säga ifrån vid umgängestillfällena 

och att hennes pappa har tagit åt sig av synpunkterna. Därför bedömer tingsrätten att det inte föreligger 

fortsatt skäl för umgängesstöd. Det verkar således fortfarande vara en utmaning för professionella 

aktörer att bemöta barn både som offer i behov av skydd och som kompetenta aktörer med rätt 

delaktighet (Eriksson & Näsman, 2008a; Eriksson & Näsman, 2011, s. 73).  
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Barnet som blivande: behov av kontakt med en våldsam pappa 

Den andra domen berör en 6-årig flicka som vi namngivit Ellen. Ellens mamma har tidigare haft ensam 

vårdnad men nu har hennes pappa yrkat på att vårdnaden istället ska tillkomma honom ensam. De 

uppgifter om våld som finns med i domen är att pappan är dömd för misshandel av Ellens mamma 

samt att mamman uppger att pappan varit våldsam och hotat henne till livet vid upprepade tillfällen 

under deras äktenskap. Ellen bor under denna tid på skyddad adress tillsammans med sin mamma.  

Tingsrätten anser att mammans uppgifter om våld inte är trovärdiga då de "varit svepande och utan 

detaljer". Detta trots att pappan sedan tidigare är dömd för misshandel av henne. Tingsrätten menar 

vidare att mamman "utan sakliga grunder har ordnat skyddat boende" och att detta varit ett sätt för 

henne att hindra dotterns umgänge med pappan. Intressant är att tingsrätten i en annan dom resonerar 

att det är osannolikt att en förälder skulle ordna skyddat boende endast för att uppnå strategiska fördelar 

i en vårdnadstvist då detta medför "långtgående konsekvenser för förälderns rörelsefrihet och 

livssituation". I detta fall bedömer tingsrätten att mamman på grund av hon hindrat umgänge med 

pappan är olämplig som vårdnadshavare och att pappan ska ensam vårdnad om dottern. Ett utdrag från 

tingsrättens resonemang följer nedan: 

Det är högst onaturligt och oroväckande när barnet upplever att dess föräldrar inte kan träffas, 

inte vistas i samma rum eller saknar förmåga att uttrycka ens de enklaste hälsningsfraser. Den 

förkastelse som det innebär att en förälder vägrar att träffa den andra, kastar en skugga över 

barnet. Varje människa har två föräldrar. Det har betydelse för en människas 

identitetsutveckling och självbild att lära känna och träffa båda sina levande föräldrar. Om den 

ene föräldern försvinner eller sätts på undantag väcker det frågor inom barnet om dess egna 

förmågor. Är det något fel på mig? Den mer frånvarande föräldern kan i en sådan situation i 

barnets fantasi framstå som både hjälte och djävul. I båda fallen stör det barnets verklighetsbild 

och uppfattning om sig själv. 

Att tingsrätten anser att det viktigaste för Ellen är att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar 

skulle inte kunna uttryckas mer tydligt. I tingsrättens resonemang återskapas en normativ föreställning 

om att kärnfamiljen- med barn, pappa och mamma, är utgångspunkten för att ett barn ska få en bra 

start i livet (Eriksson, 2003, s. 158). Det är viktigt för barnets ”identitesutveckling” och ”självbild att 

ha två föräldrar. I samma stund som tingsrätten konstruerar kärnfamiljen som det ”normala” 



34 

 

konstrueras också andra familjekonstellationer såsom samkönade eller ensamstående föräldrar som 

”avvikande” (ibid).  

Tingsrätten utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv på vad som är till Ellens bästa och inte ifrån Ellens 

situation här och nu. Hon ses som "becoming" snarare än "being" vilket kännetecknas av en 

utvecklingspsykologisk syn på barn och barndom (Qvortorp, 1994, s. 4–5). För att Ellen ska bli en 

fulländad vuxen menar tingsrätten på att hon behöver ha kontakt med båda sina föräldrar. Detta synsätt 

är återkommande i tingsrättens resonemang som vid ett senare tillfälle skriver att "Ellen har behov av 

båda sina föräldrars närhet och kärlek för att växa upp till en harmonisk vuxen". Det biologiska 

föräldraskapet framställs här som värdefullt i sig, oavsett utövande av våld (Bruno, 2016, s. 81). 

Tingsrätten konstruerar även manligt och kvinnligt som olikheter i sitt resonemang. Ellen behöver sin 

pappa eftersom män kan ge något till sina barn som kvinnor inte kan ge (Eriksson, 2003, s. 180). Utan 

sin pappa kommer Ellens "verklighetsbild och uppfattning av sig själv störas". Detta upprätthåller 

bilden av att barn behöver "manliga förebilder" och bidrar till att en våldsam pappa kan anses vara en 

tillräckligt bra förälder (Eriksson, 2003, s. 180). Tingsrättens resonemang kan även kopplas samman 

med en familialiserad bild av barn (Alanen, 1992, s. 93). Ellen ses som en del av båda sina föräldrar 

och för hennes utveckling är det viktigt att hon har en realistisk bild av fadern så att han inte framstår 

som antingen "hjälte" eller "djävul".  

I sin bedömning refererar tingsrätten till vad Ellens förskolelärare har uppgett om Ellen och för sedan 

följande resonemang:  

Förskoleläraren har berättat för vårdnadsutredaren och i rätten att Ellen gärna pratar om 

sin mamma, sin moster och mormor och familjen som är närmast kring henne men att 

hon säger till sina kamrater på förskolan att hennes pappa är död, när henne kamrater 

pratar om sina pappor. Ellens uttalande kan endast tolkas så att hon lever i två världar 

som hon inte kan förena. Det kan inte ses som ett avståndstagande från pappa, eftersom 

hon omvittnat av vårdnadsutredaren, söker sig till sin pappa, är glad i sin pappa. Hennes 

uttalande kan endast ses som ett sätt for Ellen att inte komplicera situationen genom att 

föra in pappa i en värld - förskolan och mammans värld - där hon uppfattar att han inte 

har tillträde. Hon måste också veta att detta är så hennes mamma vill ha det. Vad 

[mamman] har sagt till Ellen går inte att veta. Någon förklaring måste hon ha lämnat. 
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Ellen reduceras till ett objekt i texten då tingsrätten istället för att fråga Ellen vad hon menar när hon 

säger "pappa är död" tolkar Elins uttalande som att "hon lever i två världar som hon inte kan förena". 

Tingsrätten är tydlig med att detta är det enda sättet att tolka hennes uttalande på och att det är otänkbart 

att det skulle kunna innebära ett "avståndstagande" från pappan. Tingsrätten motiverar detta ytterligare 

genom att påpeka att vårdnadsutredaren vittnat om att Ellen "söker sig till sin pappa" "och är glad i sin 

pappa". Återigen familialiseras Ellen då familjen används som tolkningsram för att förklara Ellens 

uttalande (Alanen, 1992, s. 93). Att Ellen skulle ha en egen vilja som skiljer sig från mammans framstår 

som otänkbart, "hon måste veta att det är så hennes mamma vill ha det" (Alanen, 1992, s. 94). Detta 

får som konsekvens att Ellen osynliggörs som individ.  Barnets behov av båda föräldrar tycks vara 

kopplad till det utvecklade och beroende barnet, där det är upptill de professionella aktörerna att 

bedöma vad som är barnets behov (James & James, 2004, s. 20; Qvortrup, 1994, s. 4–5; Wyness, 2006, 

s. 28). 

Av domen framgår vidare att Ellens mamma vid några av umgängestillfällena bokat in tider för Ellen 

till BUP vilket har inneburit att pappans umgänge inte har blivit av. Mamman motiverar detta utifrån 

Ellens psykiska ohälsa men tingsrätten anser att detta varit ett sätt för mamman att hindra umgänget 

från att bli av. Detta motiveras utifrån att Ellen enligt vårdnadsutredningen uppfattas som ett 

"välfungerande", "socialt kapabelt" och "intelligent" barn.  Vilket är ytterligare ett exempel på när ett 

barns aktörskap och kompetens framställs på ett sätt som leder till att utsattheten glöms bort (Eriksson 

& Näsman, 2011, s. 24). Hennes "påstådda" psykiska ohälsa menar tingsrätten snarare kan förklaras 

"utifrån att Ellen under det senaste året fått träffa sin pappa endast ett fåtal gånger och att det är ett 

trauma för ett barn, att på så sätt, förlora en förälder". Att pappan eventuellt misshandlat mamman och 

utsatt henne för psykiskt och fysiskt våld under deras relation diskuteras däremot inte av tingsrätten 

som en möjlig anledning till flickans psykiska ohälsa. Tingsrätten tycks utgå ifrån det generella barnet, 

att barn i allmänhet har behov av två föräldrar vilket leder till att Ellens behov av skydd hamnar i 

skymundan. Tingsrätten beslutar i detta fall om ensam vårdnad till pappan trots att han utövat våld.  

 

5.2.2 Risk att barnet far illa 

Av de fem domar där tingsrätten erbjöd barnen ett omfattande skydd, beslutades om umgängesstöd i 

tre av fallen och i resterande två domar avslogs umgänge med hänvisning till risk för barnet. I samtliga 

fall är det pappor som nekas rätt till umgänge. I båda domarna som avslås med hänvisning till risk för 

barnet har uppgifterna om våld i domen handlat om våld mot partner men också våld mot barn. I de 
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övriga åtta domar som berör våld mot barn får den våldsutövande föräldern som minst umgänge. 

Barnen görs delaktiga i två av de fem domar där tingsrätten erbjuder barnen skydd. 

Äldre barnens vilja avgörande 

Utmärkande för de två tingsrättsdomar där umgänge avslås med hänvisning till risk för barnet är att 

barnen är så pass gamla att de på egen hand kan berätta om våldet, istället för att det är någon av 

föräldrarna som uppger att barnet blivit utsatt för våld. De äldsta barnen i syskonskarorna är dessutom 

tonåringar i åldern 15–17 år och deras höga ålder kan ha betydelse för att tingsrätten bedömer våldet 

som trovärdigt och väljer att besluta i enlighet med barnens vilja. I de tre fall tingsrätten beslutar om 

umgänge med umgängesstöd berör domarna yngre barn mellan två till sex år vilket styrker att åldern 

har en avgörande betydelse för när tingsrätten väljer att avslå umgänge. Utdrag från en av domarna där 

umgänge avslås följer nedan:   

Domen berör en syskonskara bestående av fem syskon, fyra pojkar och en flicka. Pojkarna är i åldern 

6, 9, 15 och 17 och flickan är 10 år. I domen framgår att mamman uppgett att hon och barnen blev 

slagna när de levde tillsammans med deras pappa, vilket även är något den äldste sonen har berättat 

om. Även fast pappan inte blivit dömd för våldsbrott och ”ord står mot ord” bedömer tingsrätten att 

uppgifterna om våld är trovärdiga och att det inte går att bortse från att det finns en risk för våld. 

Barnens vilja får en central roll i tingsrättens resonemang: 

Vad som vidare talar emot ett reglerat umgänge är vad barnen själva har uttalat. De 

tre äldsta barnen har förklarat att de inte vill ha någon kontakt med sin pappa. De har 

utvecklat varför de har denna inställning. Det har inte framkommit att de skulle ha 

sagt något annat än deras uppriktiga mening om detta. Abdul och Zamir är också så 

pass stora att deras vilja ska tillmätas stor betydelse. 

De två äldsta pojkarna i syskonskaran som är 17 och 15 år gamla samt deras 10-åriga syster får här 

fullt gehör för sina åsikter och deras vilja blir avgörande för tingsrättens beslut. De uppnår således det 

tredje och sista steget på delaktighetsstegen. I detta fall aktualiseras både delaktighets- och 

omsorgsperspektivet. Barnen ses som aktörer vars vilja får gehör hos tingsrätten samtidigt som barnens 

ses som i behov av skydd och dessutom får barnen sin utsatthet giltiggjord genom att få komma till 

tals om våldet (Eriksson & Näsman, 2011, s. 24). Barnen framställs som ett delaktigt offer.  

Tingsrätten gör dock en åtskillnad mellan de tre äldsta syskonens vilja och de två yngsta. Abdul och 

Zamir är 9 respektive 6 år gamla, deras vilja blir inte ensamt avgörande för tingsrättens beslut utan 
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motiveras även utifrån att det finns en "risk att de yngre barnen kan röja vistelseorten vid umgänge 

med pappan". Detta styrker vårt antagande om att barnens ålder har betydelse för när tingsrätten avslår 

umgänge med hänvisning till risk för barnet. 
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6. Avslutande diskussion 

Nedan kommer studiens resultat att summeras för att sedan diskuteras i relation till tidigare forskning, 

de olika teori- och metodval som gjorts, samt vilka implikationer som kan finns för vidare forskning 

och praktik.   

 

6.1 Summering av resultatet 

Studiens resultat visar att presumtionen om barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrar är stark i tingsrättens resonemang om barnets bästa. Trots att studien behandlar 

tingsrättsdomar med uppgifter om våld är barnets behov av båda föräldrar mer framträdande i 

materialet än barns behov av skydd. Detta visar på att tingsrättens bedömningar verkar grundas på vad 

som är bra för barn i allmänhet och inte vad som är det bästa sett till det individuella barnet. Barnets 

behov av skydd och barnets egen vilja tenderar att hamna i skymundan när tingsrätten utgår ifrån att 

det bästa för barnet är ett gemensamt ansvar från båda föräldrar samt en god kontakt med både mamma 

och pappa. Paradoxalt nog kan barns aktörskap och kompetens i domarna även underminera synen på 

barn som offer och leda till att tingsrätten beslutar om umgänge i tron om att barnet kan stå upp för sig 

själv (se även Eriksson & Näsman, 2011, s. 24).  

 

Barns ålder har stor betydelse för tingsrättens bedömning av barns vilja och barns kompetens. När 

äldre barn i tonåren berättar om sina upplevelser av våld och uttrycker en ovilja mot att träffa den 

våldsutövande föräldern får deras vilja fullt gehör av tingsrätten. Yngre barn får endast sin vilja igenom 

om den är i linje med tingsrättens bedömning. Detta kan kopplas samman med en 

utvecklingspsykologisk syn på barn och barndom och en könkomplementär syn på föräldraskap som 

säger att framförallt yngre barn ser sig själva som en del av båda sina föräldrar (Eriksson, 2003, s. 

283–284; Sundhall, 2012, s. 69). Föräldrakontakten anses behövas för barns normala utveckling vilket 

leder till att ett uteblivet umgänge ses som värre än umgänge med en pappa som varit våldsam, även 

om han är dömd för våldet (ibid).  

 

Små barn, under fem år, är de som entydigt framställs som objekt och inte ges en egen röst i domarna. 

Ålder verkar i dessa fall användas som en enkel gränssättare istället för att barnets mognad tas i 

beaktande. Barn mellan åtta till tolv år får nästintill alltid sin vilja redovisad för i domen men den 

tillmäts sällan betydelse. Detta menar vi kan kopplas samman med en familialiserad bild av barn där 

familjen som tolkningsram osynliggör barn som egna individer med egna åsikter som kan skilja sig 
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från föräldrarnas. Föreställningar om att barn alltid är lojala mot sina föräldrar och behöver skyddas 

från ansvar hindrar barnen från att nå upp till den andra nivån på Dahlstrands (2004) delaktighetsstege.  

 

6.2 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 

Studiens resultat stämmer i många avseenden väl överens med tidigare forskning på området såsom 

att yngre barns röster inte redovisas för och att barnets faktiska ålder snarare än det mer subjektiva 

begreppet ”barnets mognad” verkar vara avgörande för om barn kommer till tals eller inte i domarna 

(SOU 2017:6, s. 26; Socialstyrelsen, 2014, s. 20; Sundhall, 2015, s.106; Dahlstrand, 2004, s. 227). I 

likhet med Sundhall (2012) fann vi istället beskrivningar av de små barnen, där barnen observerats 

snarare än fått frågor (s. 105). Det är oroväckande hur stor betydelse utredarnas framställningar av 

barnen får för tingsrättens bedömningar och att tingsrätten inte kommenterar det som en brist när 

barnets egna röst inte framgår.  

 

I vårt material var det vanligt förekommande att tingsrätten diskuterade vilken tilltro det går att sätta 

till ett barns vilja. Tingsrätten ifrågasatte om det barnet gav uttryck för i domarna var ett uttryck för 

barnets ”egentliga” vilja eller om barnet påverkats av en förälder. Röbäck (2011) fann i sin studie om 

barns delaktighet i verkställighetsdomar att rätten i flera fall tillmätte barnets vilja betydelse oavsett 

påverkansgrad efter 2006 års vårdnadsreform. Vi fann endast ett exempel på det i vår analys, i övriga 

fall beaktades barnets vilja inte av tingsrätten. Detta är särskilt problematiskt utifrån att vår studie 

behandlar domar med uppgifter om våld med tanke på att tidigare studier har visat på att våldsutsatta 

barn har ett större behov av att få komma till tals och att de värderar självbestämmande högre än andra 

barn (Neale, 2002, s. 469; Eriksson & Näsman, 2015, s. 76).  

 

Näsman & Eriksson (2011) har belyst att det är en utmaning för professionella att kombinera ett 

omsorg- och delaktighetsperspektiv vid ärenden som berör våldsutsatta barn (s. 24). Det blev även 

tydligt i vårt material där ett ”alltför kompetent” barn exempelvis framstod som ett mindre trovärdigt 

offer och i mindre behov av skydd. Endast i en dom tog tingsrätten hänsyn både till barnets vilja och 

risk för utsatthet i beslutet. Röbäck (2011) för i sin studie om barns delaktighet i verkställighetsdomar 

ett resonemang om att ett förändrat tidsperspektiv som ser mer till situationen här och nu kan underlätta 

för tingsrätten att kombinera ett omsorgs- och delaktighetsperspektiv på barn. Att införa möjligheten 

till tidsbestämda beslut framstår som rimligt mot bakgrund av resultaten i vår studie. Tingsrätten 

tycktes döma till umgänge för att det på sikt skulle vara till fördel för barnet att ha kontakt med båda 

sina föräldrar. Både barnets rätt till delaktighet och behov av skydd skulle kunna tillmätas större 

betydelse om tingsrätten hade möjlighet att ta ställning till frågan på nytt inom ett år eller två.   
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6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori  

Nedan följer en diskussion kring studiens teoretiska och begreppsliga ramverk utifrån dess inverkan 

på studiens uppläggning, analys och slutsatser.  

6.3.1 Relation till barndomssociologi 

Barndomssociologin har varit studiens teoretiska utgångspunkt och valdes utifrån att vi ville 

problematisera barns möjlighet till delaktighet i tingsrättsdomarna. Fokus har således varit på hur 

barnen framställts i materialet, och vilken status barnen ges av de professionella i deras bedömningar.  

Barndomssociologins syn på barn som subjekt och sociala aktörer har inneburit att barns delaktighet i 

domarna har setts som något positivt och frånvaron av barnens vilja som en brist. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att delaktighet inte alltjämt behöver vara av godo för alla barn i alla sammanhang. Att 

välja ett perspektiv innebär alltid att andra perspektiv väljs bort. Vi valde exempelvis inte att utgå ifrån 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på barn. Utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv hade vi 

exempelvis inte kunnat problematisera att barns delaktighet begränsas i domarna utifrån barnets ålder. 

Uttrycket ”ålder och mognad” utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där barn utvecklas 

stegvis mot det framtida målet att bli vuxna och förståndiga (Qvortorp, 1994, s. 4–5).  

 

6.3.2 Relation till Dahlstrands delaktighetsstege 

Dahlstrands (2004) delaktighetsstege har varit ett viktigt verktyg vid analysen för att avgöra vilken 

nivå av delaktighet barnen uppnår i domarna. Till skillnad från Harts (1992) delaktighetsstege som 

berör barns delaktighet i hela ärendeprocessen är Dahlstrands (2004) mer anpassad till att bedöma 

barns deltagande i familjerättsliga mål. Utifrån att tingsrättsdomar har utgjort vårt empiriska material 

har vi inte kunnat bedöma hur involverade barnen i domarna har varit i ärendeprocessen och inte heller 

om det har fått tillräckligt med information för att själva kunna bestämma om de vill delta eller inte, 

vilket av bland annat Hart (1992) anses vara ett viktigt kriterium för delaktighet. Vi har snarare 

undersökt utfallet av barns möjliga delaktighet i vårdnadstvisterna, vilket å andra sidan är 

betydelsefullt i sig eftersom det kan sägas utgöra det slutgiltiga kvittot på om barnens vilja fått 

betydelse eller inte. Vad som innefattas i begreppet delaktighet har såklart påverkats av vårt val att 

använda Dahlstrands (2004) delaktighetsstege i kombination med barndomssociologin. För andra kan 

det faktum att barnet kommer till tals räknas som delaktighet och syftet med barn som informanter 

vara att tillgodose ett kunskapsintresse, exempelvis om barnets hälsa och utveckling (Näsman, 2005, 

s. 279). 
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6.3.3 Relation till begreppet familialisering  

Det teoretiska begreppet familialisering har möjliggjort för oss att analysera hur barns rätt som individ 

framställs i relation till föräldrarnas intressen. Det har varit betydelsefullt för att förstå hur synen på 

barn som en del av en familj kan leda till att barn som egna individer osynliggörs i tingsrättsdomarna.  

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och metod 

Valet av att genomföra en kvalitativ studie motiverades utifrån att vi ämnade studera tingsrättens 

argumentation och framställning av vad som är till barnets bästa. Vi var intresserade av hur tingsrätten 

gör avvägningen mellan barns behov/ rätt till umgänge med en förälder och barns rätt till delaktighet 

och skydd. Här var den kvalitativa innehållsanalysen behjälplig för att ta reda på vilka teman som var 

mest framträdande i tingsrättens resonemang. Vilka teman som blir upptäckta påverkas såklart av vem 

som studerar materialet, för att ”kontrollera” oss själva gick vi därför tillbaka till materialet när vi hittat 

våra teman för att se om vi kunde hitta motsättningar och för att prova andra tolkningar. Valet att göra 

en dokumentstudie där vårt empiriska material har bestått av skriftliga tingsrättsdomar har medfört att 

vårt material har varit begränsat på så vis att informationen i domarna endast behandlat det tingsrätten 

funnit relevant för att kunna göra en bedömning. Å andra sidan har det varit intressant att studera 

material där författaren behöver vara kortfattad och endast ska redovisa det som har betydelse för 

beslutet. Det är intressant att studera vad som sorteras bort och vad som bedöms som relevant i det 

läget.  

 

Under studiens gång har vi funderat över hur samtalen med barnen har genomförts av de professionella 

och eventuella anledningarna till att barnens vilja inte redovisas för i domarna. En kombination av 

flera metoder, exempelvis kvalitativa intervjuer med domare eller familjerättssocionomer hade 

bidragit med en större förståelse för hur hela processen kring familjerättsliga mål går till och hur de 

professionella resonerar kring barnets bästa i relation till barnets vilja.  

 

6.5 Implikationer för forskning och praktik  

Studiens resultat visar på att barn fortfarande har svårt att få göra sin röst hörd och få sin vilja beaktad 

i rättsliga processer om vårdnad, boende och umgänge. Att särskilt yngre barn har svårt att komma till 

tals i tingsrättsdomarna kan tyda på att det behövs bättre metoder och verktyg för att anpassa samtalen 

efter barns ålder och mognad. Detta är dock inget vi kan dra några slutsatser om utifrån vår studie då 

vi endast har undersökt utfallet av barnens delaktighet. Det som blir tydligt är emellertid att yngre 

barns vilja inte bedöms som relevant av tingsrätten att redovisa i sin bedömning och väga in i sitt 
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beslut. Enligt vår mening bör inte ålder vara en faktor som ensamt avgör om ett barns vilja ska framgå 

i domen eller inte utan en individuell bedömning bör göras i varje enskilt fall. Barns rätt att komma till 

tals men också att faktiskt bli lyssnade på behöver stärkas. Tingsrättsdomarna består till största del av 

beskrivningar om föräldrarna, hur deras situation och relation ser ut, deras omsorgsförmåga samt deras 

förmåga att samarbeta. Detta är alla viktiga delar vid en bedömning om ett barns bästa men barnets 

situation och barnets åsikter behöver få mer utrymme i texterna. Flera studier har visat på att barns 

delaktighet i familjerättsliga mål är viktigt, inte bara för att det är deras rättighet, utan också för att 

barn är de mest tillförlitliga informanterna när det handlar om deras egna upplevelser (Butler et al., 

2002; Smith et al. 2003). Barns delaktighet kan ge information om barnets situation och eventuella 

utsatthet men också om vad som är viktigt sett ur barnets perspektiv, vilket kan bidra med bättre 

anpassade lösningar och bättre resultat (Eriksson & Näsman, 2015, s. 76). Att involvera barn i 

familjerättsliga processer och se dem som subjekt och sociala aktörer betyder dock inte att barns behov 

av skydd får glömmas bort. Fler och bättre riskbedömningar behövs där det i högre utsträckning 

framgår vilken hänsyn tingsrätten har tagit till de uppgifter om våld som framkommit i domen (se även 

Bruno, 2015). Det är även viktigt att tingsrättens bedömningar anpassas utifrån varje barns specifika 

behov och situation och inte utifrån vad som är bra för barn i allmänhet. Barn har rätt till att träffa båda 

sina föräldrar men bör också ha rätt att inte behöva träffa en förälder när barnet känner oro eller obehag 

inför umgänget (Barnkonventionen, artikel 9).  

 

6.5.1 Framtida forskning  

Som i den mesta forskning väcks fler frågor under studiens gång än som blir besvarade. Något som 

skulle vara intressant att undersöka vidare är hur vanligt förekommande det är att barns uttalanden 

diskvalificeras av tingsrätten men också av socialtjänsten på grund av att man anser att barnet har 

manipulerats eller är lojal mot en förälder, med tanke på att detta visats sig utgöra ett stort hinder för 

barns delaktighet. Vidare skulle det vara intressant att veta mer om hur mycket information barnen får 

om rättsprocessen och om deras egen roll i den. Detta utifrån att vi anser att barns rätt till information 

är minst lika viktigt som barns rätta komma till tals. Slutligen skulle det vara givande att undersöka 

vilken betydelse kön får i olika åldrar i konstruktionen av barn och barns kompetens.  
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6.6 Avslutande ord 

Trots att studiens resultat visar att det fortfarande är svårt för barn att göra sina röster hörda och få sin 

vilja beaktad i den rättsliga processen är vi hoppfulla om att det går i rätt riktning och att barn kommer 

få alltmer att säga till om i frågor som berör deras egna liv. En viktig förutsättning för att detta ska 

kunna ske är emellertid att vi vuxna blir mer medvetna om och börjar förändra våra föreställningar och 

förgivettaganden om barn. Det är inte säkert att vuxna alltid vet vad som är barnets bästa i alla lägen. 

Lyssnar vi på barnen och tillmäter deras röster betydelse kan det ge oss en uppfattning om barnets egna 

upplevelser av sin situation, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna avgöra vad som är det bästa 

sett till det individuella barnet.  
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