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Abstrakt  
Barnets bästa ska alltid vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Särskild vikt 

ska läggas vid barnets rätt till skydd från vidare övergrepp, samt en nära och god kontakt med 

båda föräldrar. Vi har i vår studie undersökt hur barns åsikter framkommer och diskuteras i 

familjerättsliga mål där det förekommit uppgifter om våld. Vi har även studerat hur avvägningen 

mellan risk för övergrepp och en god kontakt med båda föräldrar sker i tingsrättens bedömningar. 

Vår teoretiska utgångspunkt var barndomssociologi och vi har analyserat materialet utifrån 

diskursanalys. Barndomssociologin syftar till att se barn som kompetenta aktörer som har en åsikt 

om deras egna liv. De diskurser vi använt är familjerättsdiskurs, könsvåldsdiskurs och 

barnskyddsdiskurs. Barnets bästa tolkades olika beroende på vilken diskurs tingsrätten använde. I 

resultatet tolkades tingsrättens bedömningar som att barns åsikter inte hade någon större bäring eller 

vikt om barnen inte uppnått 12 års ålder. De vuxna tolkar barns åsikter och deras åsikter framförs 

aldrig ofiltrerat. Det är endast i de fall att barnen upplevt direkt våld som tingsrätten mer ingående 

diskuterar barnets åsikter. Huvudaktörerna i målen är de vuxna och inte barnen. Flera av de 

analyserade domarna fokuserade på föräldrakonflikten och diskuterade hur det påverkade barnet. 

Våldet som barnet eller modern upplevt var inte väsentligt för tingsrättens bedömning. Det kan 

utifrån resultatet tolkas som att tingsrätten inte anser att barn är kompetenta aktörer om de inte 

uppnått 12 års ålder.  

 

Sökord  
Familjerätt, barnets bästa, barns åsikter, våld i nära relationer 
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1. Inledning  

Att få komma till tals i frågor som gäller en själv är en grundläggande mänsklig rättighet. Även 

barn har rätt till delaktighet i frågor som rör dem enligt barnkonventionens artikel 12. Hur ser 

det ut i de svenska tingsrätterna gällande vårdnads-, boende- och umgängesmål? Blir barnens 

röster hörda och respekterade? Får de vara delaktiga i hur deras framtid kommer att se ut och i 

diskussionen kring vad som är deras bästa?  

 

“Barnets bästa” är det som ska vara avgörande i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor, vad 

som är barnets bästa avgörs i en avvägning mellan barnets rätt till skydd från vidare övergrepp 

och barnets rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar. Men vad händer när de som 

ska skydda barnen, deras föräldrar, är de som utsätter barnen för en risk? Kan det vara till 

barnets bästa att ha en “nära och god kontakt” med en förälder som utfört våldshandlingar mot 

barnet eller den andra föräldern? Om så är fallet, hur motiveras detta av tingsrätten?  

 

1.1 Bakgrund  

Jämlikt Föräldrabalken (SFS1949:381), hädanefter kallad FB, 6 kap. 15 § är det barnet som har 

rätt till umgänge med den förälder de inte bor tillsammans med. Samt enligt FB 6 kap. 2a § ska 

barnets bästa vara avgörande i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Utöver det ska 

risken för övergrepp mot barnet och rätten till en god kontakt med båda föräldrar tas med i 

bedömningen av vad som är barnets bästa. Problematiken ligger i att barnets rätt till god kontakt 

med båda föräldrar kan hamna i konflikt med risken för övergrepp. Därför blir det viktigt att 

belysa barnens perspektiv och åsikter och studera hur dessa tas upp i de olika fallen.  

 

År 2006 gjordes ändringar i FB för att lagen bättre ska följa intentionerna med 

barnkonventionens artikel 12 om barns delaktighet i frågor som gäller dem. Den ändring som 

mest påverkade barnets rätt att komma till tals i frågor om vårdnad, boende och umgänge var, 

“innan socialnämnden lämnar upplysningar skall den, om det är lämpligt, höra föräldrarna 

och barnet”, FB 6 kap. 20 § 2st. I praktiken innebär det att familjerätten numera ska prata med 

barnen innan de lämnar in upplysningar till tingsrätten angående vårdnads-, boende- och 

umgängesärenden. Tidigare behövde socialnämnden bara höra barnet om det gjordes en 

utredning från socialnämndens sida angående vårdnad, boende och umgänge.  

 

Ändringar gjordes även i att domstolar och socialnämnden måste lägga särskild vikt vid risken 

att ett barn far illa när de gör en bedömning kring vad som är barnets bästa i vårdnads-, boende- 

och umgängesärenden.  

 

“Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas 

avseende särskilt vid  

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp, att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far 

illa, och vid  

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.”  

(FB 6 kap. 2 a § 2 st.) 
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Enligt Socialstyrelsen (2011) ska risken för att barnet far illa väga tungt i bedömningen av 

barnets bästa, även risken för andra familjemedlemmar att fara illa ska bedömas.  

 

Socialstyrelsens (2011) utredning kring hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialt 

arbete visar på att i många kommuner görs bara riskbedömningar då det finns indikationer på 

att barnet eller någon närstående utsatts för våld, eller om det föreligger andra risker för barnet. 

I dag finns det inte några evidensbaserade standardiserade riskbedömningsinstrument, något 

som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram, men det kommer dröja innan något sådant 

instrument blir tillgängligt.  

 

Studien ska inte fokusera på våldet som barnen bevittnar eller utsätts för. Då barnets bästa ska 

vara avgörande i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge – och risken för att barnet far 

illa ska väga tungt i den bedömningen – vill vi nämna att forskningen visar att barn inte behöver 

vara direkt utsatta för våld för att det ska påverka dem negativt. Enligt Øverlien (2007) tyder 

forskningen på att barn som bevittnat våld kan få beteendemässiga problem såsom utagerande 

beteenden eller svag social kompetens. Forskningen visar även på tydliga samband mellan 

bevittnandet av våld som barn och problem senare i livet såsom depression, traumasymtom och 

alkoholism. Utifrån detta kan det inte vara förenligt med barnets bästa att vistas i miljöer där de 

behöver bevittna våld.  

 

Barnets bästa är det som ska vara avgörande i alla frågor som gäller vårdnad-, boende- och 

umgänge. Detta har sin grund i barnkonventionen artikel 3 första punkten som lyder: “Vid alla 

åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 

barnets bästa komma i främsta rummet”. Utifrån Socialstyrelsens (2011) utvärdering är det 

svårt att uttala sig generellt kring hur socialtjänsten bedömer vad som är barnets bästa. Det är 

väldigt individuellt från barn till barn utifrån de förutsättningar som finns i familjen och vilka 

faktorer socialtjänsten måste ta hänsyn till.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att studera hur tingsrätten diskuterar och respekterar barnets åsikter i mål 

som rör vårdnad, boende och umgänge, där det förekommit våld i nära relationer. Vidare vill vi 

studera hur tingsrätten gör sin bedömning av barnets bästa och hur de diskuterar våldet och dess 

påverkan på barnen. Mer specifikt vill vi se hur domstolarna motiverar sina domslut i denna 

fråga samt huruvida de tar upp barnens perspektiv och åsikter.  

 

 Hur påverkar barnens åsikter tingsrättens beslut beträffande umgänge med den förälder 

som har begått våldshandlingar?  

 Hur diskuterar tingsrätten risken för övergrepp och barnens rätt till en god kontakt med 

båda sina föräldrar i domar gällande vårdnad, boende och umgänge, där det förekommit 

våld i nära relationer?  
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1.3 Begreppsdefinition  

Barn: i vår studie definierar vi barn utifrån barnkonventionens (2009, s.14) första artikel. “I 

denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

enligt den lag som gäller barnet”  

 

Barnets bästa: det finns i dag ingen tydlig definition av “barnets bästa”. Men i den individuella 

bedömning socialnämnd och domstolar måste göra av vad som är barnets bästa ska de lägga 

särskild vikt vid “risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp, att 

barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa, och vid barnets behov av en nära och 

god kontakt med båda föräldrarna.” Utöver det står det i FB 6 kap. 1 § att “Barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” 

Dessa kriterier räknar vi in i vår studie inom begreppet “barnets bästa”.  

 

Nära och god kontakt med båda föräldrarna: i propositionen till 2006 års ändring av FB 

betonas att båda föräldrar har en stor betydelse för barnets utveckling och välmående och att 

det därför är till barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda föräldrar. Men det 

understryks också att detta inte innebär att barnet ska ha kontakt med båda föräldrar oavsett 

omständigheter och risk för barnet (prop. 2005/06:99). Vad som är en nära och god kontakt 

definieras inte av FB eller lagens förarbeten. Av praxis kan dock utläsas att det handlar om 

kvantiteten av umgänget, inte kvalitén på umgänget (Ryrstedt, 2009).  

 

Riskbedömning: för att förhindra att barn utsätts för våld, övergrepp eller annan kränkande 

behandling betonas även i ovan nämnda proposition att när uppgifter om våld framkommer i 

ett mål om vårdnad, boende och umgänge måste en riskbedömning göras (prop. 2005/06:99). 

Det finns i dag inget standardiserat riskbedömningsinstrument utan riskbedömningar görs av 

socialtjänsten i de fall det framkommer uppgifter om våld. Enligt Socialstyrelsen (2011) är 

dessa riskbedömningar sällan väldokumenterade så någon närmare definition av hur 

riskbedömningar görs kan vi inte tillhandahålla.  

 

Våld i nära relationer: enligt Socialstyrelsen (2016) definieras våld i nära relationer som “ett 

mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott”. Våldet kan 

vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller handla om social och ekonomisk utsatthet. Vi använder oss 

av socialstyrelsens definition och använder även ordet “våldshandlingar” för att beskriva både 

fysiska och psykiska övergrepp.  

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som behandlar tidigare forskning inom ämnet. Kapitlet är 

uppdelat i underrubrikerna ”Barnets bästa – tingsrättens syn på barn”, ”Risk för fortsatta 

övergrepp - barnskydd”, ”Barns delaktighet” och slutligen en sammanfattning av det som 

belysts i den tidigare forskningen. Därefter följer kapitel 3 som beskriver studiens teoretiska 

perspektiv. Där beskrivs bardomssociologin som teori och varför denna teori passar studien. I 

kapitel 4 behandlas studiens metoddel. I metodkapitlet beskrivs och motiveras vår valda metod, 

ansats och vetenskapsfilosofi. Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats och hermeneutisk 
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vetenskapsfilosofi. Analysen av materialet görs med diskursteori utifrån tre förutbestämda 

diskurser, ”Familjerättsdiskurs”, ”Könsvåldsdiskurs” och ”Barnskyddsdiskurs”. I detta kapitel 

presenteras även studiens material, validitet och reliabilitet samt de etiska överväganden som 

gjorts angående studien. Vidare i kapitel 5 beskriver vi resultatet av vår dataanalys. Detta kapitel 

är uppdelat i underrubriker utifrån de diskurser vi valt för att analysera vårt material och avslutas 

med en analys kopplad till barndomssociologin där fokus ligger på hur barnets åsikt tas upp i 

domarna och vilken tyngd deras åsikt har i domskälen. Avslutningsvis kommer kapitel 6 där vi 

diskuterar våra resultat i relation till tidigare forskning, metod och teori.  

 

2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom den tidigare forskning som skett. Dessa artiklar är i 

vissa fall väldigt liknande vår studie annars har de på ett eller annat sätt anknytning till det vi 

vill studera. Först kommer en genomgång av barnets bästa, som följs upp av forskning om 

barnskydd, för att slutligen diskutera tidigare forskning om barns delaktighet.  

 

2.1 Barnets bästa – tingsrättens syn på barn  

Rejmer (2002) har skrivit en artikel baserad på resultatet av det rättssociologiska projektet, 

“Vårdnadsmålets funktion - En analys utifrån ett aktörs- och strukturperspektiv”, där det 

empiriska materialet baserades på enkäter och domar i vårdnadsmål från tingsrätten. Enkäterna 

skickades ut till både professionella som arbetar med vårdnadsmål på olika sätt och även 

föräldrar som varit part i ett vårdnadsmål. Totalt blev 329 enkäter besvarade och de enkäterna, 

tillsammans med 114 vårdnadsmål som avgjordes i 16 tingsrätter utgjorde empirin i studien.  

 

Studien visar bland annat på många professionellas svårighet att tolka begreppet barnets bästa, 

både inom socialtjänsten och inom rättsväsendet. Det är ett begrepp utan en tydlig och lättolkad 

definition, vilket leder till att de individuella bedömningarna av liknande fall kan se väldigt 

olika ut (Rejmer, 2002).  

 

Domstolarna ska följa FB när de ska bedöma barnets bästa i en vårdnadstvist (Rejmer, 2002). I 

FB 6 kap. 1§ anges att barn har rätt till omvårdnad trygghet och god fostran. Omvårdnad i detta 

fall innefattar både fysisk och psykisk omsorg. I samma paragraf står även att barn ska 

behandlas med aktning för sin person och egenart. I FB 6 kap. 2a§ står att domstolen, i 

bedömningen av barnets bästa, särskilt ska beakta bland annat risken för att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet far illa. Detta ska vägas mot barnets behov 

av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Domstolarna ska även enligt FB 6 kap. 2a§ 

3 st. ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Utöver lagtexten 

använder domstolarna även vissa presumtioner som utvecklats i domstolspraxis för att bedöma 

barnets bästa (Rejmer, 2002).  

 

Artikeln diskuterar även skillnaden mellan en juridisk och en beteendevetenskaplig definition 

av barnets bästa i vårdnadstvister. FB med förarbeten beskriver hur “barnets bästa” ska tolkas 

juridiskt. Den definitionen skiljer sig inte nämnvärt från hur barnpsykiatrin och barnpsykologin 

definierar vad som är barnets bästa. Däremot när barnets bästa ska tillämpas praktiskt uppstår 

det vissa skillnader. Inom barnpsykiatrin/psykologin anses att även verbala konflikter mellan 
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föräldrarna påverkar barnen mycket och riskerar att skada barnet. Utifrån en juridisk bedömning 

tas däremot inte hänsyn till verbala konflikters påverkan på barnen. Även fysisk misshandel 

mellan föräldrarna tillmäts inte någons större vikt om misshandeln började efter föräldrarnas 

separation, det verkar inte heller spela någon roll om barnet bevittnat våldet. Att våld som sker 

i relation till en separation inte ska påverka vårdnads- och umgängesfrågan verkar vara den 

rådande meningen hos både socialförvaltningen och tingsrätten, något som även har stöd i 

praxis och doktrin (Rejmer, 2002).  

 

Bruno (2015) gjorde en studie baserad på alla domar, från tre olika tingsrätter i Sverige, åren 

2010 och 2011 som berörde vårdnads-, boende- och umgängesfrågor, där det fanns indikationer 

på att våld förekommit. Materialet blev till slut 196 domar där 224 barn berördes. Denna studie 

visar på att domstolen lägger större vikt vid barns goda relation med båda sina föräldrar, 

umgänge, än vid risken för att barn utsätts för vidare övergrepp/våld. Detta gäller även i de fall 

där det finns tidigare domar på att barnen utsatts för övergrepp eller våld mot barnen eller den 

andre föräldern.  

 

En annan aspekt Bruno (2015) beskriver i sin artikel är ”adult privilege”, 

vuxenprivilegium/förmån. Hon ser utifrån sina resultat ett mönster i att barn marginaliseras och 

deras åsikt tas inte på allvar just för att de är barn. Bruno tar upp ett speciellt fall där ett barn 

rymmer från sin pappa, hon är rädd och har själv sagt att hon inte vill ha någon kontakt med 

honom. Barnet har självt ringt polisen och det har även kommit in anmälningar om oro kring 

barnet från skola et cetera. I detta fall hörs många vuxna vittnen kring barnets situation men 

barnets åsikt är den åsikt som får minst uppmärksamhet i domen. Domstolen dömer till 

umgänge mot barnets vilja med motiveringen att hon kommer förstå att det är för hennes eget 

bästa när hon blir äldre. Domstolen har tolkat barnets ovilja att träffa sin pappa och barnets 

övriga beteenden mot honom som omoget och anser därför att hennes åsikt i ärendet inte kan 

ligga till grund för beslut. Detta är en intressant aspekt då vi just vill studera hur domstolarna 

motiverar sina domar utifrån barnets bästa och barnens egen åsikt och berättelse.  

 

Även annan forskning har gjorts kring hur vuxna har tolkningsföreträde när det gäller barnets 

bästa och att barnets åsikt i frågan inte alltid respekteras. Röbäck och Höjer (2009) har skrivit 

en artikel baserad på en studie baserad på 46 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och 

umgänge. I 18 av dessa domar hänvisar tingsrätten till en utredning från socialtjänsten som 

gjorts. Dessa 18 domar undersöktes närmare, de intervjuade även 12 professionella, bland annat 

domare, medlare och socialarbetare. I artikeln beskrivs att barnets bästa tolkas genom vuxna. 

Om föräldrarna kommer överens i vårdnadstvisten antas det vara det bästa för barnet. Barnet 

behöver därmed inte höras i rätten. Om föräldrarna däremot inte kommer överens får barnets 

bästa tolkas genom professionella som socialarbetare, psykologer eller domare. Av dessa 

anledningar har barnet heller inte någon egen representant i domstolsförhandlingar gällande 

frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det antas att barnets bästa kan komma fram genom 

tolkningar av barnets åsikter utan att faktiskt konsultera barnet i rätten. De professionella har 

också i vissa fall ifrågasatt barnens åsikter genom antagandet att barn tar på sig för stort ansvar 

i vårdnadstvisten. De professionella tar sig alltså i vissa fall friheten att bortse från barnets 

åsikter då de inte anser att det är barnets ansvar. Likväl har vissa professionella lyft fram barns 
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åsikter utan tolkningar från vuxna. Tvetydigheten ligger i hur domstolar ska förstå ett barns 

åsikter.  

 

I studien framkom att domstolarna tolkade barnets positiva inställning som deras ”egentliga 

vilja”, men barnets negativa inställning tolkades inte som barnets ”egentliga vilja” i något av 

fallen som studerades. Domstolarna konstruerade barnen som positiva och deras inställning var 

därför inte längre problematisk för domstolen att ta ställning till. Vissa av barnen var positiva 

till umgänge men bara om vissa villkor uppfylldes, exempelvis att föräldern skulle vara nykter 

och det skulle finnas en kontaktperson närvarande vid umgänget. Förenklat kan man även i 

dessa fall se att domstolarna tolkar barnen som positiva till umgänge och därmed förenklar 

barnets inställning. Barn får chansen att uttrycka sina åsikter men det är sällan det har någon 

bäring på hur domstolarna väljer att döma (Röbäck & Höjer, 2009).  

 

Röbäck och Höjer (2009) drar slutsatsen att trots en ökad tonvikt på barns rättigheter och 

delaktighet kunde de se att barns inställning sällan hörs i familjerättsliga frågor. Förminskandet 

av barnets inställning legitimeras genom generella uppfattningar om hur barn ”är” och vad 

domstolen själv tolkar som barnets bästa. Att barnets inställning till umgänge konstrueras av 

professionella påverkar barnets inflytande på beslutet och även avvägningen mellan barnets 

bästa och risken för övergrepp.  

 

Ryrstedt och Mattsson (2007) jämför barnets roll i familjerättsliga mål och mål som rör den 

sociala barnavården. I LVU-mål, social barnavård, har barnen egen partsstatus och rätt att föra 

sin egen talan i målet, själv eller via ombud, så kallad processbehörighet, vid 15 års ålder. Inom 

de familjerättsliga målen har barnen inte dessa rättigheter utan ses som intressent i målet och 

får komma till tals beroende på ålder och mognad. Men barnet är inte egen part i familjerättsliga 

mål. I artikeln diskuteras att detta kan grunda sig i att i mål som rör den sociala barnavården 

finns det en konflikt mellan barnet och vårdnadshavarna som accepteras och verkar naturlig. I 

familjerättsliga mål antas inte att liknande konflikter existerar utan det antas i stället att 

vårdnadshavarna vill barnets bästa och prioriterar det. En fråga författarna ställer sig är om det 

verkligen går att uppnå barnets bästa om processen i familjerättsliga fall konstrueras på så sätt 

att utgångspunkten är att det inte finns någon underliggande konflikt mellan vårdnadshavare 

och barn som behöver synliggöras. I familjerättsliga mål finns ofta även en konflikt mellan 

föräldrarna som kan göra att de inte kan vara objektiva nog att prioritera barnets bästa. Ryrstedt 

och Mattsson (2007) argumenterar för att det skulle gynna barnet att få partsställning och 

därmed talerätt i målet eftersom barnet då skulle ses som subjekt i stället för objekt och kan 

tillföra viktig information för att domstolen ska kunna bedöma barnets bästa.  

 

2.2 Risk för fortsatta övergrepp - barnskydd  

Enligt FB är domstolen skyldig att beakta risken för att ett barn far illa i frågor gällande vårdnad, 

boende och umgänge. Kaldal (2012) diskuterar i sin artikel förutsättningarna för ett 

standardiserat riskbedömningsinstrument. Hon nämner både för- och nackdelar med 

standardiserad riskbedömning. Det är exempelvis en fördel med standardiserad riskbedömning 

då bedömningen inte i samma utsträckning påverkas av utredarens sympatier eller antipatier i 

mötet med föräldrarna, i tidigare forskning har man även sett tendenser att utredaren inte pratar 
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med andra vuxna kring barnet, andra myndigheter, eller med barnet självt. Detta skulle kunna 

förbättras med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument. Som exempel på kritik mot 

standardiserad riskbedömning tar Kaldal (2012) upp att det är nästintill omöjligt att bedöma 

framtida risk för ett barn. ”Komplexa samband och kunskapsmässigt osäkra faktorer medför 

att det är svårt att utveckla ett instrument som fångar upp riskmiljöer och visar vilken effekt 

den får på barnets utveckling och hälsa.” (Kaldal, 2012, s. 547)  

 

För att lösa några av de svårigheter en standardiserad riskbedömning för med sig menar Kaldal 

(2012) att riskbedömningen bör delas upp i tre steg ”gallring-riskbedömning-utredning”. I det 

första steget ställer utredaren öppna frågor till föräldrarna kring om de känner oro för sitt/sina 

barn. Kommer det fram sådan information går utredaren vidare till nästa steg, riskbedömning, 

där utredaren ställer frågor utifrån en frågehierarki som kan anpassas efter hur oron ser ut. 

Kvarstår oklarheter kring oron går utredaren vidare med en utredning där utredaren har mer 

utredningsbefogenheter exempelvis att prata med barnet utan vårdnadshavarnas samtycke.  

 

Morisson (2015) har skrivit en artikel baserad på en kvalitativ studie med 18 barn i åldrarna 8-

14 och 16 mödrar som upplevt våld i nära relationer. Studien gjordes i Skottland och det som 

undersöktes var om våldet "tagit slut" efter separationen eller om det fanns en ökad risk för 

fortsatt våld under umgängestillfällena mellan fadern som begått våldet och barnen. Morisson 

(2015) har i annan forskning sett att risken för fortsatt våld finns kvar även efter separationen 

och att umgängestillfällena kan vara tillfällen som ger våldsutövaren möjlighet att fortsätta. 

Studien artikeln är baserad på hittar även evidens som styrker detta. Hon skriver också om att 

domstolen blir så upptagen av tanken att umgänge alltid är till barnets bästa att de inte fokuserar 

på den risk det kan innebära för både barnet och modern.  

 

I studien kunde Morisson (2015) se att erfarenheterna av umgänget var övervägande negativa, 

och alla barnen hade haft ett informellt umgänge med fadern relativt snart efter föräldrarnas 

separation som oftast föregåtts av en allvarlig våldsincident mot modern. I denna studie visade 

forskningen att våldet mot modern fortsatte, oftast i samband med överlämningen till eller från 

umgänge. Några av mödrarna misstänkte även att fadern förgrep sig på barnen vid 

umgängestillfällena. Studien kommer fram till att trots separationen tar inte våldet "slut", 

Morrison (2015) anser att fäderna måste hållas ansvariga för sitt beteende innan något umgänge 

kan komma till stånd, och att detta måste vara en dynamisk och pågående process där fädernas 

tidigare beteende adresseras och de hålls ansvariga för sitt beteende under lång tid. Hon menar 

att om fäderna hålls ansvariga för sitt beteende kan det ge mödrarna och barnen andrum att 

återhämta sig från våldet de upplevt.  

 

”The Three Planet Model” är en modell som beskriver att olika myndigheter, som kommer i 

kontakt med våld i nära relationer, befinner sig på olika ”planeter” med olika professionella 

kulturer, lagar, historia och population. De olika ”planeterna” är ”Domestic violence planet”, 

”The child protection planet” och ”The child contact planet”. Domestic violence planet arbetar 

med både offer och förövare när det förekommit våld i nära relationer. Dessa myndigheter är 

exempelvis polisen, socialtjänsten och/eller olika frivilligorganisationer som bistår med 

exempelvis skyddat boende. The child protection planet arbetar med att skydda barnet från 
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vidare övergrepp. Här är socialtjänsten den stora aktören. The child contact planet arbetar med 

familjen efter separationen. Här ingår domstolar och familjerätten, man diskuterar om det ska 

finnas ett umgänge mellan förövaren och barnen och hur umgänget i så fall ska se ut framöver 

(Hester, 2011).  

 

Enligt Hester (2011) finns det stora brister i hur dessa olika ”planeter” samarbetar och hon tar 

upp ett väldigt tydligt exempel i sin artikel på hur förvirrande det kan vara för en förälder som 

försöker skydda sig själv och sitt/sina barn. I exemplet tar hon upp en mamma som anmäler sin 

man för våld. Hon kommer i kontakt med ”domestic violence planet”, där hon kanske anmäler 

sin man för brott och vittnar i rättegången för att rädda sig själv och barnen. På ”child protection 

planet” kan hon få hjälp att lämna sin man och få skydd. Men när hon kommer till ”child contact 

planet” ser familjerätten/tingsrätten inte längre till det som har hänt tidigare utan fokuserar på 

hur umgänget mellan barnen och pappan ska se ut framöver. Fokus ligger här på att det är viktigt 

för barnen att ha kontakt med båda sina föräldrar. Dömer domstolen att barnen ska ha umgänge 

med pappan måste mamman ännu en gång hantera risken för fortsatt våld, inte bara mot henne 

utan även mot barnen. Så trots att dessa tre ”planeter” har organisationer och myndigheter som 

är till för att skydda offren leder deras olika professionella fokus till konflikter i bemötande och 

förvirring hos offren.  

 

Annan forskning på ämnet om barnets bästa i relation till risk för övergrepp och en god och 

nära relation till båda föräldrar har bland annat Holt (2011) gjort. Denna artikel är baserad på 

en irländsk studie som utfördes i två faser. I fas ett inhämtades enkätsvar från 219 mödrar, som 

separerat från barnens fäder på grund av våld i nära relationer, där de fick svara på frågor 

angående deras barn. Totalt insamlades data gällande 449 barn. I fas två samlades data in genom 

individuella intervjuer och intervjuer av fokusgrupper. 16 barn och unga vuxna i åldrarna 

mellan 7 och 24 år vars föräldrar separerat på grund av våld i nära relationer intervjuades, samt 

nio mödrar och sex fäder som separerat på grund av våld i nära relationer. Slutligen intervjuades 

30 professionella inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och juridiska frågor som kom i kontakt 

med offren för våld i nära relationer. I artikeln diskuterar Holt (2011) bland annat att en god 

kontakt med båda föräldrarna generellt är viktigt för barnen för att på ett adekvat sätt kunna 

knyta an till dem. Detta har lett till att domstolar har dömt till umgänge med fädren trots att det 

tidigare förekommit våld i nära relationer. Något som dock är viktigt att uppmärksamma är att 

i de fall där fadern har använt våld mot modern, eller barnen, fortsätter det ofta på ett eller annat 

sätt efter separationen. Separationen kan till och med leda till att de olika missförhållandena 

ökar i intensitet. 

 

En annan viktig beröringspunkt är hur barn påverkas av att bevittna våld mot en omsorgsperson. 

Øverlien (2007) har gjort en litteraturstudie på över 100 artiklar och böcker, om barn som 

upplever våld mellan föräldrarna, som publicerats vetenskapligt de senaste 10 åren. I studien 

visar forskningen att det påverkar barnen negativt på flera olika sätt. Allt från beteendeproblem, 

ökad aggressivitet mot människor och djur, depression, ofta blir mobbade eller mobbar andra i 

skolan et cetera till att själva löpa större risk att bli utsatta för fysiskt eller sexuellt våld 

(Øverlien, 2007)  
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För att tingsrätten ska kunna göra en bedömning om vad som är barnets bästa i vårdnad-, 

boende- och umgängesfrågor måste de ha kunskap om hur det påverkar barnen att bevittna våld 

mot en av sina omsorgspersoner. Denna typ av forskning är därför även viktig för oss när vi ska 

tolka och analysera de motiveringar tingsrätten har om de beslutar att ett barn ska umgås med 

den förälder som varit förövare.  

 

2.3 Barns delaktighet  

Barns rätt att komma till tals och få sin röst hörd och respekterad är något som är en av fyra 

grundläggande principer i barnkonventionen och att detta är tydligast i artikel 12 som lyder:  

 Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 

att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  

 För detta ändamål ska barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den 

nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa 

förfaranden som rör barnet.  

(Barnkonventionen, 2009, s.18)  

 

Detta är något som Stern (2007) diskuterar i sin artikel, utifrån det demokratiska samhället och 

implementeringen av barnkonventionen. Artikel 12 i barnkonventionen är den artikel Stern 

(2007) främst utgår ifrån i artikeln. Ett av problemen med implementeringen av denna artikel 

som hon nämner är att det tvingar samhället att även i praktiken se barn som fullvärdiga 

medborgare med samma mänskliga rättigheter som resterande medborgare. Samhället behöver 

då se barn, inte bara som skyddsobjekt utan möjlighet att fatta rationella beslut på grund av sin 

ringa ålder, utan som individer som har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Detta 

innebär inte att barnet ges självbestämmande i frågor som rör barnet självt utan det innebär att 

barnet ska ha medbestämmande och ges möjlighet att uttrycka sin åsikt och denna åsikt sedan 

ska vägas in i beslutet på samma sätt som annan information som inhämtats.  

 

Stern (2007) kommer fram till att tolkningen och implementeringen av artikel 12 i 

barnkonventionen är en komplicerad fråga som kräver en förändring i rådande maktstrukturer 

mellan barn och vuxna men att värna om grundläggande mänskliga rättigheter är något som är 

en förutsättning för att ett samhälle ska få kalla sig demokratiskt.  

 

I Norge har barnkonventionen implementerats i lag och Skjørten (2013) har studerat hur detta 

har påverkat barnens rätt att komma till tals i frågor som rör dem. Studien baserades på 292 

domar gällande boende och umgänge för barn i Norge. Nästan hälften av domarna var från år 

1998-2000, innan Norge implementerat barnkonventionen i lag och resterande domar var från 

år 2006 och första halvåret av 2007, det vill säga efter implementeringen av barnkonventionen 

i lag. Detta för att jämföra hur barnen kommer till tals innan och efter lagändringen. 

Norge har, som ovan nämnt, gentemot andra västliga länder implementerat barnkonventionen i 

norsk lag. Detta innebär att barn i vårdnadstvister enligt lag har rätt att bli hörda från 7 års ålder. 

Vid 12 års ålder ska deras åsikter ges signifikant vikt. Även barn under 7 år kan höras i rätten 
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men detta beslutas av domaren. Det är barnens rätt att bli hörda, de behöver inte bli hörda om 

de inte vill (Skjørten, 2013).  

 

Utöver det skriver Skjørten (2013) att barn inte behöver en direkt uppfattning om 

vårdnadstvisten utan den information som barn lämnar kan ha en påverkan ändå. Om barnen 

får chansen att bli hörda vill de oftast uttrycka sin åsikt, vissa kommer dock inte vilja uttrycka 

sin åsikt. Efter lagändringen i Norge, vilket skedde år 2004, har barn över 7 år hörts i 9 av 10 

fall. Det är endast i speciella fall som barns ståndpunkt inte tas upp. Detta har lett till att 

vårdnadstvistens huvudpersoner är barnen och inte de vuxna. Barns berättelser och åsikter 

behöver inte tolkas genom föräldrarna.  

 

Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor berör barnet direkt och barnet bör därför ha rätt att få 

sin röst hörd i dessa frågor. I vår studie är detta något vi kommer fokusera på. Implementeringen 

av barnkonventionen och barns rättigheter är därför en viktig aspekt i vår studie.  

 

Angående barns rätt att yttra sig har Holt (2011) i sin artikel skrivit att även om utgångspunkten, 

god kontakt med båda föräldrarna, är för barnens bästa kan vi inte anta det utan att höra deras 

åsikt som inte filtreras genom ett vuxet perspektiv. Artikeln diskuterar även att retoriken kring 

hur barn bör bli behandlade och höras är väldigt god men att den har problem att fungera i 

praktiken. I praktiken blir barns medverkan i domstolsförhandlingar motverkad då det antas att 

barn antingen kan påverkas negativt av konflikten mellan föräldrarna, eller att deras åsikt inte 

är av tillräcklig vikt. Holt (2011) fann även i sin forskning att likgiltigt av ålder och mognad 

var barns åsikter ointressanta i fallen.  

 

Att barns åsikt tolkas, filtreras och är svåra för professionella att ta fasta på i sina beslut är något 

även annan forskning tyder på. Eriksson & Näsman (2009) har skrivit en artikel baserad på 

intervjuer med 17 barn som genomgått en utredningsprocess kring vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågor när det förekommit våld i nära relationer. Det de ville undersöka var barnens 

dubbla roll, dels som offer men också som en egen person med en egen vilja och åsikt som 

“vuxenvärlden” ska ta fasta på, och dels hur utredarna bemötte barnen utifrån dessa två roller. 

I artikeln beskrivs det som att barnen är både “offer och aktörer”. Det de kom fram till var att 

det är svårt för utredarna att bemöta barnen både som offer i behov av att bli sedda och hörda 

gällande sina känslor kring pappas våld mot mamma i dessa fallen, och även samtidigt ge 

barnen en inblick i och inflytande över utredningsprocessen.  

 

För att barns subjektiva meningar ska komma fram när de bevittnat eller upplevt våld måste 

deras åsikter giltiggöras av vuxna. De vuxna giltiggör barns upplevelser genom att lyssna på 

och bekräfta dem. Barns upplevelser blir därmed legitima och värda att höra. Barn har rätt till 

att vara delaktiga i beslut som rör dem, dock med restriktionen att det ska göras i hänsyn till 

deras ålder och mognad. Även då barn enligt lag har denna rätt att vara delaktiga blir de alltför 

ofta ifrågasatta och deras upplevelser ges inte gehör. Det är denna roll som både objekt och 

subjekt, som ovan nämnt, blir svårhanterligt i frågor om vårdnad, boende och umgänge 

(Eriksson & Näsman, 2009). 
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Singer (2014) skriver i sin artikel om hur barns röster tas upp, eller inte, i frågor om vårdnad 

och umgänge. Studien utgår från ett skandinaviskt perspektiv och jämför hur de olika länderna 

behandlar barns subjektiva meningar. En grundregel som finns inom det svenska rättssystemet 

är att föräldrar ska ha delad vårdnad om barnet om de skiljer sig. Detta är dock mer 

problematiskt än en tror då tingsrätten utgår från att delad vårdnad är för barnens bästa. Om 

utgångspunkten, delad vårdnad, är att det sker för barnens bästa så underminerar det barnets 

faktiska synpunkter i frågan. Problematiken ligger i att lagarna utgår från ett vuxet perspektiv 

när barnens subjektiva meningar ska framkomma. Barn behöver inte vara direkt involverade i 

en domstolsförhandling utan deras åsikter blir allt som oftast tolkade av vuxna. Antingen genom 

deras föräldrar eller genom att socialtjänsten berättar om deras åsikter. Lagarna utgår alltså från 

ett vuxet perspektiv likväl som barns åsikter tolkas av vuxna. Det blir därför svårt att veta vilken 

effekt ett barns åsikt har, om någon, på en domstolsförhandling (Singer, 2014).  

 

I en vårdnadstvist ska socialsekreterare redogöra för tingsrätten vad barnets åsikter är beroende 

på ålder och mognad. Eriksson (2011) skriver att även om barn har rätt som subjekt inom svensk 

lag blir deras åsikter ofta ifrågasatta och blir i stället behandlade som objekt. Tingsrätten har 

också missbedömt lagstiftarens intention när det kommer till skydd för barnet. När 

Föräldrabalken ändrades 1998 tillade justitieutskottet att när den ena föräldern har använt våld 

mot den andra föräldern ska det vanligtvis inte dömas till delad vårdnad. Likväl har tingsrätten 

i flera fall, fyra av tio, dömt till delad vårdnad trots att fadern har blivit dömd för våld mot 

modern. Eriksson (2011) menar att även om detta hände längre tillbaka i tiden, och att det senare 

tillkommit ändringar i Föräldrabalken, finns det uppenbarligen en problematik med att 

implementera dessa lagar i verkligheten så att de verkligen skyddar barnet.  

 

Utöver det skriver Eriksson (2011) att barnen utsätts för att inneha dubbla roller. Dels som barn 

som håller på att bli vuxna, becomings, och därmed inte har samma rättigheter som vuxna. Dels 

som barn med rättigheter, beings, vars åsikter ska åhöras. Denna dubbla roll gör att det ofta blir 

svårt att avgöra vilken vikt domstolarna ska lägga på barnens åsikter. Detta kan liknas med vad 

Singer (2014) skrev att lagarna utgår från ett vuxet perspektiv och inte från ett barns. Eftersom 

barn även innehar roll som personer som inte är färdigutvecklade och behöver fostran blir det 

också svårt att veta huruvida de har blivit manipulerade i sina åsikter. Detta sammantaget med 

det ovan nämnda gör att lagarna blir svårtolkade för de professionella. Avvägandet mellan god 

kontakt med båda föräldrarna och barnets risk för utsatthet blir svårbedömt (Eriksson, 2011).  

 

2.4 Sammanfattning  

En röd tråd i den tidigare forskningen är att barnets åsikt inte värderas lika högt som vuxnas 

åsikt. Eriksson och Näsman (2009) diskuterar hur barnets subjektiva mening giltiggörs genom 

att vuxna lyssnar på dem och bekräftar deras berättelse. Röbäck och Höjer (2009) beskriver att 

barnets berättelser förminskas genom generella uppfattningar om hur barn “är” och hur 

domstolen, vuxna, tolkar “barnets bästa”. Bruno (2015) tar i sin forskning upp ett fall där ett 

barn som rymmer från sin far på grund av rädsla tolkas som omogen och dömer till umgänge 

mot barnets vilja, med motivationen att hon kommer förstå att det är för hennes eget bästa när 

hon blir äldre.  

 



Linnea Opgenoorth  Examensarbete i socialt arbete 

Anton Sundin  2SC125 

12 
 

Barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som berör dem och deras åsikt 

ska tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad. Stern (2007) beskriver att om detta 

implementeras måste samhället, även i praktiken, se barn som fullvärdiga medborgare med 

samma mänskliga rättigheter som andra. Stern (2007) förtydligar att det inte innebär att barnet 

ges självbestämmande i dessa frågor men medbestämmande och att barnets åsikt ska tillmätas 

samma betydelse som annan information som inhämtas för att göra en bedömning. I Norge har 

barnkonventionen implementerats i lag vilket innebär att barn har rätt att bli hörda från 7 års 

ålder, från 12 års ålder ska deras åsikt ges signifikant vikt. Även barn under 7 år kan höras av 

rätten men då är det domstolens beslut (Skjørten, 2013).  

 

Bruno (2015), Morrison (2015), Holt (2011) och Eriksson (2011), skriver alla om att barnets 

behov av en god och nära relation till båda föräldrarna prioriteras över barns rätt till skydd mot 

övergrepp. Morrison (2015) kan i sin studie se att våldet inte slutar när föräldrarna separerar 

utan det fortsätter och i vissa fall kan våldet till och med eskalera. Umgängesöverlämningarna 

och umgängena är tillfällen då våldsutövaren får möjlighet att utsätta både den andre föräldern 

och barnet för våld. För att undvika risken för barnet att utsättas för fortsatt våld är domstolen 

skyldiga att göra en riskbedömning, Kaldal (2012) menar att detta kan underlättas om det 

utformas ett standardiserat riskbedömningsinstrument, något som i dag inte finns.  

 

3. Teori  

I följande avsnitt kommer vi förklara och motivera den teori vi valt att använda i vår studie. 

Barndomssociologi ser barn som kompetenta aktörer vars åsikt bör respekteras. Detta är viktigt, 

eftersom tidigare forskning kommit fram till att barn behöver vara mer delaktiga i beslut som 

rör dem samt att deras åsikt bör tas i beaktande i sådana beslut.  

 

I en vårdnadstvist är barnen relativt maktlösa. De är utlämnade till hur vuxna tolkar deras 

situation och vad som är bäst för dem. Dessa vuxna är allt från professionella av olika slag, 

familjerättssekreterare, domare, advokater, till deras föräldrar och andra viktiga personer i deras 

nätverk. Ålder spelar en stor roll i hur stor vikt vi lägger i barnets åsikt och egen vilja. 

Barndomssociologin ämnar till att öka barns delaktighet och medverkande i fall som rör dem 

0ch det är därför en passande teoretisk utgångspunkt för studien.  

 

Barndomssociologi är ett teoretiskt begrepp som syftar till att inkludera barn och göra dem 

delaktiga i sin barndom. Barn ska inte behandlas som objekt och ses som underordnade vuxna 

utan i stället ses som subjekt vars tankar är värda att ta tillvara (Eriksson, Källström Carter & 

Näsman, 2015, s.7).  

 

Författarna beskriver barndomssociologin som följande: ”Barndomssociologin ser barn och 

barndom som socialt och kulturellt konstruerade fenomen, snarare än som naturligt givna.” 

(Eriksson, Källström Carter & Näsman, 2015, s. 9) Barn och barndom konstrueras på olika sätt 

beroende var någonstans i världen barn föds. Likväl har barn i de flesta länder en underordnad 

position gentemot vuxna som ska tolka och diktera vad som är bäst för barnet. De får epitet som 

omogna, outvecklade och okunniga och anses inte veta vad som är bäst för dem själva. Barn 
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anses med andra ord inte vara vuxna och är i behov av skydd (Eriksson, Källström Carter & 

Näsman, 2015, s. 11).  

 

Näsman (2004, s. 55) har vidare beskrivit att barn ses som objekt som inte har förutsättningar 

att klara av ett självständigt liv. Barns egen syn på livet är problematisk att ta hänsyn till då 

deras uppfattningar anses vara otillförlitliga. Barns åsikter behöver därför i stället tolkas genom 

vuxna. Detta är dock något som barndomssociologin vill förändra. Barns tolkningar och åsikter 

behöver synliggöras för att på så sätt visa att deras tolkningar är giltiga utsagor av deras liv 

(Näsman, 2004, s. 58).  

 

Barn har enligt barnkonventionen rätt till att vara delaktiga i beslut som rör dem. Det är dock 

sällan barn ofiltrerat får uttrycka sina åsikter. Därför blir kunskapen som barndomssociologin 

för fram viktig för praktiska beslut som rör barn och barndom (Eriksson, Källström Carter & 

Näsman, 2015, s. 11).  

 

Barndomssociologin åsyftar att lyfta fram barn som aktörer och subjekt som inte är passiva 

objekt som mottar omvärldens påverkan. Barn är själva med om att skapa sin barndom och sitt 

eget liv. Barn ska i stället ses som kompetenta personer som väljer att agera, tänka eller bedöma 

en situation likgiltigt av omgivningens påverkan (Eriksson, Källström Carter & Näsman, 2015, 

s. 11).  

 

4. Metod  

Följande avsnitt kommer att behandla metoddelen för studien. Vi kommer att förklara de olika 

ansatser vi valt att använda och koppla det till varför de är viktiga för studien. Efterföljande 

kommer metodval, metodisk ansats och vetenskapsfilosofi.  

 

4.1 Forskningsansats  

Kvalitativ metod  

Kvalitativ metod ämnar till att bemöta studiefenomenet i dess naturliga form. Det innebär att 

studera fenomenet från ett helhetsperspektiv, studierna ligger ofta på en mikronivå. Därför kan 

de subjektiva åsikterna av människor studeras på ett mer djupdykande sätt (Larsson, 2005, s. 

92). Forskaren ska med andra ord möta empirin och tolka dess resultat utifrån empirins position. 

Det är sedan när resultatet av forskningen framkommit som forskaren kan börja tolka och förstå 

resultatet. Detta kräver att forskaren reflekterar över materialet och dess uppkomst. Genom att 

tolka empirins resultat kan forskaren göra en utsago om verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 15-16).  

 

Forskaren ska ta tillvara på sin förförståelse, vilket vi även kommer beskriva nedan, men den 

ska dock inte överskugga resultatet från empirin. Förförståelsen och empirins resultat ger 

forskaren instrumenten för att på ett adekvat sätt kunna tolka materialet (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 17).  

 

Kvalitativ metod innebär att studien ska inrikta sig på hur empirin skapas och dess perspektiv. 

Genom att vara, åtminstone till en början, teorilös kan fenomenet studeras så som människor 
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ser det (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 17). I vår studie innebär det att förstå hur tingsrätten 

resonerar och diskuterar barns åsikter, riskbedömningar och våld.  

 

Studien har en kvalitativ metod för att bemöta materialet anspråkslöst och låta empirin styra 

vägen framåt. På så sätt kan vår förförståelse tillsammans med empirin skapa slutresultatet när 

vi tolkat och reflekterat över materialet. Detta medför att vi kan studera det latenta i domarna 

och studera barnets bästa utifrån materialet.  

 

Abduktiv ansats  

Studien kommer att ha ett abduktivt utgångssätt. Det innebär att vi i början kommer att bemöta 

materialet på ett induktivt sätt. Induktion betyder att forskaren bemöter materialet anspråkslöst 

för att sedan dra en slutsats utifrån resultatet. När datamaterialet diskuteras och rapporteras ska 

det göras utan direkt teoretisk anknytning. Därefter ska materialet analyseras deduktivt genom 

att applicera teorin. Deduktion innebär att en slutsats kan dras gällande ett enskilt fall utifrån en 

allmängiltig regel. Likväl är abduktion mer än en sammanslagning av induktion och deduktion 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54-55). Larsson (2005, s. 23) förklarade det på följande sätt: 

“Det betyder att forskningsprocessen kommer att kännetecknas av en växling mellan teori och 

empirisk data där båda kommer att påverka varandra.”  

 

Det är passande med ett hermeneutiskt synsätt då förförståelsen av ämnet kommer att avspeglas 

i materialet. Beroende på vart materialet lett oss har vi också anpassat oss efter det. Därför har 

vi inte dragit några slutsatser i förväg, materialet tillsammans med teorin har i slutändan lett till 

ett svar på forskningsfrågorna (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56).  

 

Vetenskapsfilosofi  

Hermeneutik kommer i denna studie att verka som vetenskapsfilosofi. Begreppet hermeneutik 

har på grund av att det har flera innebörder, dels som metod och dels som vetenskapsfilosofi, 

kommit att bli något tvetydigt. Det beror på att det kan tolkas olika beroende på vilka intentioner 

författarna har samt vad läsaren tolkar arbetet som. Essensen i hermeneutik kan sägas vara att 

tolka ett visst material tillsammans med sin förkunskap om ämnet. Genom tolkning av texter 

ska förståelsen för andra människor och deras situation öka (Ödman, 2007, s. 62-63 ). Därför 

är hermeneutiken passande i studien så att förståelsen för barnets situation och dess åsikter kan 

ges vikt.  

 

Det är inte självklart vad som behöver tolkas och vad som inte behöver det. Dock är människor 

i de flesta situationer överens om att de förstår saker och ting på liknande sätt, intersubjektivt 

samförstånd, därför behöver ingen tolkning ske. Genom att människor utvecklat en förförståelse 

av det alldagliga i livet behövs ingen tolkning, vi är överens om att vi uppfattar det på samma 

sätt, det är med andra ord en elementär tolkning. Tolkning sker när det exempelvis är tvetydigt 

vad exakt en text innebär. Människor kan tolka och uppfatta texten på olika sätt, det blir därmed 

en subjektiv handling som är beroende av personens intention. Därför blir hermeneutik viktig 

så att texten kan bearbetas på ett systematiskt sätt (Ödman, 2007, s. 58-59).  
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Förförståelsen ska tolkas gentemot förståelsen och i samförstånd med delar och helhet, den 

hermeneutiska cirkeln. Delarna och helheten interagerar hela tiden med varandra likväl som 

förförståelsen och förståelsen inte kan förstås utan varandra. Den hermeneutiska cirkeln består 

av ett beroendeförhållande av dess inbördes delar, kunskapen om studiefenomenet kan inte 

framkomma om någon del försvinner. Detta innebär att materialet kommer reduceras till delar 

som sedermera återskapas till en helhet som ger en större förståelse för materialet i sitt 

sammanhang. Nämnvärt är att ingen helhet kommer att motsvara den slutliga helhetsbilden i 

slutsatsen (Ödman, 2007, s. 98-99).  

 

Inom hermeneutisk forskning är förförståelsen kring ämnet viktig. Likväl är även 

sammanhanget i vilket texten är skrivet viktig. Även om en kan försöka att tolka en text och 

komma fram till en slutsats genom att förstå texten, måste även sammanhanget i vilken texten 

är skriven förstås. En idé som i dagsläget kan vara konfunderande var säkerligen inte det 

tidigare skeenden. Därför kan inte en text enbart kritiskt granskas utifrån nutida synsätt, den 

historiska aspekten måste ges förklaring innan texten fullständigt kan förstås (Ödman, 2007, s. 

48). 

 

4.2 Material  

I detta avsnitt kommer vi förklara valet av material för studien och hur vi kommit fram till det 

urval vi studerat.  

 

Då vi valt att göra en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats har vi ett begränsat material, 

då målet med studien är att gå på djupet och utläsa det latenta i texterna. Vi har analyserat 

tingsrättsdomar där det förekommit våld och där frågan gäller vårdnad, boende och umgänge 

för barn/barnen. Detta har säkrat att vi fått det material vi vill undersöka. Givet vårt syfte och 

våra frågeställningar är analys av domar nödvändiga för att få svar på studiefenomenet. Vi har 

även kunnat utläsa tingsrättens syn på barnens åsikter och barnens rättigheter i hur de motiverar 

sina domslut i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Därför anser vi att domar är det 

datamaterial som bäst kan besvara våra frågeställningar.  

 

Urval  

Vi har studerat 20 tingsrättsdomar som har berört vårdnad-, boende- och umgängesfrågor. 

De kriterier vi använt för att hitta domar vi sökte var främst att barn ska vara över 7 år. Detta 

på grund av att barnkonventionen ämnar till att göra barn delaktiga i sina egna liv. De har rätt 

att vara med och delaktiga i beslut som rör dem. Utöver det har Skjørten (2013) beskrivit hur 

Norge implementerat barnkonventionen i lag och utifrån det beslutat att barn från 7 års ålder, 

som är med i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor, får uttrycka sin åsikt samt att den 

respekteras.  

 

Ett annat kriterium var att det skulle ha förekommit våld i nära relationer. Detta våld var allt 

som oftast riktat mot antingen modern eller barnen. Då vi endast använt civilrättsliga fall i vår 

studie är det inte klarlagt huruvida det faktiskt förekommit våld. I vissa domar hänvisar dock 

tingsrätten till straffrättsliga domar där en av parterna misshandlat den andra eller barnet. Likväl 

har tingsrätten i frågor om vårdnad, boende och umgänge lägre bevisgrad. Vi valde därför 
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domar där tingsrätten anser att det är klarlagt att det förekommit våld i relationen eller där de 

diskuterar våld. Utöver det valde vi att studera tingsrättsdomar då det är den första instansen 

för vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. De flesta civilrättsliga fall som vi har studerat 

behandlas därmed av tingsrätten.  

 

De ovanstående var våra primära kriterier när vi skulle finna domar. Sedan har vi valt domar 

från hela landet för att få en större bredd på materialet. Vi har dock inte studerat parternas ålder, 

etnicitet eller klass då vi inte har haft något intersektionellt perspektiv i studien. Domarna har 

varierat mellan 7-40 sidor. De tidigaste domarna kommer från 2010 och de senaste från 2015. 

Tingsrätten har dels partsförhör och dels vittnesmål. Vittnesmålen kommer från professionella, 

socialsekreterare, psykologer och läkare, eller närstående personer, oftast familjemedlemmar, 

till parterna. Därefter följer tingsrättens bedömning av vårdnad, boende och umgänge. 

Strukturen av tingsrättens bedömning varierar genom de olika domarna, i de flesta behandlas 

dock varje fråga var för sig.  

 

För att få fram de domar vi funnit använde vi databasen Karnov. De sökord vi använt var bland 

annat: vårdnad, boende, umgänge, våld, misshandel och fridskränkning.  

 

4.3 Analysmetod  

Nedanstående kommer vi förklara valet av analysmetod och hur det kommer påverka 

materialet. Då eftersöker att läsa det latenta i domarna har vi valt diskursteori som analysmetod. 

Utöver det kommer vi förklara det val av diskurser som kommer användas för analysen av 

resultatet. 

 

Vi har analyserat de domar som uppfyller våra kriterier, att det förekommit våld i nära relationer 

som sedan lett till en vårdnadstvist, utifrån diskursteori. Med diskursteorin avses det latenta i 

texterna analyseras vilket sammanfaller med hermeneutikens förförståelse.  

Med utgångspunkt i hermeneutik kommer studien även att kompletteras av diskursanalys. 

Diskursanalys är ett samlingsbegrepp där ett flertal olika inriktningar ingår. Syftet med att 

använda diskursanalys är att tolka hur människor interagerar och hur språket påverkar oss och 

vår värld (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25).  

 

Diskurs är ett uttryck som, liknande hermeneutiken, är något tvetydigt. Det gemensamma för 

de olika positionerna inom diskursanalys är att de behandlar språk som en nämnvärt påverkande 

faktor i det dagliga livet. Människor blir påverkade av språket och följer dess strukturer i olika 

sociala situationer, en situation kan implicit kräva att vi agerar på ett visst sätt (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 25). Diskurs kan därför definieras på följande sätt:  

“ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000 s.7). Genom att använda diskursanalys kan vi på ett begripligare sätt förstå 

världen och tolka dess företeelser.  

 

I vår studie har vi använt oss av Laclau och Mouffes variant av diskursanalys. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 31-33) benämner det som diskursteori. Diskursteorin består av 

ett flertal begrepp, däribland moment. Moment är alla tecken i en diskurs, alla tecken skiljer sig 
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ifrån varandra, och det är även så de får en bestämd definition. Moment är en klarlagd och 

tydligt definierad kombination av tecken. I motsats till moment finns element som är tvetydigt 

definierat. Det innehar flera olika definitioner och kan tolkas på olika sätt beroende på vilken 

diskurs personer använder.  

 

Det finns en kamp mellan vad som ska ingå i en given diskurs. Den styrande diskursen ger 

förutsättningar åt vad som kan, och inte kan, uttryckas. Människor blir som ovan nämnt 

påverkade av de strukturer som finns i de sociala sammanhangen, den styrande diskursen blir 

maktfaktorn i detta. Det som inte ingår i den styrande diskursen kallas för det diskursiva fältet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 34). Där ingår element, då de inte har någon tydlig 

definition. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 33-36) förklarar att diskursteorin ämnar till 

att göra element till moment, så att de inte ingår i det diskursiva fältet. Det innebär att det sker 

en tillslutning inom den givna diskursen. Det kan dock aldrig ske en total tillslutning så att allt 

ingår i den styrande diskursen. Det diskursiva fältet har med dess tecken och mångtydighet 

möjligheter att störta den styrande diskusen genom att påverka det som redan är klarlagt och 

definierat. Det diskursiva fältet kan påverka den styrande diskursen genom att ändra den 

allmänna uppfattningen av ett fenomen.  

 

Eriksson och Dahlkild-Öhman (2015, s. 129) beskriver hur tolkningar från den styrande 

diskursen påverkar utredare i familjerätten. Genom den styrande diskursen blir 

familjerättssekreterarna påverkade av hur de förstår och talar med och om barn. 

Familjerättssekreterarna ska först och främst beakta risk när de gör sin analys av barnets bästa. 

Likväl visar författarnas material att när det förekommit våld i nära relationer förklaras våldet 

som föräldrabråk eller liknande och bagatelliserar därmed faderns ansvar (Eriksson & Dahlkild-

Öhman, 2015, s. 137). Det blir intressant att se om vi kan finna liknande mönster i vårt material.  

 

Utifrån Eriksson och Dahlkild-Öhman (2015, s. 144) arbete med diskursanalys kan vi använda 

redan framarbetade kategorier, dessa är: 

 Familjerättsdiskurs  

 Könsvåldsdiskurs  

 Barnskyddsdiskurs  

 

Familjerättsdiskursen lägger stor vikt på att föräldrarna ska samarbeta i vårdnads-, boende- och 

umgängesfrågor. När våld förekommer diskuteras detta som en föräldrakonflikt. Fokus ligger 

därmed inte på våldet och vilka offren är utan att föräldrakonflikten påverkar barnet negativt. 

Våldet bagatelliseras och föräldrarna behöver samarbeta så att barnet kan ha en god kontakt 

med båda föräldrarna (Dahlkild-Öhman, 2011, s. 33).  

 

Könsvåldsdiskursen betyder att våldet tydligt är präglat av exempelvis faderns våld mot 

modern. Det finns en könsdimension i hur våldet diskuteras. Barnet talas också om som ett offer 

för våldet likgiltigt huruvida våldet är direkt eller indirekt. Barnets bästa är därmed att komma 

bort från våldet (Dahlkild-Öhman, 2011, s. 32).  
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Barnskyddsdiskursen har barnet i fokus när våldet diskuteras. Det är inte relevant vilken av 

föräldrarna som begått brott utan det väsentliga ligger i att barnet inte utsätts för våld (Dahlkild-

Öhman, 2015, s. 33).  

 

Studien åsyftar alltså att få fram den styrande diskursen och se hur barnets bästa benämns. 

Kategorin “barnets bästa” är oklart formulerad och kan tolkas på flera olika sätt. Kategorin kan 

därmed också benämnas som element i det diskursiva fältet likväl som det fungerar som ett 

moment i den styrande diskursen. Dessa tvetydigheter kan genom diskursanalys genomskådas 

för att försöka se det i latenta i diskussionen om barnen. Samt huruvida barns faktiska åsikter 

kommer fram ofiltrerade utan att vuxna har tolkat dem.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om vad en studie ämnar att studera och huruvida den uppnår sitt mål. Validitet 

innebär vad som är allmänt giltigt. Detta bekräftas genom att undersöka dels om studiens 

resultat är trovärdiga, och dels om resultaten går att bekräfta. Dessa validitetskriterier ska göra 

att studien är av god kvalitet samt att dess resultat är troliga (Allwood & Eriksson, 2010, s. 133-

135).  

 

Det kan diskuteras om validitet är relevant för kvalitativ forskning då den inte gör några direkta 

anspråk på verkligheten och generaliserbarheten av dess resultat. Validitet kan främst vara i 

fokus inom vissa forskningstraditioner, där kvalitativ forskning inte ingår. Dock kan de ovan 

nämnda validitetskriterierna sägas vara viktiga för alla former av forskning (Allwood & 

Eriksson, 2010, s. 146). Likväl kommer vi inte göra några anspråk på verkligheten utanför 

texten eller att det kan dras några generaliserbara slutsatser från våra resultat.  

 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien. Det innebär att undersökningen ska gå att lita 

på samt att det inte finns några uppenbara mätfel i studien. Reliabilitet ämnar till att studien ska 

vara gjord på ett riktigt sätt. Det innebär att forskaren måste vara kritisk till dennes resultat och 

måste ställa sig frågan om det går att lita på den data som har samlats in. Ett kriterium inom 

reliabilitet är huruvida det går att genomföra studien igen, baserat på liknande datamaterial och 

analysmetod, om forskaren då får samma eller liknande resultat har studien hög reliabilitet 

(Jacobsen, 2012, s.21-22; s. 161). Vi kommer nedan i diskussionen gå igenom dessa kritiska 

krav på studien i avsnittet 6.4. 

 

4.5 Etiska överväganden  

De domar vi uthämtat har vi gjort konfidentiella för att personer inte ska kunna identifieras 

utifrån materialet, speciellt eftersom domarna kan vara av känslig art. De personer som blivit 

misshandlade kan fortfarande leva under hot eller till och med ha sekretessbelagda uppgifter. 

Därför blir det extra viktigt att uppgifterna behandlas med försiktighet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vanligtvis behövs samtycke från informanterna för att kunna ta del av den information studien 

söker (Vetenskapsrådet, 2002). Dock är domar offentliga handlingar och därför behövs inte 

något samtycke från informanterna.  
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Utöver det kommer inte målnumren för domarna eller från vilken tingsrätt de tagits från att 

redovisas. De blir därmed konfidentiella. Eftersom vi har ett brett material med domar från 

tingsrätter över hela landet kommer de på så vis antagligen inte att kunna identifieras.  

 

Vidare kommer som ovan nämnt personernas namn samt domarnas målnummer att göras 

konfidentiella. Domarna kommer endast hänvisas till genom att beskriva domen lite mer 

ingående utan att redovisa dess målnummer. Parterna kommer att hänvisas till genom att kalla 

dem ”modern” respektive ”fadern” samt ”barnet/barnen”.  

 

5. Resultat  

Nedan kommer vi beskriva det resultat vi har kommit fram till utifrån domarna samt hur vi 

analyserat resultatet. Vi kommer att göra både kopplingar till analysmetoden, diskursteorin, 

samt den teoretiska utgångspunkten, barndomssociologi. Resultatet kommer att utgå både från 

tingsrätten bedömningar av våldet och hur de diskuterar barnens åsikter. I de citat vi använder 

har vi valt att understryka vissa intressanta formuleringar som kan tolkas påverka tingsrätten i 

en vis riktning.  

 

5.1 Familjerättsdiskurs  

Av de domar vi har analyserat kan det tolkas som att en majoritet, 13 av 20, har fallit under 

familjerättsdiskursen. Våldet, när det väl nämns, diskuteras därmed som könsneutralt och som 

en effekt av föräldrakonflikten. Utöver det diskuteras barnets bästa utifrån att barnet påverkas 

negativt av den pågående konflikten, och att det bästa för barnet därför skulle vara att parterna 

i stället samarbetar. Utifrån materialet kan det tolkas som att familjerättsdiskursen,  rent 

övergripande, är den styrande diskursen inom rättsväsendet.  

 

Flera av domarna diskuterar inte ens våldet. Våldet är en parentes till föräldrakonflikten och är 

orsakad av denna. I och med att våldet inte diskuteras blir det heller inte någon adekvat 

riskbedömning för barnen. Även då en av parterna påpekar att våld förekommit resonerar 

tingsrätten att våldet antingen “ligger längre tillbaka i tiden” eller att “det inte framkommit 

något som påvisar att risken är påtaglig”. I det senare förekommer dock en form av 

riskbedömning för barnen men givet att våldet diskuteras som en bieffekt av föräldrakonflikten 

läggs ingen skuld på någon av parterna, och det är heller inte värt att ingående diskutera risken 

för övergrepp.  

 

En annan problematik i familjerättsdiskursen är hur föräldrakonflikten påverkar barnen. 

Tingsrätten diskuterar att barnen har blivit indragna i föräldrakonflikten och påverkats negativt 

av detta, barnens åsikt är inte deras egen utan påverkas av den utsatta föräldern. I en av domarna 

förekom denna formulering:  

 

“Med den negativa inställning till fadern som barnen nu är präglade 

till finns enligt tingsrätten inte någon möjlighet att nu anse att ett 

fastställande av något umgänge mellan något av barnen och fadern 

är i överensstämmelse med barnens bästa [...] Det är således barnens 

och barnens närmaste omgivnings nuvarande fientliga inställning 
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mot fadern som nu hindrar tingsrätten från att döma ut något 

umgänge”  

 

Fadern i ovan nämnda dom är dömd för misshandel av en av sönerna och modern. Han är även 

dömd för andra brott riktade mot modern och moderns familj. Detta diskuteras inte närmare i 

domskälen utan fokus ligger på att modern manipulerat barnen till denna fientliga inställning. 

Därmed sker ingen riskbedömning för barnen utifrån att fadern tidigare begått våldshandlingar 

utan fokus ligger på att parterna inte kan samarbeta. Barnens bästa är i dessa fall “en nära och 

god kontakt med båda föräldrar” gentemot risken för övergrepp.  

 

Ett annat exempel på att prioritet ligger på “en god kontakt med båda föräldrar” är:  

 

”Det som problematiserar bedömningen av detta fall är det våld som 

fadern utsatt modern och barnet för och att de alltjämt bor på 

skyddad adress. Ett umgänge med normal omfattning och 

utformning kan därför inte komma i fråga. Emellertid är det av stor 

vikt att barnen ges möjlighet att få träffa sin pappa. Detta trots att de 

till socialkontorets utredare har uttryckt att de inte vill det. 

Tingsrätten finner därför att ett begränsat umgänge bör inledas.”  

 

I detta fall är fadern dömd till grov kvinnofridskränkning mot modern och grov fridskränkning 

mot sonen. Trots att en skyddsbedömning gjorts av socialtjänsten som säger att det “inte går att 

tillgodose barnens skyddsbehov under umgänge”, och att barnen inte vill träffa sin pappa, 

prioriterar tingsrätten i detta exempel “en god kontakt med båda föräldrar” över barnets behov 

av skydd. Det pågår alltså en diskursiv kamp mellan å ena sidan socialtjänstens bedömning av 

barnets bästa, å andra sidan tingsrättens bedömning. Socialtjänsten har prioriterat, i likhet med 

lagtexten, att barns skydd mot övergrepp eller att barn annars far illa ska prioriteras. Tingsrätten 

har däremot lagt “stor vikt” vid att barnen ska ha nära och god kontakt med båda föräldrar. 

Barnens åsikt framkommer men tas inte i beaktande. Enligt barndomssociologin är barn 

kompetenta aktörer med egna viljor, tingsrätten anser dock att barnen inte vet vad som är det 

bästa för dem. Detta är problematiskt då umgänge är en rättighet för barnen och inte för 

föräldrarna. Likväl väger vuxnas åsikter tyngre än barnens.  

 

I många av domarna kan vi se liknande exempel där tingsrätten anser att principen “nära och 

god kontakt med båda föräldrar” trumfar andra variabler. Principen finns av en bra anledning 

då de flesta barn vill ha, och behöver, en nära och god kontakt med båda föräldrar. 

Problematiken ligger i att riskbedömningen blir lidande av den utgångspunkten samt att barnets 

åsikter förminskas och därmed inte tas i beaktande. Principen ingår i den styrande diskursen 

och det har i mångt och mycket blivit en tillslutning av barnets bästa då denna utgångspunkt är 

det tingsrätten anser är det mest väsentliga. Detta är anmärkningsvärt givet lagändringen som 

skedde 2006 då riskbedömningen blev det som ska väga tyngst. Inom de domar som vi studerat 

under familjerättsdiskursen har den styrande diskursen, med en nära och god kontakt med båda 

föräldrar, inte blivit störtat av diskursiva fältet med dess element trots den ovan nämnda 

lagändringen. 
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I de domar som vi funnit som faller under familjerättsdiskursen har som ovan nämnt våldet 

blivit en parentes. I några domar har det dock dömts till ensam vårdnad samt att inget umgänge 

kommer ske. Tingsrättens diskussion till den slutsatsen är dock inte utifrån det tidigare våldet 

som skett utan att föräldrakonflikten är överhängande. Tingsrätten menar att eftersom parterna 

inte kan samarbeta kan inte något umgänge ske, vilket det finns ett prejudikat för (NJA 2007 s. 

382). Barnets bästa syns därmed inte i den diskussionen utan fokus ligger på att parterna inte 

kan samarbeta. Föräldrarna blir huvudaktörer i fallet och barnets åsikt tas inte upp över 

huvudlaget.  

 

Då våldet väl diskuteras kan det i domarna utläsas som att det är en diskursiv kamp mellan hur 

våldet beaktas utifrån föräldrarnas utsagor. Fadern menar att “bråket” eller “konflikten” blivit 

överdramatiserad och bagatelliserar det våld som förekommit. Modern försöker däremot lägga 

in en könsdimension i det då hon, och/eller barnen, blivit utsatta för våld. Fadern bör då, enligt 

modern, stå till svars för de våldshandlingar han begått. Inom familjerättsdiskursen följer 

tingsrätten allt som oftast faderns beskrivning av våldet. Det anses vara en föräldrakonflikt där 

båda parterna har lika stor skuld till det som förekommit. Det våld som förekommit kan då 

beskrivas som element i diskursteorin då det finns en oklar förklaring och definition av vad som 

egentligen hänt och vad våldet innebär.  

 

“Det bör även noteras att barnen i utredningen också nämnt 

[...]våldet mot modern som skäl för att det inte är bra för dem att 

träffa sin far. [...] Barnen bor heltid hos modern och att de därför 

kan ha blivit påverkade av hennes upplevelse av faderns tidigare 

våldshandling mot henne. [...] Föräldrarna har olika uppfattning om 

orsaken och omfattningen av deras samarbetssvårigheter. Modern 

menar att det främst beror på faderns hotfulla och kränkande 

beteende mot henne medan fadern hävdat att det är modern som inte 

vill samarbeta.” 

  

I detta citat framkommer flera av de ovan nämnda problemen inom familjerättsdiskursen. Att 

barnen inte vill träffa fadern ses inte som barnens vilja utan som att de blivit påverkade av 

moderns “upplevelse” av våldet från fadern. Vilket kan tolkas av tingsrätten som att modern 

överdramatiserat våldet och därmed påverkat barnens åsikter om fadern. Även parternas vitt 

skilda åsikter om vad som förorsakat deras samarbetsproblem framkommer där modern nämner 

hot och kränkningar och fadern bagatelliserar hennes upplevelse genom att säga att det handlar 

om bristande samarbetsvilja. Tingsrätten går i detta fall på faderns linje och dömer till fortsatt 

gemensam vårdnad om barnen då det “inte är visat att modern skulle tillgodose faderns behov 

av information om barnen om hon skulle tillerkännas ensam vårdnad”.  

 

I en av domarna bortser tingsrätten helt från barnens rätt till skydd från vidare övergrepp. Fadern 

har dömts för misshandel av ett av barnen men detta tas inte upp i domskälen. Tingsrätten 

fokuserar i stället på att barnen ska ha “rätt omvårdnad, trygghet och en god fostran”, att de får 

den “tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter”. 
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Ingenstans nämner tingsrätten våldet som barnet utsatts för, det sker därmed ingen 

riskbedömning. Att fadern är positivt inställd till ett omfattande umgänge vägs till hans fördel. 

Medan moderns negativa inställning till umgänge, på grund av det våld fadern dömts för, vägs 

till hennes nackdel i vårdnadsfrågan. Förutom det “umgängessabotage” modern anklagas för är 

det enda negativa tingsrätten tillskriver modern att hon prioriterar sitt arbete framför barnen. 

Fadern har ett flexibelt arbete och har varit hemma med barnen under deras yngre år. Att han 

dömts för att han misshandlat ett av barnen är ingenting som ens nämns och därför inte heller 

vägs in i beslutet kring faderns lämplighet som vårdnadshavare. Det är liknande andra domar 

inom familjerättsdiskursen fokus på föräldrakonflikten och barnets skydd mot övergrepp har 

ingen bäring. I denna dom är det väldigt tydligt då våldet aldrig nämns trots att en 

riskbedömning ska väga tyngre än en nära och god kontakt med båda föräldrar. Tingsrättens 

tolkning av barnets bästa faller i linje med det lagtexten beskriver ska ingå i barnets bästa. Dock 

är barnets bästa inget entydigt moment i den här diskursen, vilket barnets skydd mot övergrepp 

kan argumenteras vara, utan det ska ske en individuell bedömning. Barnets bästa fungerar 

därmed som ett element i det diskursiva fältet. Denna dom exemplifierar den problematik som 

familjerättsdiskursen innebär då barnets åsikt sällan kommer fram och våldet, i princip, aldrig 

nämns. Det kan tolkas som att våldshandlingar och barns åsikter inte ingår i den styrande 

diskursen inom familjerättsdiskursen.  

 

5.2 Könsvåldsdiskurs  

Könsvåldsdiskursen diskuterar mer ingående våldet och det är inte könsneutralt. Våldet som 

skett är faderns fel och risken för övergrepp och barns åsikter prioriteras högre. Barnets bästa 

diskuteras utifrån risken för övergrepp, gentemot familjerättsdiskursens, och mindre fokus 

ligger på en nära och god kontakt med båda föräldrar.  

 

“Det finns flera omständigheter som med styrka talar för att det är 

bäst för barnen att det umgänget som är bestämt i nyss nämnda dom 

nu begränsas kraftigt. [...] Tingsrätten har därför nu att utgå ifrån att 

fadern [...] misshandlade modern på barnens skola i deras närvaro. 

Denna händelse kan antas ha skapat stor oro hos barnen.”  

 

I denna dom är våldet könat och riktat mot modern. Barnen anses också vara offer för faderns 

övergrepp. Tingsrätten skriver att det “antas skapat stor oro hos barnen” vilket kan tolkas som 

att en adekvat riskbedömning sker och att de ser allvaret i det som skett. Barnens roll som offer 

för våldet, även om det är indirekt, påtalas och en nära och god kontakt med båda föräldrar är 

inte den största prioriteringen. Detta kan ses då våldet blir extra allvarligt eftersom det skett i 

barnens “närvaro”. Inom könsvåldsdiskursen läggs större vikt vid att föräldrarna ska vara 

lämpliga vårdnadshavare och inte utsätter barnen för risk för övergrepp. Som ovan nämnt kan 

“risken för övergrepp” räknas som ett moment i diskursteorin då det är klarlagt och entydigt 

definierat vad det är som menas med begreppet. Barnets bästa kan tolkas, inom 

könsvåldsdiskursen, som att barnen kommer bort från våld då det inte är något de ska behöva 

uppleva.  
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Det är inom könsvåldsdiskursen inte någon direkt diskursiv kamp gällande våldet. Parterna har 

olika åsikter om vad det är som skett men tingsrätten och andra professionella har en entydig 

syn på de olika våldshandlingarna. Det är en part, oftast fadern, som har utsatt den andra parten 

för våld.  

 

I en av domarna tas det även upp att faderns yrkande om umgänge “inte utgår från barnens bästa 

utan helt utifrån hans egna önskemål”. Formuleringen “Fadern vill träffa sin dotter” kom från 

en annan dom men påvisar att tingsrätten särskiljer mellan barnets bästa och dennes rätt till 

umgänge och föräldrarnas vilja. Inom könsvåldsdiskursen finns det en mer nyanserad betoning 

av vad barnens bästa är. Det är varken de vuxna eller barnen som ensamma ska bestämma 

utformningen av umgänget utan det ska utgå från den individuella bedömningen av barnens 

bästa. Likväl läggs större vikt vid barnens åsikter, dock utifrån ålder och mognad, framför allt 

om de beskrivit våldshandlingar mot antingen modern eller dem själva. Barnens roll som offer 

gör också att deras åsikt kan ha större vikt vid tingsrättens bedömningar även om de inte uppnått 

12 års ålder. Deras åsikt anses var sann och inte att de blivit manipulerade av någon av parterna. 

Inom könsvåldsdiskursen kan barnen tolkas vara mer kompetenta aktörer där deras egna åsikter 

har större bäring på tingsrättens bedömningar.  

 

5.3 Barnskyddsdiskurs  

Barnskyddsdiskursen lägger fokus på att barnen ska få skydd från övergrepp, i likhet med 

lagtextens riskbedömning. Barnet är den primära aktören i domstolsförhandlingarna och denne 

ska inte behöva utsättas för våld, vare sig indirekt eller direkt.  

 

Bara i ett fåtal av domarna har det gjorts en riskbedömning gällande barnet/barnen. Hur mycket 

vikt tingsrätterna lägger vid riskbedömningen varierar, men i en av domarna diskuterar 

tingsrätten utförligt att det finns en risk för att barnets psykiska mående kommer att påverkas 

negativt av umgänge med sin fader. Trots detta dömer tingsrätten om oövervakat umgänge. I 

denna dom kan det utläsas att diskussionens fokus ligger på att barnet ska skyddas från att 

bevittna eller på annat sätt påverkas av föräldrarnas våldshandlingar mot varandra. I just detta 

fall är våldet både fysiskt och psykiskt och barnet dras in i föräldrakonflikten genom att 

föräldrarna använder barnet som förhandlingsobjekt. Detta gäller främst fadern som vid ett 

tillfälle tog med sig barnet ut i skogen där de bodde i bilen i flera dagar, för att han inte ville 

lämna tillbaka denne efter umgänge. Barnet har farit så pass illa att “hon har haft problem att 

kontrollera urin och avföring, håller tillbaka sig själv för att inte belasta föräldrarna och har 

stressymptom”. I domskälen diskuterar tingsrätten barnets behov av skydd:  

 

“Barnet har redan drabbats och bör skonas från risken att drabbas 

ytterligare. [...] Ställer sig utredarna tveksamma till om barnet 

överhuvudtaget mår bra av ett umgänge med fadern. [...]Det är dock 

viktigt att både fadern och modern inser att umgänge ovillkorligen 

måste ske på barnets villkor och alltid med hennes bästa för 

ögonen.”  
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Tingsrätten trycker också på vikten av att föräldrarna sätter barnets behov före sina egna. Något 

som de anser att främst fadern brister i, dels genom tidigare handlingar och dels i de skriftliga 

kommentarer han lämnat till vårdnadsutredningen samt de förhör han genomgått inför 

tingsrätten. Trots dessa tveksamheter dömer tingsrätten till oövervakat umgänge mellan barnet 

och fadern. Så trots att tingsrätten konstaterar att barnet farit illa av föräldrarnas, främst faderns, 

beteende verkar de inte anse att barnet är i så stort behov av skydd att hennes umgänge med 

fadern behöver övervakas. Risken för övergrepp blir i denna dom ett element som ingår i en 

diskursiv kamp. Tingsrätten diskuterar begreppet och försöker definiera det men resonerar ändå 

att en god kontakt med båda föräldrar är övervägande. I denna dom blir då en god kontakt med 

båda föräldrar ett moment som är klarlagt, tydligt definierat och har större vikt vid bedömningen 

av barnets bästa. Vidare diskuteras inte barnets åsikter utan barnet anses vara ett objekt som är 

i behov av fostran. Fokus ligger förvisso på att barnet behöver skydd likväl anses inte barnet 

vara en kompetent aktör då denne inte får höras i tingsrätten.  

 

I en annan dom, gällande umgänge mellan fadern och hans sju barn, säkerställer tingsrätten 

barnens behov av skydd genom att barnen inte behöver träffa fadern fysiskt utan i stället har de 

umgänge över Skype. Fadern är inte dömd för våld mot familjen men tingsrätten anser att det 

är klarlagt utifrån socialtjänstens utredningar att det förekommit våld, kontroll och isolering 

inom familjen. Även under de umgängen med umgängesstöd som tidigare varit, har fadern 

pressat barnen att lämna ut uppgifter om vart de bor, då modern och barnen nu bor på skyddad 

adress. Tingsrätten menar att det är tydligt att fadern inte kan sätta barnens behov före sina 

egna.  

 

I denna dom diskuterar tingsrätten ingående det äldsta barnets, som är 12 år, behov av skydd. 

Hennes egna åsikter angående umgänge med fadern framkommer också tydligt, och väger tungt 

i tingsrättens beslut om umgänge mellan henne och fadern. Angående faderns umgänge med de 

resterande sex barnen i åldrarna mellan 3 till 7 år, bedöms barnens behov inte individuellt utan 

tingsrätten diskuterar kring barnen som en grupp. Utifrån barnskyddsdiskursen är tingsrättens 

fokus i denna dom att barnen ska skyddas från faderns våld och kontrollerande beteende, denna 

diskussion kan ses oavsett om det gäller 12-åringen eller de andra barnen. Den skillnad vi kan 

se i diskussionen är att 12-åringens egna åsikter, att inte ha någon kontakt med fadern, 

respekteras av tingsrätten och väger tungt i deras bedömning:  

 

“Utifrån de risker som identifierats gör bedömningen att det inte är 

till barnets bästa att besluta om umgänge med fadern. Barnet har 

varit tydlig med att hon inte vill ha något umgänge eller kontakt med 

sin pappa och det är viktigt att lyssna på hennes vilja.”  

 

De yngre barnen antas ha ett större behov av umgänge med fadern och ska därför ha rätt till 

umgänge med fadern via Skype. Eftersom barnen är yngre än 12 år tas ingen hänsyn till deras 

individuella åsikter, barnen diskuteras som ovan nämnt som en grupp som är i behov av skydd. 

Att umgänget inte ska vara fysiskt motiveras utifrån socialtjänstens utredning med ett 

barnskyddsperspektiv:  
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“Av skäl som redovisats i utredningarna är det uteslutet att 

bestämma om umgänge med umgängesstöd. Tingsrätten delar 

utredarnas bedömning att det finns riskfaktorer som starkt talar emot 

att barnen i nuläget ska ha ett fysiskt umgänge med fadern.”  

 

En av domarna tar upp barnens behov av skydd från att bevittna våld, annars diskuteras inte 

detta. Tingsrätten diskuterar inte heller risken för att våldet ofta fortsätter eller till och med 

riskerar att eskalera efter en separation i de skyddsbedömningar som görs. Risken för fortsatt 

våld diskuteras bara om barnet självt blivit direkt utsatt för våldet.  

 

5.4 Barns åsikt  

I ungefär hälften av domarna tas barnets åsikt upp på ett eller annat sätt. I de flesta tas barnens 

åsikter upp men diskuteras inte mer ingående. Tingsrätten argumenterar i flera fall att barnen 

inte uppnått ålder och mognad. Barnen har en tydlig åsikt om deras liv och omständigheter 

likväl har tingsrätten ansett att det möjligen inte är deras egna eller verkliga åsikter. Det är få 

fall där barnets åsikt framkommer och det diskuteras och tas i beaktande. De fall där barnens 

åsikter tydligt framkommer är främst då barnet har uppnått 12 års ålder. Tingsrätterna gör en 

tydlig och skarp bedömning av ålder och mognad där linjen går vid 12 års ålder. I några domar 

har tingsrätten diskuterat barnets åsikter fast denne inte varit 12 år, dock har barnet varit i 

närheten av att fylla 12 år. Innan barn har fyllt 12 år anses de vara “icke-vuxna” och deras 

åsikter kan inte jämföras med vuxnas åsikter, de är enligt tingsrätten underordnade vuxna. Inom 

de olika diskurserna kan barn, allt som oftast, tolkas som moment där de är ”icke-vuxna”. Det 

pågår ingen diskursiv kamp, barn är tydligt definierade som objekt vars åsikt inte behöver 

beaktas.  

 

Tingsrätten talar aldrig direkt med barnen utan dess åsikter tolkas genom andra vuxna, antingen 

professionella eller deras föräldrar. Barns åsikter framkommer därmed aldrig ofiltrerade. Det 

närmsta tingsrätten kommer till att ta upp barnets åsikter direkt är från vårdnadsutredningar där 

citat från barn framkommer. Dessa är dock tolkade utifrån socialsekreteraren. Barnets egna 

åsikter måste filtreras genom vuxna för att det ska få någon vikt i tingsrättens bedömning. Barns 

åsikter kan liknas vid element då det enligt barnet uppfattar världen och omständigheterna på 

ett sätt, medan tingsrätten inte anser att barnets åsikter är tydligt definierade. Detta kan uttolkas 

från följande citat:  

 

“Barnen har vid samtal med socialtjänsten uttryckt att de inte önskar 

ha någon kontakt med fadern. Det kan dock inte uteslutas att deras 

inställning beror på en allmän oro och nervositet på grund av det 

långa uppehåll som varit i kontakten och på moderns ovilja och 

bristande uppmuntran”  

 

Som ovan nämnt tar tingsrätten hänsyn till barnets åsikter när barnet diskuterar olika former av 

våldshandlingar riktade mot dem. Där pågår ingen diskursiv kamp. Däremot är tingsrätten mer 

negativ inställd till barns åsikter när de förekommit under familjerättsdiskursen, där våldet varit 

indirekt. Det har tydligt framkommit att barnen inte vill ha något umgänge likväl tolkar 
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tingsrätten inte detta som barnens verkliga åsikter. När barnen är negativt inställda till umgänge 

är de manipulerade av någon part.  

 

Det är endast i en av domarna där tingsrätten tar barnets åsikt i beaktande trots att barnet är 

negativt inställd. Den domen kommer dock från barnskyddsdiskursen och barnet har beskrivit 

flera olika våldshandlingar som denne blivit utsatt för. Det intressanta med det fallet är att 

“Barnet har berättat för flera oberoende personer att han vid flera olika tillfällen har utsatts för 

våld och andra kränkande handlingar”. Barnet anses inte direkt vara en kompetent aktör utan 

sanningsgraden kommer från att flera olika vuxna har bekräftat och hört berättelsen. Barnets 

egen skildring av verkligheten tolkas inte som nog för att tingsrätten ska ta det i beaktande. 

Innehållet i barnets åsikter blir ett element i diskursen som sedan blir ett moment av händelsen 

när det blivit bekräftat av vuxna, åsikterna i sig är likväl element. Tillslutningen i diskursen sker 

för att de vuxna är pålitliga medan barnet är ett objekt som behöver skydd.  

 

Sammanfattat kan det tolkas som att tingsrätten inte anser att barn är kompetenta aktörer. Deras 

delaktighet i sina egna liv har inte någon direkt påverkan förrän de fyllt 12 år, då de anses 

uppnått ålder och mognad. Barns åsikter måste filtreras genom vuxna för att tingsrätten ska ge 

dem någon större vikt. Barn fungerar som objekt i domstolsförhandlingar där de är okunniga 

om vad som är bäst för dem. Barn behöver skydd och fostran och ska inte behöva utsättas för 

våld eller föräldrakonflikter.  

 

6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi diskutera ovanstående resultat med kopplingar till tidigare forskning, 

teori och metodval. Vi kommer även diskutera studiens begränsningar och implikationer för 

vidare forskning och hur barnets åsikter bör komma till tals rent praktiskt. 

 

6.1 Slutsatser  

Hur påverkar barnens åsikter tingsrättens beslut beträffande umgänge med den förälder som 

har begått våldshandlingar?  

De slutsatser som kan dras utifrån resultatet är framför allt att barn inte anses vara kompetenta 

aktörer. Deras åsikter är underordnade vuxnas beroende på deras låga ålder. Även om barn har 

en tydlig åsikt om deras situation tolkas det av tingsrätten inte vara deras verkliga åsikt om de 

inte uppnått 12 års ålder. Alternativt tas barns åsikter inte upp till diskussion för att de enligt 

tingsrätten inte uppnått ålder och mognad. Barn under 12 år har, enligt tingsrätten, inte uppnått 

ålder och mognad. Tingsrätten har dock i vissa fall lagt vikt vid barnets åsikter, även om de är 

yngre än 12 år, om de beskrivit tydliga våldshandlingar som begåtts mot dem. Har barnen 

däremot bevittnat våld men inte själva blivit utsatta för våld läggs inte så stor vikt vid barnens 

åsikt i tingsrättens diskussion. Det är enligt tingsrätten en skillnad mellan om våldet varit 

indirekt eller direkt riktat mot barnet.  

 

En annan faktor som tingsrätten tar hänsyn till är huruvida en annan vuxen bevittnat våldet. Det 

räcker alltså inte enbart med att barnen sett och blivit påverkade av våldet. Barns åsikter behöver 

filtreras genom vuxna för att de ska få större vikt vid tingsrättens bedömningar.  
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Om modern påtalar våldet som begåtts mot henne härleds det oftare till att vara en 

föräldrakonflikt som barnet blir negativt påverkad av. Fokus försvinner från barnet och riktas 

mot föräldrarna. Våldet blir en parentes och det sker ingen adekvat riskbedömning för barnet. 

Därmed försvinner också barnets åsikt om händelserna och tolkas i stället som att de har blivit 

manipulerade av en av parterna.  

 

Hur diskuterar tingsrätten kring risken för övergrepp och barnens rätt till en god kontakt med 

båda sina föräldrar i domar gällande vårdnad-, boende- och umgänge, där det förekommit våld 

i nära relationer?  

Tingsrättens bedömningar beror på vilken diskurs de använder. Den styrande diskursen blir en 

maktfaktor och gör att vissa åsikter och tankar inte kan uttalas och få vikt vid tingsrättens 

bedömning. Även då riskbedömningen sedan 2006 ska få större vikt, vid frågor gällande 

vårdnad, boende och umgänge, kan det tolkas som att en god kontakt med båda föräldrar har 

stor vikt i den styrande diskursen: familjerättsdiskursen.  

 

I de två andra inriktningarna, könsvålds- och barnskyddsdiskursen, har det inte skett en total 

tillslutning av diskursen så att riskbedömning är det primära. De lägger också stor vikt vid god 

kontakt med båda föräldrar. Dock så sker det en mer adekvat riskbedömning för barnen.  

 

I en majoritet av domarna kan vi se att familjerättsdiskursen är den styrande diskursen vilket 

innebär att tingsrätten lägger större vikt vid barnets goda och nära relation till båda föräldrar än 

risken för att barnet utsätts för vidare övergrepp. I dessa domar diskuteras inte våldet som det 

som är mest skadligt för barnet utan i stället diskuteras att föräldrarnas “konflikt” skadar barnet. 

Om modern använder det tidigare våldet som argument för att barnet inte ska ha umgänge med 

fadern menar tingsrätten i flera domar att modern överdramatiserar våldet för att svartmåla 

fadern och manipulera barnen. I en av domarna kunde vi däremot se att när modern var positivt 

inställd till umgänge mellan fadern och barnet tog tingsrätten hennes berättelser om våld på 

allvar, gjorde en riskbedömning och följde i domen moderns önskemål om övervakat umgänge.  

 

6.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning  

Studien bekräftar mycket av den forskning som redan gjorts på ämnet. Den tidigare forskningen 

visar bland annat att barn marginaliseras och att deras åsikt tolkas genom vuxna. Dessa vuxna, 

professionella eller föräldrar som är parter i målet, tolkar vad som är till barnets bästa utifrån 

generaliseringar och att barnen kommer förstå när de blir äldre att det är för deras eget bästa 

(Bruno, 2015; Röbäck & Höjer, 2009).  

 

Rejmer (2002) har i sin studie sett att många professionella, både inom socialtjänst och 

rättsväsende har svårt att tolka barnets bästa. Det är ett begrepp utan en tydlig och lättolkad 

definition. Detta bekräftar även Socialstyrelsens (2011) utvärdering av 2006 års vårdreform, att 

trots ett förtydligande av barnets bästa anser socialtjänsten att det är ett svårdefinierat begrepp. 

Vi kan i vår studie se att barnets bästa tolkas olika beroende på vilken diskurs som är styrande 

i tingsrättens diskussioner.  
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Då barnets bästa ska vara avgörande i alla mål gällande vårdnad-, boende-, och umgänge och 

barns skydd mot risk för övergrepp ska väga tungt i tolkningen av vad som är barnets bästa, bör 

riskbedömningen vara en stor del i tingsrättens domskäl. I de domar vi har analyserat kan vi se 

att riskbedömningen inte alltid har hög prioritet. I vissa domar har det inte ens gjorts en 

riskbedömning. Kaldal (2012) har i sin artikel kommit med ett förslag hur ett standardiserat 

riskbedömningsinstrument skulle kunna se ut och att ett sådant instrument skulle kunna hjälpa 

socialtjänsten att bedöma risken för ett barn att fara illa. Vi anser att om det skulle finnas ett 

evidensbaserat standardiserat riskbedömningsinstrument skulle riskbedömningen ha större 

bäring i tingsrättens bedömning av barnets bästa.  

 

Trots att det inte finns någon direkt åldersgräns för när barnets vilja ska tas i beaktande i frågor 

som rör dem utan att det ska baseras på barnets ålder och mognad ser vi i vår studie att åsikterna 

hos barn under 12 år inte ges samma tyngd i bedömningen. Stern (2007) skriver om barns rätt 

att höras enligt barnkonventionen och att det är en mänsklig rättighet. Hon problematiserar 

kring att samhället då behöver se barn som fullvärdiga medborgare och individer som har rätt 

att komma till tals i frågor som rör dem. Samhället kan då inte längre bara se barnen som 

skyddsobjekt utan tillräcklig kunskap eller förmåga att fatta rationella beslut i frågor som rör 

dem. Barnet som skyddsobjekt och oförmöget att fatta rationella beslut kan återses i Erikssons 

och Näsmans (2009) forskning kring barn som “offer och aktörer”.  

 

I familjerättdiskursen kan vi se hur mödrar som är negativt inställda till umgänge mellan fadern 

och barnen ses som “umgängessabotörer”, deras negativa inställning påverkar barnens 

inställning mot fadern enligt tingsrätten. Tingsrätten bortser i dessa fall från våldet modern och 

eller barnen utsatts för tidigare och ser inte moderns protester som ett försök till att skydda sitt 

barn. Detta tankesätt från tingsrättens sida kan vi även se i Hesters (2011) “Three planet model”. 

I den modellen förklaras att när modern kommit i kontakt med andra myndigheter, såsom polis 

och socialtjänst, setts som en förälder med god föräldraförmåga då hon försökt skydda sitt barn 

från fortsatta övergrepp. Men när hon kommer till “planeten” för familjerättsliga frågor ser hon 

inte längre till sitt barns bästa eftersom hon motarbetar barnets rätt till en nära och god kontakt 

med båda föräldrar.  

 

6.3 Resultat i förhållande till teori  

Då vi använt barndomssociologi som teori och fokuserat på hur barns åsikter tas upp och 

diskuteras har fokus legat på hur tingsrätten gjort distinktionen mellan objekt och aktör. Vi har 

i resultatet tolkat tingsrättens bedömningar av barn och barndom och sedermera jämfört detta 

med barndomssociologins perspektiv. Enligt Eriksson, Källström Carter och Näsman (2015, 

s.7-11) avser barndomssociologin till att se barn som kompetenta aktörer som är med att 

påverka deras egna liv och har tydliga åsikter om det. Detta jämfördes gentemot perspektivet 

att barn är omogna, inte vet vad som är bäst för dem och att de är i behov av skydd. Det kan 

beskrivas som att barn är objekt som är i behov av fostran och jämförs i motsats till vuxna.  

 

Detta har lett till att vi tolkat tingsrättens domslut utifrån hur de diskuterar, eller inte, barn och 

barns åsikter. Barndomssociologin ämnar också till att framlyfta barns delaktighet i sina egna 

liv, i likhet med barnkonventionen artikel 12, och deras rätt att framföra sina åsikter (Eriksson, 
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Källström Carter, & Näsman, 2015, s. 11). Vi har därför undersökt dels hur barns åsikter 

framkommer, och dels hur pass delaktiga de är i tingsrättens bedömningar. Fokus har därmed 

varit på barnen och deras åsikter samt vilken slutsats tingsrätten gör utifrån detta. De vuxna och 

de professionella, exklusive tingsrätten, har inte varit det primära för studien.  

 

Utifrån resultatet kan det tolkas som att tingsrätten inte gör vad de kan för att barn ska vara 

delaktiga i beslut som rör dem. Tingsrätten lägger mycket fokus på ålder och mognad och 

förminskar barns åsikter om de inte uppnått 12 års ålder. Vidare kan det tolkas som att 

tingsrätten enbart tolkar barnets bästa utifrån vuxnas perspektiv och inte utifrån barnens.  

 

6.4 Resultat i förhållande till metod  

Studien har varit kvalitativt inriktad, med en abduktiv ansats och använt diskursteori som 

analysmetod, och det har endast undersökts 20 domar. Det kan därför inte ske några 

generaliseringar utifrån materialet. Likväl har studien, eftersom den haft begränsat material, 

kunnat djupdyka mer i personers åsikter. Detta har lett till att det latenta i tingsrättens 

bedömningar kunnat undersökas och huruvida de diskuterar barns åsikter och på vilket sätt de 

gör det. Utöver det har domar tagits från hela landet vilket har gjort att studien har fått en större 

bredd på materialet. Som ovan nämnt kan dock inga generaliseringar göras utifrån studiens 

resultat.  

 

Hermeneutiken fungerade som vetenskapsfilosofi i studien. I resultatdelen pendlade mellan 

delar och helheten, i likhet med den hermeneutiska cirkeln. Diskursteorin gjorde så att det 

latenta, delarna, kunde studeras i tingsrättens bedömningar. Barndomssociologin blev som 

teoretisk utgångspunkt det som gjorde att vi kunde studera helheten i materialet. Hermeneutiken 

bidrog därmed med att vi kunnat studera delarna och helheten samt den pendling som skett 

mellan dem.  

 

Tingsrätten har haft mer information att gå på än vad vi haft i studien. Det kan därför inte göras 

några större uttalanden om verkligheten utan studien har förlitat sig på att tolka text och det 

latenta i den. I likhet med den hermeneutiska utgångspunkten för studien inser vi att det flera 

olika sätt tolka och förstå världen på. Verkligheten utanför texten kan vara annorlunda än de 

tolkningar vi har gjort vilket kan ha lett tingsrätten till deras bedömningar. Likväl framgår det 

av domarna vad det är tingsrätten framför allt gjort sina bedömningar på. Därför har analyser 

och tolkningar av texter gjort att vi kunnat studera hur barns åsikter diskuteras och vilken form 

av riskbedömning tingsrätten gör.  

 

Eftersom vår studie har bekräftat de resultat som tidigare forskning gjort finns det stor chans 

för att den har en adekvat reliabilitet och validitet. Dock kan andra liknande studier få annat 

resultat beroende på vilka diskurser tingsrätten befinner sig inom. Även då majoriteten av våra 

domar kan tolkas befinna sig inom familjerättsdiskursen, är det inte säkert att det generaliserat 

är så att tingsrätterna har familjerättsdiskursen som styrande diskurs. Vi gör som ovan nämnt, 

inga antaganden om verkligheten utanför texterna. Dock är tingsrättsdomar myndighetsbeslut 

som får påverkan i det verkliga livet. Vi vet inte hur situationerna ser ut i dag men det kan antas 

att tingsrättens beslut har påverkat parterna och barnen på ett eller annat sätt.  
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6.5 Implikationer för forskning och praktik  

I likhet med vad Kaldal (2012) kommer fram till visar vår studie också på behovet av ett 

standardiserat riskbedömningsinstrument. Detta för att säkerställa att det dels faktiskt görs en 

riskbedömning och dels att tingsrätten lägger större vikt vid den. Om det finns en 

evidensbaserad praktik, som inte utgår från utredarnas individuella åsikter, leder det till att 

tingsrätterna inte kan bortse från riskbedömningen. På så sätt säkerställs det att barnets åsikt 

kommer fram och att risken för övergrepp får större vikt vid tingsrättens bedömning, i likhet 

med lagtexten. Om det finns ett standardiserat riskbedömningsinstrument får inte den styrande 

diskursen hos tingsrätten lika mycket bäring vid domslutet vilket också ökar rättssäkerheten. 

Socialstyrelsen (2011) arbetar för närvarande på att ta fram ett standardiserat 

riskbedömningsinstrument men på grund av den juridiska komplexiteten i att ta fram ett sådant 

instrument har det inte skett än.  

 

För att vidare säkerställa att barnets åsikter kommer fram anser vi att det skulle vara bra att barn 

får egen partsställning även i familjerättsliga mål. På så sätt kan fokus skifta från föräldrarna 

till barnet. Ryrstedt och Mattson (2007) menar att i familjerättsliga mål antas att föräldrarna vet 

och vill barnets bästa. De menar dock att föräldrarnas konflikt påverkar deras omdöme gällande 

barnet, något vi i vår studie också har sett. Detta har också lett till att barnets åsikter inte ges 

lika stor vikt vid tingsrättens bedömning. Skulle barnet få egen partsställning och en egen 

företrädare skulle barnets bästa utgå ifrån barnet och inte utifrån föräldrarnas konflikt.  

 

Utöver det så arbetar regeringen med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. 

(Regeringen, 2016) Detta skulle kunna medföra att barns åsikter och delaktighet får större fokus 

även vid lägre åldrar. Vi kan i vår studie se att om inte barnen utsatts för direkt våld respekteras 

inte deras åsikt innan 12 års ålder. Om denna lagändring sker kan barn börja ses som kompetenta 

aktörer i stället för inkompetenta objekt.  

 

  



Linnea Opgenoorth  Examensarbete i socialt arbete 

Anton Sundin  2SC125 

31 
 

7. Källhänvisning  

Litteratur  

Allwood, C. M. & Eriksson, M. G. (2010) Grundläggande vetenskapsteori - för psykologiska 

och andra beteendevetenskaper. Studentlitteratur: Lund.  

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Studentlitteratur: Lund.  

 

Dahlkild-Öhman, G. (2011) Att börja tala om pappas våld mot mamma: Radikalt lärande i 

arbete med vårdnad, boende och umgänge. Uppsala University Library: Uppsala.  

 

Eriksson, M. & Dahlkild-Öhman, G. (2015) Risk och riskbedömning i familjerättstvister i  

 

Eriksson, M., Källström Carter, Å. & Näsman, E. (red.) Barns röster om våld: att lyssna tolka 

och förstå (2., uppl.). Gleerups: Malmö.  

 

Eriksson, M., Källström Carter, Å. & Näsman, E. (red.) (2015) Perspektiv på barns röster om 

våld i Barns röster om våld: att lyssna tolka och förstå (2., uppl.). Gleerups: Malmö.  

 

Jacobsen, D. I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring: introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete (2., uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Larsson, S (2005) Kvalitativ metod - en introduktion i Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. 

(red.) Forskningsmetoder i socialt arbete. Studentlitteratur: Lund.  

 

Näsman, E. (2004) Barn, barndom och barns rätt i Olsen, L (red.) Barns makt. Iustus: 

Uppsala.  

 

Phillips, L. & Winther Jørgensen, M. (2000) Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur: Lund.  

 

Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande hermeneutik i teori och praktik. Norstedts 

akademiska förlag:Stockholm.  

 

Artiklar  

Bruno, L. (2005) ”Contact and Evaluations of Violence: An Intersectional Analysis of 

Swedish Court Order” International Journal of Law, Policy and the Family. 29, 167–182.  

 

Eriksson, M. & Näsman, E. (2009) ”Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares 

bemötanden och barns strategier” Socialvetenskaplig tidskrift. 1, 20-37.  

 

Eriksson, M. (2011) “Contact, Shared Parenting, and Violence: Children as Witnesses of 

Domestic Violence in Sweden” International Journal of Law, Policy and the Family. 25:2, 

165-183.  

 

Kaldal, A. (2012) ”Standardiserade metoder för att bedöma risk i ärenden om vårdnad, 

boende och umgänge” Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, 3, 540-562.  

 



Linnea Opgenoorth  Examensarbete i socialt arbete 

Anton Sundin  2SC125 

32 
 

Hester, M. (2011) ”The three planet model: towards an understanding of contradictions in 

approaches to women an children´s safety in contexts of domestic violence” British Journal of 

Social Work. 41, 837-853.  

 

Holt, S. (2011) ” Domestic Abuse and Child Contact: Positioning Children in the Decision-

making Process” Child Care in Practice. 17:4, 327-346.  

 

Morisson, F. (2015) "`All Over Now?´ The Ongoing Relational Consequences of Domestic 

Abuse through Children´s Contact Arrangements" Child Abuse Review, 24, 274-284.  

 

Rejmer, A. (2002) ”Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning  

av vårdnadstvister” Svensk Juristtidning. SvJT, 138-156.  

 

Ryrstedt, E (2009) ”Barnets bästa och vilja i domstol” Svensk Juristtidning, SvJT, 1013-1037. 

  

Ryrstedt, E & Mattsson, T (2007) ” Barn och föräldrar – kan vi acceptera dem som 

motparter?” Svensk Juristtidning, SvJT, 389-397. 

 

Röbäck, K. & Höjer, I. (2009) “Constructing Children’s Views in the Enforcement of Contact 

Orders” International Journal of Children’s Rights. 17, 663-680.  

 

Singer, A. (2014) “Voices heard and unheard - A Scandinavian perspective” Journal of Social 

Welfare and Family Law. 36:4, 381-391.  

 

Skjørten, K. (2013) “Children’s Voices in Norwegian Custody Cases” International Journal 

of Law, Policy and the Family. 27:3, 289-309.  

 

Stern, R. (2007) ”Rätten till deltagande enligt FN:s barnkonvention” Nordic Journal of 

Human Rights. 25:1, 17-28.  

 

Øverlien, C. (2007) ”Barn som upplever pappas våld mot mamma – vad säger forskningen?” 

Nordisk sosialt arbeid. 27:4, 238-250.  

 

Lagrum/propositioner  

SFS 1949:381. Föräldrabalken. Justitiedepartementet: Stockholm. 

 

Prop. 2005/06:99. Nya vårdnadsregler. Justitiedepartementet: Stockholm. 

 

Rapporter  

Socialstyrelsen (2011). Familjerätten och barnet i vårdnadstvister – Uppföljning av hur 2006 

års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete. Stockholm: Socialstyrelsen  

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders gotab: Stockholm.  

 

Internetkällor  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201619/: 

Hämtad 16 maj 2016.  

 



Linnea Opgenoorth  Examensarbete i socialt arbete 

Anton Sundin  2SC125 

33 
 

http://www.socialstyrelsen.se/valds-

ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition: Hämtad 16 maj 2016  

 

Övrigt  

UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Stockholm: UNICEF Sverige. 


