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Abstract 

Previous research on children's participation has shown that children’s views are generally not 

taken into consideration in family law litigation. The purpose of this qualitative study was to 

investigate children’s level of participation in the District Court and Court of Appeal rulings 

on custody, residence and contact. The method used in the study was a content analysis of 12 

District Court and Court of Appeal rulings and the theoretical framework was based on 

childhood sociology combined with theories and a model of child participation. The study's 

main results showed that parents' mutual agreement in custody disputes prior to the hearing 

affects the level of child participation, and that children over the age of ten are seen to get 

their views recognized and accounted for in court.  Furthermore, the court’s assessment 

whether the child is at risk of coming to harm is more considerable than the child's right to 

contact with his or her parent. The conclusion of the study was that in order for children to be 

able to make their voice heard and contribute their perspectives in custody disputes, they must 

be involved. 
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Titel: Delaktighet på vuxnas villkor – en studie om barns delaktighet i vårdnadstvister 

Författare: Monika Rejvi och Annica Henriksson 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning på barns delaktighet har visat att barn generellt har svårt att komma till tals 

i familjerättsliga processer. Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka barns 

delaktighet i tings- och hovrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge med 

utgångspunkt i föräldrabalkens kap 6 och FN:s konvention om barns rättigheter. Den metod 

som användes i studien var en innehållsanalys av 12 avgöranden från tings- och hovrätten. 

Studiens teoretiska ramverk bygger på barndomssociologi i kombination med en teoretisk 

modell för barns delaktighet. Studiens huvudsakliga resultat visade att föräldrars 

överenskommelse innan domstolsförhandling påverkar barns möjlighet till delaktighet, att 

barn från och med 10 års ålder i större utsträckning får sin vilja beaktad i domstolen, och att 

en bedömning om att det föreligger en risk för att barnet ska fara illa väger tyngre än barnets 

rätt till umgänge med sin förälder. Studiens slutsats visar att delaktigheten och barns 

perspektiv är relaterade till varandra i en sorts växelverkan. För att barn ska kunna göras 

delaktiga, måste vuxna kunna anta ett barnperspektiv. För att barn ska kunna göra sin röst 

hörd och bidra med sitt perspektiv, måste de vara delaktiga. 

 

Nyckelord: Delaktighet, delaktighetsstegen, barndomssociologi, vårdnadstvister



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................... 6 

1.1 Problembakgrund ............................................................................... 6 

1.2 Problemformulering ............................................................................ 7 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................... 7 

1.4 Avgränsningar ................................................................................... 7 

1.5 Begreppsdefinitioner .......................................................................... 8 

1.5.1 Delaktighet .................................................................................. 8 

1.5.2 Barnperspektiv och barns perspektiv ............................................... 8 

1.5.3 Barnets bästa och barnets vilja ...................................................... 8 

2. Rättsliga ramar .................................................................................... 10 

2.1 Vårdnad, boende och umgänge i föräldrabalken ................................... 10 

2.1.1 Reformer ................................................................................... 11 

2.2 FN:s konvention om barns rättigheter................................................. 12 

3. Tidigare forskning ................................................................................. 14 

3.1 Sökprocess...................................................................................... 14 

3.2 Barnets bästa .................................................................................. 14 

3.3 Barnets vilja .................................................................................... 16 

3.4 Barnets röst .................................................................................... 19 

3.5 Diskussion om tidigare forskning ........................................................ 21 

4. Metod ................................................................................................. 22 

4.1 Val av metod ................................................................................... 22 

4.1.1 Rättssociologi ............................................................................. 22 

4.1.2 Tillvägagångssätt ....................................................................... 23 

4.1.3 Urval......................................................................................... 24 

4.2 Studiens trovärdighet ....................................................................... 24 

4.2.1 Generaliserbarhet ....................................................................... 25 

4.2.2 Forskningsetiska överväganden .................................................... 26 

4.2.3 Metoddiskussion ......................................................................... 26 

5. Teoretiska utgångspunkter .................................................................... 28 

5.1 Val av teori ..................................................................................... 28 

5.2 Barndomssociologi ........................................................................... 28 

5.3 Delaktighetsstegen ........................................................................... 30 

5.4 Teoridiskussion ................................................................................ 31 



 

6. Resultat & Analys ................................................................................. 33 

6.1 Barnets bästa och barnets vilja .......................................................... 33 

6.2 Barnets röst .................................................................................... 38 

6.3 Ålder och mognad ............................................................................ 41 

7. Resultatdiskussion ................................................................................ 45 

7.1 Studiens viktigaste resultat ............................................................... 45 

7.2 Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning ................................ 46 

7.3 Diskussion om teori- och metodval ..................................................... 48 

7.4 Förslag till vidare forskning ............................................................... 50 

Källförteckning ......................................................................................... 51 

 



6 
 

1. Inledning 

I vårdnadstvister är barn i allra högsta grad berörda av domstolens beslut, utan att själva vara 

part i ärendet. Av den anledningen är det svårare för barn att göra sin röst hörd i tvisten. 

Ändringar i svensk lagstiftning har dock ökat barnperspektivet och möjligheten för barn att få 

uttrycka sin åsikt och vilja. Men hur delaktiga tillåts barnen vara? 

1.1 Problembakgrund  

I Sverige är varje år cirka 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar (SCB 2013).  I 

många fall kan frågor kring vårdnad, boende och umgänge lösas i samförstånd, men ibland 

blir barnen föremål för utredningar om hur detta ska ordnas mellan föräldrarna (Höjer & 

Röbäck 2007:9). I de fall där det finns samarbetssvårigheter mellan föräldrarna kan 

socialtjänsten erbjuda stödsamtal, och om det inte fungerar får en domstol avgöra tvisten. För 

att domstolar och andra myndigheter ska kunna få en uppfattning om vad som är det bästa för 

barnet, är det viktigt att barnets egen inställning och önskemål kommer fram och tas hänsyn 

till (Sjösten 2014:184).  

 

Bestämmelserna i FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, förtydligar barns 

position i samhället som medborgare och därmed även som rättighetsinnehavare (jfr 

barnkonventionen, art. 2, art. 3, art. 6, art. 12). Efter att barnkonventionen ratificerats i 

Sverige har det skett många lagändringar i syfte att ytterligare stärka barnperspektivet och 

barnets rättsliga ställning (prop. 1997/98:182). Bland annat genomfördes 2006 en reform i 

föräldrabalken (FB), vilken lyfte och tydliggjorde principen om barnets bästa och barnets rätt 

att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade (Sjösten 2014:33f). Forskning har dock visat 

att barn generellt har svårt att komma till tals i familjerättsliga processer (Eriksson & Näsman 

2011:17). Lagändringarna har ökat barnperspektivet men har samtidigt kritiserats för att vara 

otydliga och öppna för olika tolkningar (Dahlstrand 2012).  

 

Socialarbetare ges genom lagstiftning en viss makt och en laglig rätt att vidta särskilda 

åtgärder som direkt kan påverka andra människors livssituation. Den balansgång mellan olika 

allmänna välfärds- och omsorgsmål och konkreta lagar och bestämmelser om skydd och 

kontroll som det sociala arbetet innebär är en rättssociologisk fråga som bör belysas mer 

(Hollander 2009:41). Trots att det är svårt att säga exakt vilken effekt på samhällsförhållanden 

som rättsregler och domstolsavgöranden har och vice versa, menar Hollander att denna 

växelverkan är intressant att studera. 
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Under den nuvarande regeringens mandatperiod har beslut tagits om en tilläggsdirektiv till 

Barnrättighetsutredningen, vilken ska ligga till grund för ett införlivande av barnkonventionen 

till svensk lag. Utredningen väntas blir färdig i slutet av februari 2016 (Socialdepartementet 

2015). Utvecklingen av diskussionen kring barnperspektivet och barns rättigheter är därför 

både högst relevant och aktuell att följa i det sociala arbetet. En insikt i hur rättsregler och 

juridiska formuleringar ser ut och hur de implementeras i domstolens praxis bidrar till en 

större förståelse för barnets perspektiv och är värdefull kunskap i socialt arbete.  

1.2 Problemformulering 

Enligt svensk lagstiftning och FN:s barnkonvention har barn rätt att vara delaktiga och att 

göra sin röst hörd i de frågor som rör dem själva och som påverkar deras livssituation (Sjösten 

2014:42). Barnets bästa, barnets rättigheter och vikten av att anta ett barnperspektiv 

förespråkas av både domstol och socialnämnder, men ändock tycks barns inställning vara svår 

att uttolka i domar och vårdnadsutredningar. De vuxnas tolkning av hur barnperspektivet ska 

tillämpas dominerar den rättsliga processen och leder till en frånvaro av barnets röst i 

domarna i vårdnadstvister (Röbäck 2012:9). 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barns delaktighet framställs i tings- och 

hovrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge med utgångspunkt i föräldrabalkens 

kap 6 och barnkonventionen. 

1. Hur framställs barns delaktighet i tings- och hovrättsdomar angående vårdnad, boende 

och umgänge? 

2. Hur och i vilken mån beskrivs barns möjlighet att få komma till tals och uttrycka sin 

egen vilja i tings- och hovrättsdomar?  

3. Hur motiveras barnets bästa i domskälen? 

1.4 Avgränsningar 

Fokus i denna studie ligger på tings- och hovrättsdomar i mål som rör vårdnad, boende och 

umgänge. Vi har avgränsat oss till att undersöka om barns delaktighet går att utläsa i dessa 

domar. Vad gäller de lagrum och bestämmelser som är relevanta för vårt studieområde, ligger 

studiens fokus på föräldrabalkens sjätte kapitel och FN:s konvention om barns rättigheter. 

Vidare har vi avgränsat det empiriska urvalet till hovrättsdomar med tillhörande 

tingsrättsdom. Inför insamlingen av empiri valde vi att kontakta Svea Hovrätt, och därmed 

avgränsas forskningsproblemet till en svensk kontext. Alla domar är från 2015. 
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1.5 Begreppsdefinitioner  

I detta avsnitt presenteras begreppsdefinitioner för de begrepp som används i uppsatsen, och 

beskriver vilken innebörd vi uppsatsförfattare tillskriver begreppen i denna uppsats. 

1.5.1 Delaktighet 

Begreppet delaktighet kan definieras olika beroende på sammanhang. I denna uppsats utgår vi 

från Roger Harts (1992) definition. Han menar att delaktighet generellt handlar om 

möjligheten att påverka beslut som rör ens liv och samhället man lever i. Demokratier är 

uppbyggda av delaktighet och det är mot detta demokratier bör mätas. Delaktighet är en 

grundläggande rätt som är förenat med medborgarskap (Hart 1992:5). 

1.5.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Det är skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv, menar Gunilla Halldén (2003) och 

jämför skillnaden i begreppen med barnkultur och barns kultur. Barnperspektiv handlar om att 

tillvarata barns villkor och verka för barns bästa medan barns perspektiv i stället betyder att 

anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets (Halldén 2003:13). Dion Sommer 

m.fl (2011) beskriver barnperspektiv som vuxnas uppmärksammande av och förståelse för 

barns erfarenhet, upplevelse, uppfattning och dess handlingar. Barnets perspektiv å andra 

sidan utgör barnets erfarenheter, tankar, känslor, upplevelser, uppfattningar och förståelse av 

situationer och sin egen livsvärld (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:42).  

 

För att fastställa barnets bästa ska utredningsarbete och handläggning av frågor som rör barn 

ske utifrån ett barnperspektiv. Barnet sätts i fokus vilket innebär att dess uppfattning och 

upplevelse av sin livssituation bör kartläggas genom att vuxna försöker tolka, förstå och sätta 

sig in i barnets situation. I en beslutssituation betyder barnperspektiv att flera beslutsalternativ 

analyseras och övervägs utifrån barnets synvinkel och att de vuxna därefter vidtar beslut och 

åtgärder som anses vara bäst för barnet. Domstolarnas skyldighet att anlägga ett 

barnperspektiv framgår av föräldrabalken 6 kap. 2a § som knyter an till barnkonventionens 

artikel 3. Inga andra intressen får komma före barnets bästa. Barnperspektivet är alltså 

starkare i föräldrabalken än i barnkonventionen (Rejmer 2003:96f).   

1.5.3 Barnets bästa och barnets vilja 

Enligt föräldrabalken 6 kap. 2a § ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas särskilt 

avseende vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Risken för att 

barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall 
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beaktas. Vid avgörande enligt detta kapitel av frågor som rör vårdnad, boende och umgänge 

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

 

Svensk lagstiftning framhåller barns rätt att bli hörda och tagna på allvar. Principen om barns 

bästa är även en av grundprinciperna i barnkonventionen. Det gäller att särskilja barnets bästa 

från barnets vilja, eftersom barnets bästa har en överordnad ställning. Begreppen ska inte 

användas parallellt, eller bedömas likvärdigt. Inte heller ska begreppen inrättas i ett 

motsatsförhållande, eftersom barnets bästa är ett resultat av sammanvägningen av vilka behov 

och uppfattningar barnet har, föräldrarnas lämplighet och förmåga som vårdnadshavare och 

de utlåtanden som samlats in från socialtjänst och övriga referenspersoner. Således är barnets 

vilja bara en del av beslutsunderlaget som ligger till grund för bedömningen av vad som är 

barnets bästa (Socialstyrelsen 2012:11). 
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2. Rättsliga ramar 
I detta kapitel presenteras hur föräldrabalken är formulerad kring vårdnad, boende och 

umgänge, tidigare lagreformer, samt en redogörelse av barns rättigheter utifrån 

bestämmelserna i FN:s konvention om barns rättigheter. Syftet med kapitlet är att beskriva de 

rättsliga ramar som ligger till grund för domstolens avgörande. 

2.1 Vårdnad, boende och umgänge i föräldrabalken 

I föräldrabalkens sjätte kapitel regleras den rättsliga vårdnaden. Vårdnad innebär att barnets 

grundläggande rättigheter ska tillgodoses av vårdnadshavaren, det vill säga att barnet bland 

annat har rätt till en god och trygg uppfostran, att vårdnadshavaren är skyldig att behandla 

barnet med respekt och att skydda barnet från skadliga omständigheter. Att ha den rättsliga 

vårdnaden om ett barn omfattar i allmänhet även den dagliga omsorgen. Inom ramen för de 

rättigheter som en vårdnadshavare uppbär, ingår även rätt att besluta var barnet ska bo. Lagen 

påbjuder dock att vårdnadshavaren ska ta större hänsyn till barnets synpunkter i frågor som 

rör dem själva i takt med att barnet utvecklas och blir äldre (Saldeen 2009:168). 

 

Om föräldrarna inte är gifta när barnet föds, tillfaller vårdnaden modern per automatik. Om 

föräldrarna vill ha gemensam vårdnad görs detta genom att registrera sig hos 

skattemyndigheten eller att ingå äktenskap (Saldeen 2009:177f). Vid skilsmässa bibehålls den 

gemensamma vårdnaden automatiskt, grundat i antagandet om att gemensam vårdnad bidrar 

till mindre osämja mellan föräldrarna och därför ökar chanserna till att skilsmässan görs upp i 

godo. Detta under förutsättning att inte rätten beslutar att vårdnaden skall upphöra 

(a.a.:180ff). 

 

Föräldrar har möjlighet att själva sluta avtal om hur vårdnaden, boendet och umgänget skall se 

ut. Genom socialnämndens godkännande får det skriftliga avtalet om vårdnad, boende och 

umgänge samma giltighet som ett domstolsavgörande som vunnit laga kraft. Domstolen har 

möjlighet att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja, om det bedöms vara det som 

är bäst för barnet. Rätten får dock inte förordna om gemensam vårdnad mot bägge 

föräldrarnas vilja (Saldeen 2009:180ff). Sedan 1990, i de fall föräldrarna inte kan komma 

överens kring hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut, är kommunen enligt 

socialtjänstlagen skyldig att tillhandahålla så kallade samarbetssamtal med syfte att undvika 

en rättslig tvist mellan föräldrarna (a.a.:186).   
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I vårdnadsfrågor skall barnets bästa vara avgörande. Lagen reglerar uttryckligen att domstolen 

måste ta hänsyn till barnets behov av en god kontakt med sina föräldrar och beakta barnets 

vilja i relation till barnets utveckling, mognad och ålder. Socialnämndens yttrande i frågan 

vägs också in innan rätten tar ett beslut. Om det finns behov för ytterligare utredning kan 

socialnämnden få i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning (Saldeen 2009:191). 

2.1.1 Reformer 

Under de senaste decennierna har en hel del förändringar skett i föräldrabalken avseende 

vårdnad, boende och umgängesrätt. 1977 tillsattes en utredning för att stärka barnens 

rättigheter. Utredningen syftade till att komma med förslag på hur barnets rättsliga position 

kunde stärkas, och ledde även till implementeringen av förbudet mot barnaga i föräldrabalken 

1979 (Saldeen 2009:159). 

 

Ytterligare lagförändringar i föräldrabalken genomfördes 1983, där syftet främst handlade om 

att främja en utveckling mot att skilda föräldrar skulle få möjlighet att ha gemensam vårdnad 

utan ett särskilt beslut från domstolen. Sammantaget var förändringarna även ett uttryck för en 

ny syn på umgänget med barn. Från att umgänge sågs som en absolut rätt för föräldrar utan 

vårdnad om sitt barn, kom umgänget att betecknas som ett behov hos barnet som dennes 

vårdnadshavare ska tillfredsställa i möjligaste mån (Sjösten 2014:33). 

 

1987 kom barns position i fokus för ytterligare en utredning, som syftade till att ge barn 

talerätt i mål om vårdnad och umgänge, med förslag till lagändringar i både föräldrabalken 

och socialtjänstlagen (Saldeen 2009:161f). En ny bestämmelse för domstolen att ta särskild 

hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna i bedömningen av 

barnets bästa infördes också. Ett tillägg till bestämmelsen kom 1993 och specificerade att 

domstolen i bedömningen om barnets bästa även måste väga in risken för att barnet ska fara 

illa.  Den första oktober 1998 trädde fler lagändringar avseende barnets bästa i kraft, och 

specificerade att barnets bästa måste tas i beaktande i alla de frågor som rör vårdnad, boende 

och umgänge (Sjösten 2014:33f). 

 

De lagändringar i föräldrabalkens sjätte kapitel som infördes den 1 juli 2006 var av betydande 

karaktär. I syfte att stärka barnperspektivet lyftes och tydliggjordes principen om barnets bästa 

genom att ytterligare trycka på betydelsen av risken för att barnet kan fara illa. 

Lagändringarna innebar även att föräldrarnas förmåga till samarbete ska ligga till grund för 

domstolens beslut om hur vårdnad, boende och umgänge ska ordnas, där det även ålades 
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domstolen att aktivt verka för att tvisten ska lösas i samförstånd mellan föräldrarna. Reformen 

medförde även en skyldighet för socialnämnden att låta barnet komma till tals innan 

upplysningar lämnas (Sjösten 2014:33f). 

2.2 FN:s konvention om barns rättigheter 

Barnkonventionen omfattar alla individer under arton år och uttrycker barnets bästa som en 

övergripande princip för alla myndigheter och organisationer som utför åtgärder inbegripande 

barn (Rejmer 2003:121). Barnkonventionen syftar till att tillgodose alla barns grundläggande 

behov och rättigheter, och delas in i tre delar som totalt består av 13 paragrafer och 54 

artiklar. Det är barnets mänskliga rättigheter som behandlas i dokumentet, däribland de 

kulturella, sociala, ekonomiska och politiska rättigheter som de stater som skrivit på 

konventionen är förbundna att värna om (Sjösten 2014:42). 

 

Artikel 3, principen om barnets bästa, är en av de viktigaste delarna i konventionen och 

innebär att barnets bästa ska prioriteras i alla åtgärder som rör barn. Artikeln grundar sig i två 

grundläggande uppfattningar om barn, dels att barn är sårbara och därför behöver särskilt stöd 

och skydd, dels vikten av att framhäva barnperspektivet.  

 

Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sin inställning i de frågor som rör barnet och 

manar till att hänsyn ska tas till barnets åsikt, samt att barnets inflytande ska tas i beaktande i 

relation till dess mognad och ålder (SOU 1997:116). Det betyder inte att de vuxna alltid ska 

följa barnets åsikt, men att den vuxne måste motivera och ta ansvar för sitt beslut (Sjösten 

2014:42). 

 

Sverige var bland de första att ratificera barnkonventionen. 1990 skrev dåvarande regering 

under konventionen och sedan dess har flera åtgärder vidtagits för att ytterligare förstärka 

barnperspektivet och se till att bestämmelserna efterlevs (Socialdepartementet 2015). 1995 

ansågs svensk lagstiftning i huvudsak överensstämma med barnkonventionens bestämmelser 

och därför avvisades ett förslag till full inkorporering (prop. 1989/90:107).   

 

2013 gav regeringen i uppdrag att kartlägga hur tillämpningen av svensk lagstiftning stämmer 

överens med barnkonventionen avseende barns rättigheter. I ett tilläggsdirektiv till denna 

barnrättighetsutredning tillades att utredaren bland annat ska inkomma med förslag till en lag 

om full inkorporering av barnkonventionen och även klarlägga vilka principer som blir 
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aktuella om det uppstår en konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser och den svenska 

lagstiftningen på området. I uppdraget ingår även att klarlägga vilka riktlinjer som kan 

behövas för de som ska uttolka konventionens bestämmelser. Utredningen förväntas vara klar 

senast den 28 februari 2016 (Socialdepartementet 2015). 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi inledningsvis för sökprocessen för insamlandet av tidigare forskning 

gällande barns delaktighet. Sedan följer en beskrivning av de för vår studie relevanta resultat 

som vi valt att sortera in under tre huvudteman: barnets bästa, barnets vilja samt barnets röst. 

Dessa teman har skapats utifrån dess centrala position i ämnet och dessa knyter även an till 

vårt syfte och frågeställningar. I diskussionsavsnittet beskriver vi slutligen hur vi har tänkt 

använda den tidigare forskningen i denna uppsats. 

3.1 Sökprocess 

Litteratursökningen har avgränsats till litteratur och forskningsstudier som kan kopplas till 

barns delaktighet i familjerättsliga processer. För att hitta relevant tidigare forskning och 

litteratur har vi i databaser och bibliotekens söktjänster använt söktermer utifrån vår 

forskningsfråga. Sökorden vi använde var: “barnets bästa”, “vårdnadstvist”, “barns 

delaktighet”, “barnperspektiv”, “barnets röst”, “vårdnad” samt “umgänge”. Vi gjorde även en 

sökning på “child custody”, “child custody disputes” och “child participation”, “child 

participation custody disputes”, “children’s views + custody” samt “best interest of the 

child/child’s best interest” för att hitta internationell forskning på området. De databaser vi 

främst använde var SöderScholar, SwePub och Google scholar. Artiklar har vi även hittat i 

Socialvetenskaplig tidskrift samt i Svensk Juristtidning. Vi har också kunnat finna ytterligare 

artiklar och boktitlar genom att utgå från böckernas referenslistor. Ytterligare förslag till 

material hittade vi i uppsatser från uppsatsdatabasen DiVA genom att söka på ovan nämnda 

sökord. Vi utgick från de centrala teman som gick att lyfta ur litteraturen och valde därefter ut 

den tidigare forskning som vi ansåg bäst relatera till vårt ämnesområde, och som var relevant 

för vår studies syfte och frågeställningar.   

3.2 Barnets bästa 

Vad som anses vara barnets bästa har förändrats över tid och kopplas till ekonomiska och 

kulturella förändringar i samhället (Höjer & Röbäck 2007:27). Annika Rejmer (2003) menar 

att barnets bästa i svensk lagstiftning är en allmän och övergripande princip och att den exakta 

innebörden av begreppet bestäms i tillämpningen. I handläggningen av vårdnadstvister är det 

vårdnadsutredare och rättens ledamöter som ger begreppet en konkret innebörd vilket gör att 

det är deras uppfattningar, kunskap, antagande och bedömningar som ligger till grund för vad 

som anses vara det bästa för barnet i vårdnadstvister. Samtidigt är det många yrkesverksamma 

som är osäkra på hur begreppet ska definieras (a.a.:124). Johanna Schiratzki (2008) menar att 

barnets bästa är en princip som kan ses ur skilda perspektiv. Antingen som ett moraliskt 
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värde, en övergripande rättslig princip eller som en konkret rättsregel att bevisa-motbevisa. I 

det sistnämnda tolkas barnets bästa med hjälp av presumtioner (antaganden) om vad som är 

bäst för barn. Dessa antaganden har en utgångspunkt i nationella och kulturella förhållanden 

vilket betyder att vad som anses vara bäst för barn kan variera mellan länder. Svensk rätt 

betonar barnets vilja, gemensam vårdnad och umgänge med den förälder barnet inte bor med. 

Det som kan vara problematiskt med presumtioner är att de medför en ”låst” tolkning av vad 

som är bäst för barn, exempelvis att gemensam vårdnad är det bästa. Efter att domstolens 

tillämpning av barnets bästa kritiserats för brist på genomskinlighet råder nu en rättslig trend 

där det tydligare definieras hur barnet bästa ska tolkas (Schiratzki 2008:81). 

 

Eva Ryrstedt (2009) som studerat vägledande domar från 1988 till 2009 menar att begreppet 

barnets bästa rymmer både objektiva och subjektiva aspekter. Det vill säga dels vad som är 

bra för barn generellt, dels behoven hos just det barn som tvisten gäller. I de flesta fall gör 

domstolen en objektiv bedömning och glömmer barnet i fråga. Ryrstedt vill se en tydligare 

definition av barnets bästa i lagstiftningen eftersom begreppet idag inte bara är beroende av 

samhället och samtiden, utan även av den individ som ska tolka begreppet (a.a.). 

 

I Rejmers (2003) studie av barnets bästa i vårdnadstvister framkom det att barnen knappt blev 

hörda i vårdnadsutredningarna och i de få fall barnets vilja uttryckligen klarlagts var barnet 

tolv år eller äldre. Utredningar hade dock gjorts innan lagändringen där barnets vilja skrevs in 

i föräldrabalken. Informationen i vårdnadsutredningarna, vilka fungerar som underlag i 

tingsrätten, var allmängiltigt skrivna. Det vill säga att barnen beskrevs på ett schablonartat och 

generaliserat sätt, vilket begränsade tingsrättens möjlighet att anlägga ett barnperspektiv 

(a.a.). Rejmer framhåller att domstolen har möjlighet att inhämta ytterligare information 

genom att höra barnet i rätten, men lämpligheten med detta kan diskuteras och därför görs det 

sällan. I Rejmers studie framkom att även i domarna var informationen om barnen 

knapphändig. Uppgifter om namn, ålder, kön och eventuellt något citat från 

vårdnadsutredningen är allt som gick att finna. Mot bakgrund av det blev det svårt att 

fastställa barnets bästa i ett subjektivt perspektiv (a.a.:127f). 

 

Vad gäller barnperspektivet såg Rejmer (2003) också en skillnad i attityd och handling, där en 

möjlig förklaring var att domstol och svenska Barnkommittén har skilda uppfattningar av 

innebörden i begreppet. En annan tänkbar förklaring var att det finns en konflikt mellan 
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objektivitetsprincipen och principen om barnets bästa eftersom både barnets och föräldrarnas 

intresse ska tillgodoses (Rejmer 2003:111). 

 

I Barnombudmannens rapport (2005) kritiserades domstolen för att barnets bästa ofta tolkas 

på ett sätt som snarare sätter föräldrarnas intressen i första rummet. Bland annat hamnade 

behoven hos barn som är yngre än tre år i skymundan då föräldrarna kommit överens om 

umgänge.  Risken finns att överenskommelser är kompromisslösningar som ska skipa rättvisa 

mellan föräldrar istället för att titta på barnets behov och vilja. Barnombudsmannen menar att 

barnens rättigheter måste uppmärksammas, det vill säga rätten att komma till tals, bli 

informerad och få inflytande. När en överenskommelse ska prövas av socialnämnd eller 

domstol måste beslutsfattaren bedöma om överenskommelsen verkligen är till barnets bästa, 

något Barnombudsmannen vet att det inte alltid sker (Barnombudsmannen 2005:7ff). Röbäck 

och Höjer (2009:665) menar dock att det finns en presumtion att barnet inte behöver höras i 

de fall föräldrarna kommit överens eftersom man antar att överenskommelsen är det bästa för 

barnet. 

3.3 Barnets vilja 

Barnets bästa och barnets vilja behöver inte nödvändigtvis vara samma sak, men regleringen 

utgår från att barnets vilja är en del av barnets bästa. Därför är det viktigt att barnets vilja får 

vara en del i bedömningen som görs av domstolarna (Ryrstedt 2009). Trots det visar forskning 

att barnets vilja, åsikt eller inställning sällan redovisas (t.ex Rejmer 2003; Höjer & Röbäck 

2007; Socialstyrelsen 2004). I rapporten från Socialstyrelsen (2004) var barnets inställning 

tydlig i ca tjugo procent av domarna som ingick i studien och i ca trettio procent nämndes 

barnets inställning. Det vill säga det framgår i domarna att någon har pratat med barnet eller 

att det är en förälder som framfört barnets åsikt. I hälften av målen syntes dock varken barnets 

vilja, åsikt eller önskemål överhuvudtaget. I Ryrstedts (2009) studie av vårdnadstvister från 

Högsta domstolen gick det att se att utredningarna uppfyllt sin plikt att samtala med barnen 

(några så unga som 7 år), men hon menar att det inte räcker att samtal ägt rum, samtalet måste 

föras på ett sådant sätt att barnet förstår varför samtalet förs och vilken betydelse det barnet 

säger kan ha. Ryrstedt menar att det annars finns en risk att barnet till synes verkar delaktig 

men i själva verket inte är det. Ytterligare resultat i studien visade att barnets vilja eller 

inställning sällan adresserades och att även om barn gett uttryck för sin vilja i utredningen 

förkom det att domstolen ignorerade den utan att särskilt förhålla sig till denna (a.a.).  
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Höjer och Röbäck (2007) fick liknande resultat i studien av länsrättsdomar angående huruvida 

barnets vilja framkommer eller ej. I de fall den inte redovisas är det sällan det står varför. 

Ibland står det dock att barnet inte uppnått tillräcklig ålder och mognad för att deras vilja ska 

tillmätas betydelse. När undersökningen gjordes, år 2001, fanns ännu tolvårsgränsen i 

lagtexten, det vill säga barn under tolv år ansågs vara för unga för att deras vilja skulle vara av 

betydelse i beslut. Forskarna (Höjer & Röbäck 2007:92ff; Röbäck 2008) kunde dock inte 

heller finna något fall med äldre barn vars vilja tillmätts betydelse. 

 

Höjer och Röbäck (2007:97) uppmärksammade även att negativa och ambivalenta barns vilja 

ifrågasattes mest. I domarna från länsrätten fanns resonemang om hur mycket tilltro man kan 

lägga till barns uttalade vilja, samt ett resonemang om vem som har makten att avgöra vad 

som är barnets ”verkliga vilja”.  När barnet säger bestämt nej, ska det beaktas som barnets 

vilja eller kan det bero på påtryckningar från den andra föräldern? När barn inte önskade 

umgänge med den ena föräldern var det barnets vilja som var “det stora problemet”. Barnets 

vilja räknas bara som verklig när de vill ha umgänge med den andra föräldern. Barns rätt 

omfattar inte barns rätt att inte vilja ha umgänge. Enligt svensk lagstiftning är det bäst för barn 

att ha kontakt med båda föräldrarna, men i de fall barnet inte ville det ansågs det inte vara 

tillräckligt moget (Röbäck 2008:13). 

 

Röbäck (2011) har även gjort en studie efter att 2006 års vårdnadsreform sjösattes för att se på 

förändringar i argumentationen i verkställighetsdomarna utifrån tendensen att fler fall avslås 

med hänvisning till barns bästa och barns vilja. För att undersöka detta jämfördes domar från 

2001 och 2007. Innan reformen låg fokus ofta på att verkställighet av umgänge var det bästa 

för barnet eftersom det ansågs viktigast att barn har kontakt med båda sina föräldrar. Efter 

lagändringen ligger betoningen snarare på riskbedömningen, det vill säga om barnet riskerar 

fara illa ska inget umgänge komma till stånd (a.a.:6f). Resultaten visar att antalet fall där 

barns vilja redovisas i domarna endast haft en marginell ökning. Barns vilja diskuteras i 

mindre än hälften av fallen. Samtidigt visar resultaten att bedömningen av barns vilja har 

ändrats, fler får sin vilja beaktad i domarna efter reformen, det vill säga i de fall barnets vilja 

redovisades. Och de barn vars vilja fick avgörande betydelse för beslutet var något äldre, 

mellan 10 och 15 år (a.a.:18f). 
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Svein Arild Vis och Sturla Fossum (2013) har gjort en studie om placerade barns delaktighet i 

rätten gällande fosterhemsfrågor. Studien är gjord i Norge vilket är det enda land som har 

gjort FN:s konvention om barns rättigheter till lag (a.a.). Barnkonventionen åberopas i högre 

grad än tidigare som rättskälla, det vill säga något som kan ligga till direkt grund för beslut 

eller domar. Barn har också fått större möjlighet att vara självständiga individer i 

rättsprocesser. I och med inkorporeringen sänktes till exempel åldergränsen (för att få sin vilja 

beaktad) från 12 till 7 år. En annan förändring som gjordes var att barn under 15 år (eftersom 

barn under 15 år inte har egen part i målet) fått tillgång till en särskild företrädare (a 

children’s advocate) som har i uppgift att i rättsliga sammanhang framföra barnets 

synpunkter. Det är domaren som avgör om en företrädare bör inkallas, men det vanliga är att 

alla barn över sex år får tillgång till en företrädare. Resultatet i studien (Vis & Fossum 2013) 

visade att nittio procent av barnen framförde sin åsikt via sin företrädare. En annan studie 

(Murray & Hallett 2000 i Vis & Fossum 2013) visade att endast hälften av barnen fick 

komma till tals trots att de var närvarande i rättegångssalen. Att få en särskild företrädare 

utsedd ökar avsevärt barns delaktighet i rättsliga sammanhang, framförallt för mindre barn 

som kan uppleva domstolsförhandlingar skrämmande, menar Vis och Fossum (2013). Det 

finns dock forskning som visat att äldre barn gärna själva deltar i rätten. (I norskt rättsväsende 

kan äldre barn antingen representera sig själva eller använda sig av en särskild företrädare). 

Vis och Fossum varnar för att den möjligheten ska falla i glömska på grund av den utbredda 

företrädarservicen. 

 

I en studie från Australien har Judy Cashmore (2011) undersökt barns delaktighet i hur 

boarrangemang och umgänge gjorts upp efter föräldrars separation och menar att de flesta 

barn vill att deras vilja och inställning ska beaktas och tas seriöst. De vill inte ta besluten 

själva, men önskar att det kunde ske gemensamt med föräldrarna. Anledningar till att barnen 

önskade vara mer inblandade i besluten var bland annat att det handlar om deras eget liv och 

att ingen är bättre expert på hur de vill ha det än de själva. Ett noga genomtänkt beslut ger ett 

bättre resultat med gladare barn, menade en respondent i studien. Att få sin inställning 

beaktad signalerar även att man litar på och respekterar barnet. Ett fåtal önskade dock inte 

vara delaktiga eftersom de inte ville eller kunde välja mellan föräldrar. De oroade sig för att 

den bortvalde föräldern skulle bli ledsen och besviken om denne fick höra vad barnet sa. Om 

barn kunde tala direkt till domaren utan att föräldrarna hörde skulle det kännas bättre för 

barnen (Cashmore 2011:517ff). 
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3.4 Barnets röst 

I syfte att undersöka barns åsikter och inställning i samband med vårdnadstvister, genomförde 

Rachel Birnbaum och Michael Saini (2012) en systematisk analys och sammanställning av 

kvalitativa studier som gjorts under de senaste 20 åren. Analysen syftade även till att 

undersöka hur barns röster framkommer i frågor i vårdnads-, boende- och 

umgängessammanhang. Av de 35 olika studier på totalt 1325 barn från 11 olika länder som 

ingick i analysen, gick det att utläsa att barn i allmänhet vill vara delaktiga i beslutsfattandet i 

vårdnadsfrågor, trots att de är medvetna om att de inte tar de slutgiltiga besluten (a.a.:400). 

 

Analysens resultat visar även att barnen som vill vara delaktiga, trots en osäkerhet på sina 

egna rättigheter, uttrycker att de upplever att de inte har något att säga till om vad gäller 

boende- och umgängesfrågor efter sina föräldrars separation (Birnbaum & Saini 2012:405). 

Birnbaum & Saini diskuterar vikten av att frigöra utrymme för barns röst i det sociala arbetet, 

och att vuxna i det sociala arbetet behöver balansera barns rättigheter att bli hörda och 

samtidigt stödja dem så att de inte kommer i kläm i sina föräldrars tvister. Eftersom de flesta 

barn vill höras i familjerättsliga frågor, handlar det inte om dikotoma argument om huruvida 

deras röster ska ingå eller inte. Istället visar resultaten att fokus bör ligga på just 

möjliggörandet för att deras synpunkter ska komma fram i familjerättsliga frågor. Resultaten 

pekar också på att barn i allmänhet hade begränsad förståelse och kunskap om den rättsliga 

domstolsprocessen i vårdnadstvister. Birnbaum & Saini (a.a.:407) menar att barn därför 

behöver mer information om domstolsprocessen, särskilt lite äldre barn, så att de är bättre 

rustade att ge välgrundade åsikter och förmedla sin inställning i de familjerättsliga frågorna. 

 

Jeanette Sundhall (2008) har undersökt hur barn som bevittnat eller utsatts för våld får komma 

till tals i familjerättens utredningstexter (som sedan ska fungera som underlag i rätten). Hon 

menar att barnen kan både osynliggöras eller synliggöras i texten och att barns röster kan eller 

inte få betydelse för utredarna när de ska lämna förslag till beslut. Barn kan också hamna i 

skymundan till förmån för pappor eller för utredarna själva. Framställningen av barnet i 

texterna kan ibland också konstruera barnet som objekt och då försvaga barnets chans till 

delaktighet i den familjerättsliga processen. Lagen säger att utredaren ska ta reda på barnets 

inställning och vidarebefordra den till rätten, ändå är det få barn som framställs som 

kompetenta subjekt i texterna. Sundhall (a.a.) menar att utredarna måste vara medvetna om 

sin maktposition och sitt tolkningsföreträde de har gentemot barnen. Utredarna bör också inse 

vikten av det urval av information de gör, att det är en tolkning att göra urval. Varför tas viss 
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information med och inte annan? Varför väljer man att inte prata med barnet i vissa 

utredningar? I Sundhalls (2008) undersökning framkom det att utredarna inte pratar med små 

barn utan endast observerar. När man talar med barn är det dock viktigt att tydliggöra vilka 

frågor barnet svarat på eller valt att inte svara på för att inte få en skev bild av vad barnet vill. 

Det är även viktigt tänka på hur barnen framställs i texten och inte avfärda dem som 

okoncentrerade, ovilliga eller svåra att få kontakt med (a.a.:118f). 

 

Röbäck (2008) menar att barnets egna synpunkter sällan utreds eller tillmäts betydelse i 

verkställighetsmål. I domarna från länsrätten som studerats (Röbäck 2008) finns en 

ambivalens mellan två olika diskurser: omsorgsdiskursen - där de vuxna har 

tolkningsföreträde att bedöma vad som är bäst för barn - samt rättighetsdiskursen
1
 - där barnet 

ses som en medborgare och därmed ett subjekt. Ambivalensen kan beskrivas som att antingen 

följer man en generell bestämmelse om barns rätt att uttrycka sina åsikter eller så har man valt 

att göra stora avsteg från denna princip i specifika fall där ålder och mognad spelar stor roll 

huruvida barnets ord ska tillmätas betydelse. Barn betraktas även som opålitliga och svåra 

intervjuobjekt som är lättpåverkade och kan pressas av vuxna att säga saker (Röbäck 

2008:120ff; Röbäck & Höjer 2009). Röbäck (2008:126) menar att mognad tolkats som att 

barnet måste vara “känslomässigt stabil” och någon som inte ändrar uppfattning eller svarar 

inkonsekvent. Eftersom det inte görs någon skillnad på barns rätt att bli lyssnade på och barns 

vilja menar hon att barns yttranderätt blir begränsad. 

 

Ytterligare en anledning till att neka barn att komma till tals är då rätten eller medlaren vill 

skydda barnet från negativt ansvar, det vill säga barnet ska inte behöva ta ställning i 

föräldrarnas konflikt. Att skona barnet från att välja går före att göra barnet delaktig, helt i 

enlighet med omsorgsdiskursen där de vuxna anser sig veta vad som är bäst för barnen 

(Röbäck 2008:13). Dahlstrand (2012) framhåller också att barn ska bör skyddas i sitt 

deltagande, inte från deltagande. 

  

Enligt Röbäck (2012) har forskning visat att barn som blir skyddade från deltagande i 

föräldrarnas separation istället kan uppleva en större förvirring och smärta. Om ingen 

förklarar för barnen vad som sker blir omställningen svårare och besluten som tas kan bli 

obegripliga. Barn som inte blir informerade kan lättare drabbas av symptom som ångest och 

                                       
1 Eriksson & Näsman (2011) väljer att använda begreppen omsorg- och 

delaktighetsperspektivet, se avsnitt 5.2. 



21 
 

depression samt klandra sig själva för föräldrarnas separation. Barn som görs delaktiga och 

får relevant information mår bättre (Röbäck 2012:50f; Eriksson & Näsman 2008).   

3.5 Diskussion om tidigare forskning 

Uppsatsen har fokus på barns delaktighet i rättstvister gällande vårdnad, boende och 

umgänge. Temana i den tidigare forskningen knyter därför först och främst an till barns 

delaktighet generellt, men även till studiens syfte som är att undersöka hur barns delaktighet 

framställs i domar i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Barnets röst och barnets vilja är 

möjligtvis uppenbara faktorer när det gäller barns delaktighet, men även begreppet barnets 

bästa är intressant att studera. Enligt svensk lagstiftning ska principen om barnets bästa alltid 

beaktas, men som forskningen har visat blir barn mindre delaktiga i beslut som tas enligt 

denna princip. Den tidigare forskningen i detta kapitel fungerar som en bakgrundsfond till 

analysen, där vissa mönster och slutsatser känns igen, medan annat kan skilja sig åt. Den 

syftar också till att ge en vidare förståelse för vilken position barn har i samhället och för att 

förstå varför det är viktigt att göra barn delaktiga. Den tidigare forskningen hjälper oss även 

att problematisera de begrepp som används i vårdnads-, boende- och umgängessammanhang, 

och ger en större förståelse för de mångtydiga tolkningar som de kan innebära. Efter 2006 års 

vårdnadsreform är forskningen på området barns delaktighet i rättsliga sammanhang inte 

särskilt omfattande, och det är därför intressant att se vilka förändringar som skett och vad 

som fortfarande måste till inför inkorporeringen av barnkonventionen.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts för att uppfylla studiens syfte och besvara 

våra frågeställningar. Vi går här igenom tillvägagångssättet, vårt urval samt studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet. Sedan redogör vi för våra forskningsetiska överväganden 

och avslutar med en metoddiskussion. 

4.1 Val av metod 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur barns delaktighet i tings- och 

hovrättsdomar framställs så används rättssociologisk kvalitativ metod. Enkelt kan 

rättssociologi beskrivas som studiet av relationen mellan rätt och samhälle (Hydén 2002:46). 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera vår empiri, det 

vill säga texten i tings- och hovrättsdomarna. Metoden syftar till att göra empirin mer 

överskådlig genom kodning och tematisering av innehållet i domarna, och gör det därmed 

möjligt för oss att tolka och dra slutsatser om vårt empiriska material (Jacobsen 2012:146). Vi 

ämnar undersöka hur barns delaktighet konstrueras i den rättsliga vårdnadstvisten, genom att 

studera textens uttryck utifrån rättens tolkning av föräldrabalkens lagformuleringar och 

barnkonventionens bestämmelser.  

4.1.1 Rättssociologi 

Rättssociologin beskriver den positiva rättsordningen [=den faktiskt gällande rätten] i ett 

samhälle, och innefattar teorier och metoder i syfte att beskriva och analysera vår sociala 

verklighet. Till rättssociologin hör också intresset för hur lagar och rättsregler kan vara ett 

samhälleligt styrmedel, vilket innebär att lagstiftning kan användas för att lösa samhälleliga 

problem (Hollander & Borgström 2005:137f). Anna Hollander (2009) påpekar att en 

rättssociologisk studie även handlar om vilka krav som ställs på rättssystemet och vilken 

samhällelig och social betydelse rättsreglerna har i praktiken (a.a.:41). 

 

Enligt Håkan Hydén (2002) fokuserar rättssociologin på att framhäva normer, både formella 

och informella, genom att söka efter det som går att finna bakom lagarnas formulering 

(a.a.:8ff). Hydén menar att rättsregler består av de normer som har blivit befästa i samhället 

och uppnått en högre status. Därigenom ger rättssociologin en möjlighet till förståelse för 

varför individer handlar och beter sig på ett visst sätt (Hydén a.a.:31ff). Rättssociologi kan 

även handla om att studera rättsliga fenomen och företeelser med ett samhällsvetenskapligt 

angreppssätt, vilket exemplifieras av bland annat Annika Rejmers (2003) studier av 

vårdnadstvister (Hydén 2002:15f). 
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4.1.2 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis läste vi igenom alla domar ett par gånger, för att göra oss bekanta med 

materialet. Därefter gjordes en tematisering. Det innebar i praktiken att texten ”förenklades” 

och att en struktur skapades, genom att vi i texten markerade och tog fram ord, meningar och 

stycken som bildade en meningsbärande enhet (jfr Jacobsen 2012:146). 

 

Eftersom vi undersökt barns delaktighet valde vi att markera alla avsnitt i texterna som 

handlade om barnet: beskrivningar av barnet, vad som sägs om barnet, vad barnet själv säger, 

och om barnets vilja framkommer. Därefter tittade vi på domslutet för att se huruvida barnets 

vilja har beaktats innan dom avlagts. 

 

Efter tematiseringen reducerades texten till en uppsättning teman, och genom att kategorisera 

och gruppera dessa teman, gjordes alltså ytterligare en abstraktion av empirin. 

Kategoriseringen syftade dels till att göra empirin mer överskådlig, men också till att 

möjliggöra en jämförelse mellan de olika texter som analyseras (jfr Jacobsen 

2012:146f).  Materialet sorterades in i följande kategorier: barnets bästa och vilja, barnets 

röst, samt ålder och mognad. Kategorierna framkom ur de mönster som vi såg i det empiriska 

materialet, och matchade även de teman som vi sett i den tidigare forskningen.  

 

När tematiseringen och kategoriseringen var genomförd, fyllde vi kategorierna med innehåll, 

vilket gjordes genom att illustrera dem med citat ur den analyserade texten. För att skapa ett 

mer lättöverskådligt material, ställdes kategorier och citat upp i en tabell, för att sedan räkna 

hur många ord, meningar och stycken som hörde till de olika kategorierna. Uppställningen 

gjorde det möjligt att se vad som var vanligast förekommande och vilka drag som var 

utmärkande för texterna. Detta kan tyckas något positivistiskt i en kvalitativ studie, men 

räkningen syftade endast till att kunna jämföra våra textdokument för att hitta skillnader och 

likheter dem emellan, så att vi lättare kunde söka förklaringar till dessa skillnader och likheter 

(jfr Jacobsen 2012:149f).  

 

För att göra en jämförelse mellan kategorierna, studerade vi vilka teman eller kategorier som 

förekom i alla texter, samt vilka kategorier eller teman som togs upp i vissa texter men inte i 

alla. För att hjälpa jämförelsen framåt och försäkra oss om att våra tolkningar av texterna 

liknade varandras, undersökte vi även om det var något tema eller kategori som endast 
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förekom i en enda text, och diskuterade sinsemellan vad det kunde bero på (jfr Jacobsen 

2012:151). 

4.1.3 Urval 

Eftersom vald metod i studien är en textanalys av tings- och hovrättsdomar, kontaktade vi 

Svea Hovrätt för att få tag i vårt empiriska underlag. Ur en förteckning över årets samtliga 

mål om vårdnad, boende och umgänge begärde vi ut de översta 18 domarna som sedan 

mailades till oss. Antalet begärda domar beror på att vi ville undkomma den kostnad som 

tillkommer från och med den tionde domen, och vi begärde därför ut nio stycken domar var. 

Efter genomläsning och en första sortering av domarna konstaterade vi en teoretisk mättnad i 

kategorierna och 12 domar valdes ut till vidare analys, eftersom vi ansåg att fler domar inte 

tillförde någon mer väsentlig information för studien (jfr Bryman 2001:376). Vi har mottagit 

alla de domar som beställts från Svea Hovrätt, och således finns inget bortfall i relation till det 

urval som gjordes. 

 

Anledningen till att vi valde just hovrättsdomar för vår studie är att vi ville att materialet 

skulle innehålla så mycket information som möjligt. Själva domslutet från hovrätten är i de 

flesta fall relativt kortfattat (på cirka 1-2 sidor) och därför valde vi att använda både 

hovrättsdomarna samt de bifogade besluten från tingsrätten. Mål som går upp i hovrätten har 

blivit överklagade och vi såg ett intresse i att se hur rätten argumenterat för domslutet och om 

de valt att fastställa tingsrättens dom eller ändra på den. Att vi inte valde tvister från Högsta 

Domstolen var att vi snarare ville se den generella tillämpningen av lagarna och inte titta på 

prejudicerande domar. 

4.2 Studiens trovärdighet 

Den externa reliabiliteten i en studie står för ”den utsträckning i vilken en undersökning kan 

upprepas (replikeras)” (LeCompte & Goetz i Bryman 2001:257). Om vår studie skulle göras 

om med samma analysverktyg och urval, så tror vi att resultaten skulle likna våra. Den 

forskare som vill göra om en tidigare studie, bör försöka efterhärma den sociala roll som 

liknar den tidigare forskarens, för att resultaten ska gå att jämföra. Alltså påverkar vår sociala 

bakgrund resultatet i en kvalitativ analys i större utsträckning än i en kvantitativ, och av den 

anledningen kan det finnas variationer i resultaten, beroende på vem som upprepar den. Den 

interna reliabiliteten, eller internbedömarreliabiliteten, har att göra med huruvida det finns en 

överensstämmelse mellan medlemmarna i forskarlaget om hur materialet ska tolkas (Bryman 
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2001:257). Eftersom våra tolkningar av det empiriska underlaget inte har skilt sig avsevärt åt, 

pekar detta på att uppsatsen har en tillfredsställande intern reliabilitet. 

 

Validitet har att göra med om vi som forskare mäter det vi säger oss mäta, och som i detta fall 

är barns delaktighet i domar från vårdnadstvister. För den interna validitetens skull bör det 

beaktas hur väl forskarens iakttagelser stämmer överens med de teoretiska tankegångar som 

denne presenterar (Bryman 2001:257). Vi anser att det går att dra paralleller mellan vår analys 

och den tidigare forskningen på området, och därmed anser vi att studien kan betraktas som 

förankrad i det teoretiska ramverket samt utförd efter vetenskapliga premisser. 

 

Extern validitet handlar om huruvida studiens resultat går att generalisera till andra situationer 

och sociala förhållanden. På grund av det ofta begränsade urvalet i den kvalitativa metoden 

kan den externa validiteten bli lidande (Bryman 2001:258). Urvalet i vår studie har formats av 

den kvalitativa ansatsen och därmed anser vi att urvalet är tillräckligt för att uppfylla syftet 

med uppsatsen. 

 

Att kvalitativa studier är svårare att bedöma efter kvantitativa metoders validitets- och 

reliabilitetskriterier har att göra med att dessa kriterier bottnar i en föreställning om att det går 

att nå en absolut och sann bild av den sociala verkligheten. I validitets- och 

reliabilitetssammanhang i kvalitativa studier talas det istället om att studien ska vara 

trovärdig. Trovärdigheten utgörs av fyra delkriterier; pålitlighet (som korrelerar med 

reliabilitet), objektivitet, tillförlitlighet (istället för intern validitet) samt överförbarhet (som 

motsvaras av extern validitet) (Bryman 2001:258). Eftersom vi uppsatsförfattare utgår från att 

det kan finnas fler än en möjlig beskrivning av den sociala verkligheten anser vi att det 

kvalitativa trovärdighetskriteriet är mer tillämpbart i denna studie. För att vår studie ska vara 

transparent har vi i möjligaste mån beskrivit forskningsprocessen, och därigenom öppnar vi 

upp för en kritisk granskning av metodvalet. 

4.2.1 Generaliserbarhet 

Kvalitativa metoder kritiseras ofta för att ha en bristande generaliserbarhet eftersom de skiljer 

sig från kvantitativa metoders på förhand uppställda sätt att bedöma resultatens sannolikhet 

(Svensson & Ahrne 2015:25). Genom den kvalitativa metoden har vi avgränsat oss till ett 

fåtal domar och därför är det svårt att generalisera resultaten till en större population. I denna 

studie handlar dock generaliserbarheten om hur det går att jämföra våra resultat med resultat i 

liknande studier, eller att läsaren själv kan dra paralleller och urskilja ett mönster som går att 
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känna igen i andra situationer. En annan typ av generalisering är analytisk generalisering. Det 

betyder att vi inte relaterar vår studies resultat till andra situationer eller personer, utan till ett 

mer allmänt teoretiskt ramverk. Det är alltså inte de statistiska kriterierna som avgör 

generaliserbarheten i en kvalitativ undersökning, utan hur de teoretiska slutsatserna som dras 

efter analys av kvalitativa data är beskaffade (jfr Bryman 2001:271). 

4.2.2 Forskningsetiska överväganden 

För att värna om de forskningsetiska principer som en vetenskaplig studie enligt 

Vetenskapsrådet bör ta i beaktning, bör principerna om informerat samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande fästas avseende vid (Svensson & Ahrne 2015:29). I denna uppsats har vi inte 

informerat de personer vars domar vi studerat, med utgångspunkt i att domarna är allmänna 

handlingar och inte är konfidentiella. Därmed har de berörda personerna inte heller kunnat 

lämna sitt samtycke. Vi ser inte detta som ett etiskt problem eftersom vi har valt att 

anonymisera de domar som analyseras, och vi har även valt att fingera namnen på de barn 

som berörs. Av samma anledning har vi valt att ersätta föräldrarnas namn med [mamman] och 

[pappan]. En nackdel som Vetenskapsrådet nämner med att anonymisera är dock att det är 

svårt att kontrollera forskarnas uppgifter, men att det är en avvägning man får göra 

(Vetenskapsrådet 2011:68). Vi anser inte att namnen och informationen (bostadsadress, 

personnummer osv) om de inblandade personerna är av betydelse för studien och därför 

uppfyller uppsatsen även konfidentialitetskravet eftersom den informationen är borttagen ur 

resultatredovisningen. Vi anser även att kravet om nyttjande, att uppgifterna om de enskilda 

personerna endast ska användas i forskningssyfte, är uppfyllt då vi bara använt dem i 

anknytning till analysarbetet. I övrigt finner vi inga etiska hinder för denna studie. 

4.2.3 Metoddiskussion 

Utifrån en rättssociologisk ansats vill vi med vår studie kunna säga något om relationen 

mellan rätt och samhälle, mer specifikt hur barns delaktighet framställs i ett rättsligt 

sammanhang. Vi inser att det finns andra sätt att undersöka detta och att det kan vara svårt att 

säga vilken effekt domstolsavgöranden har på samhällsförhållanden och tvärtom, men att 

denna växelverkan ändå är intressant att studera (Hollander 2009:41). Vårt val av metod 

motiveras därför av att hur barns delaktighet formuleras i ett rättsligt sammanhang säger något 

om hur den faktiska delaktigheten för barn kan se ut. 

 

Empirin består av texter och därför valde vi att analysera dessa med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. För att dokument ska bli begripliga och möjliga att analysera måste de sättas 
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in i den kontext och sammanhang som de producerats för, enligt Tim May (2013:246). 

Kritiken som May riktar mot dokumentforskning handlar om att vissa dokument är känsliga 

för manipulation och selektiv påverkan, vilket innebär att det som människor bestämmer sig 

för att ta med eller utelämna i en text, präglas av den kontext som de är en del av, politiskt, 

socialt och ekonomiskt (May 2013:253). Risken för trovärdighetsproblem är i det närmaste 

obefintlig eftersom empirin består av allmänna handlingar från domstol. De skriftligt 

meddelade domarna är sammanfattningar och tolkningar av förhandlingarna i rätten och kan 

därför sakna komponenter, det vill säga viss information är utelämnad. Vi har tagit oss an 

materialet utifrån detta. Fördelarna med den valda analysmetoden vägde över metodens 

begränsningar, och därför bedömer vi att kvalitativ innehållsanalys är bäst lämpad för studiens 

syfte och besvarandet av frågeställningarna. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar vi den teoretiska utgångspunkten och vilka analysverktyg som 

användes i uppsatsen. Sista delkapitlet består av en teoridiskussion. 

5.1 Val av teori 

Vi har valt barndomssociologi som en övergripande teoriram för att se hur barns delaktighet 

framställs i tings- och hovrättsdomar. Enligt barndomssociologin är barn och barndom 

fenomen som är konstruerade, både socialt och kulturellt. Det vill säga att det är ett synsätt på 

barn som präglas av barns rätt till skydd och rätt till delaktighet etcetera. 

 

I det konkreta analysarbetet används Roger Harts (1992) delaktighetsstege. Harts stege är en 

modell med åtta olika nivåer för att mäta barns delaktighet. Vi har valt att använda oss av 

Maria Eriksson och Elisabeth Näsmans svenska översättning av delaktighetsstegen 

(2011:25f). 

5.2 Barndomssociologi 

Betoningen på barn som aktörer inom barndomssociologin har gjort att de ses som 

kompententa och inte enbart som objekt med behov av vuxnas omsorg och skydd (Näsman, 

Källström Cater & Eriksson 2008:10f). Det finns ett ömsesidigt beroende mellan barns 

delaktighet och barns perspektiv. Vuxna måste kunna anta ett barnperspektiv för att kunna 

göra dem delaktiga, samtidigt som delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet att 

föra sin talan och ge sitt perspektiv på saker och ting (Halldén 2003:13). 

 

Med ett barndomssociologiskt synsätt diskuteras barn i termer av medborgarskap, ett begrepp 

barn traditionellt uteslutits från. Medborgarskapet handlar om barns rättigheter och utifrån 

barnkonventionen är dessa: skydd, samhälleliga resurser och delaktighet. Framförallt 

diskuteras det hur man kan kombinera barns rätt till skydd med deras rätt till delaktighet. Kan 

barn både skyddas och göras delaktiga (Näsman, Källström Cater & Eriksson 2008:10f)? 

Eriksson och Näsman (2011) talar om ett omsorgs- kontra delaktighetsperspektiv där 

omsorgsperspektivet är en princip där barn ses som objekt och fokus ligger på deras behov, 

medan delaktighetsperspektivet istället ser barn som medborgare som har rätt till delaktighet 

och handlingsutrymme (Eriksson & Näsman 2011:24; Näsman, Källström Cater & Eriksson 

2008:10f). 
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I Den moderna barndomen och barns vardagsliv (2007) beskriver Gunilla Halldén hur barn 

som grupp i samhället varit förbisedda för sociologisk forskning ända till 1980-talet, då bland 

annat den engelske sociologen Chris Jenks publicering av The Sociology of Childhood 

öppnade upp för den gren inom sociologin som numera studerar barndomen som ett socialt 

fenomen (Halldén 2007:25). 1990 utgavs Allison James och Alan Prouts antologi 

Constructing and Reconstructing Childhood och var ett tydligt introducerande av 

barndomssociologin som forskningsfält. Barndomssociologin kännetecknas av sex olika teser, 

bland annat ska barndomen förstås som en social konstruktion. Detta innebär att barn är mer 

än bara ett biologiskt fenomen, och att barndomen ges en betydelse genom sociala och 

kulturella överenskommelser i samhället. Barn ses i barndomssociologin inte heller som en 

homogen och neutral grupp, utan barn formas och påverkas av faktorer som klass- och 

könstillhörighet och etnisk härkomst. Vidare anses barns kultur och sociala relationer vara 

värdefulla att studera, eftersom barn betraktas som aktiva i skapandet av sitt sociala liv. I 

barndomsforskningen finns en avsikt att ge barn större makt och förbättra deras villkor 

(Halldén 2007:26). 

 

Barndomssociologins sex teser är kunskapsteoretiska ställningstaganden. De innebär att barn 

är värda att studera som en samhällelig social gruppering, som being [=varande], istället för 

att barndomen endast ses som transportsträcka till det vuxna livet, becoming [=blivande] 

(Halldén 2007:32). ”Att vara barn kan då innebära att ses som o-tillräcklig i meningen o-

utvecklad, o-mogen, o-kunnig, o-uppfostrad och därmed i behov av vuxnas skydd, fostran och 

kontroll” (Näsman, Källström Cater & Eriksson 2008:10). Detta synsätt, being eller 

becoming, växte fram i slutet på 1980-talet och lade grunden till att de begrepp som 

barndomsforskare intresserade sig för ansågs viktiga att ifrågasätta och dekonstruera. James & 

Prout (1990) menar att de är viktigt att lyssna på barn och att barns utsagor därför bör 

analyseras i rätt kontext. Studiet av barnens position, och de erfarenheter som denna position 

ger, är centralt för att förstå samhället inifrån, med utgångspunkt i skilda vardagliga praktiker 

(Halldén 2007:32). 

 

En idé om att barnen är bärare av framtiden är det som sammanfattar 1900-talets syn på barn. 

Många av de förändringar och reformer som då ägde rum rörde barns välfärd och position i 

samhället. I Sverige är barndomens innebörd enligt Halldén (2007:41) nära förbunden med 

staten, eftersom barnen under det senaste seklet har fått stå i centrum för statens satsningar på 

välfärd. Detta har även medfört att barnets individualitet, de vuxnas ansvar för barnets 
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utveckling har förts fram, tillsammans med en ökad respekt för barnets känslor (Halldén 

2007:53). 

5.3 Delaktighetsstegen 

Roger Hart (1992) har skapat en modell med åtta olika nivåer för att mäta barns delaktighet, 

“the ladder of participation” eller 

delaktighetsstegen. Detta för att 

synliggöra hur pass mycket eller 

litet delaktiga barn är i frågor som 

rör dem själva, och i led med detta, 

öka deras medverkan. Modellen 

innebär en normativ förståelse av 

begreppet delaktighet. Det räcker 

inte att ett barn är närvarande eller 

ens deltar i en aktivitet för att det 

ska handla om delaktighet. I Harts 

modell betecknar de tre nedersta 

stegen olika former av icke-

delaktighet, det vill säga när barnet 

visserligen deltar i en situation 

men där delaktigheten endast är 

skenbar (Eriksson & Näsman 

2011:25; Hart 1992). Nedan går vi 

igenom samtliga steg. 

 

1. Manipulation. När barn deltar i ett sammanhang utan att själva veta vad det handlar om är 

det fråga om manipulation. Exempelvis ett barn som inte själv kan läsa ikläds en t-shirt 

med en politisk slogan är inte delaktigt i den politiska handlingen. 

 

2. Dekoration. På det andra steget av icke-delaktighet hittar vi barn som fungerar som 

dekoration i ett visst sammanhang. Ett exempel som Hart tar upp är när den välkände 

politikern under ett valmöte tar upp ett barn i famnen inför pressfotograferna. 

 

Figur 1. Delaktighetsstegen, Roger Hart (1992:8) 
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3. Symbol. Barnet kan även ha en symbolisk betydelse, det vill säga när det bjuds in för att 

delta i ett sammanhang för att ge positiva associationer till verksamheten utan att någon 

frågar om barnets synpunkter. 

 

4. Information. På fjärde steget startar processen mot delaktighet. Barnet blir informerat om 

vad saken gäller men har inget att säga till om i beslutsprocessen. 

 

5. Konsultation. På femte steget kan vi börja prata om ett aktörskap. Barnet blir tillfrågat 

men det är de vuxna som tagit initiativet och också de som fattar besluten. 

 

6. Beslutsfattande, vuxnas initiativ. De vuxna har tagit intiativet men barnet får vara med 

och besluta. 

 

7. Barns initiativ & styrning. På det sjunde steget har barnet möjlighet att ta initiativ och 

fatta beslut. 

 

8. Beslutsfattande, barns initiativ. Högst upp på stegen är barnet mest delaktig. Här kan 

barnet själv initiera frågor och besluten tas tillsammans med andra. 

 

5.4 Teoridiskussion 

Barndomssociologin ser inte barn som objekt för vuxnas ansvar utan istället som kompetenta 

aktörer som själva tolkar, iakttar, bedömer och väljer hur de tänker agera. Vi har valt att 

använda ett barndomssociologiskt perspektiv i uppsatsen för att kunna synliggöra och 

diskutera barns ställning i samhället och mer specifikt deras delaktighet i rättsliga 

sammanhang. Begrepp som diskuteras inom barndomssociologi är barnperspektiv och barns 

perspektiv. Halldén (2003) menar att barnperspektiv handlar om vilken plats barn ges i vårt 

samhälle, vilka generella erfarenheter som det ger barn och hur barnen uttrycker dessa 

erfarenheter (a.a.:13). Eriksson och Näsman (2011) menar att det finns flera sätt att definiera 

barnperspektivet, bland annat omsorgsperspektivet och delaktighetsperspektivet som bottnar i 

barnkonventionen (a.a.:23f). I vår uppsats har vi varit intresserade av att se huruvida barns 

perspektiv har fått något utrymme i domarna, det vill säga om barnen själva har fått uttrycka 

sig eller om det görs genom någon annan. 
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Med hjälp av Harts stege har vi mätt delaktigheten hos barnen som förekommer i domarna 

genom att tolka vad som står i texterna och jämföra med stegen. De centrala begreppen för 

analysarbetet är alltså de olika delaktighetsnivåerna som vi redogjorde för i avsnittet ovan. 
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6. Resultat & Analys  
I förra kapitlet redogjorde vi för hur vi gått tillväga för att analysera det empiriska materialet 

och hur tematiseringen och kategoriseringen gjordes. Kategorierna var följande: barnets bästa 

och vilja, barnets röst, samt ålder och mognad. I det här kapitlet både redovisar och analyserar 

vi resultatet.  

6.1 Barnets bästa och barnets vilja 

Enligt föräldrabalken 6 kap. 2a § ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor som rör 

barnets vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall 

det fästas särskilt avseende vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

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

illa skall också beaktas. Vid avgörande i de frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, ska 

hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. 

 

I ungefär hälften av fallen har föräldrarna nått en överenskommelse om hur de vill lösa tvisten 

innan hovrätten gjort ett avgörande. Domsluten formuleras i dessa fall ungefär så här: 

Hovrätten finner att det får anses förenligt med barnens bästa att frågorna om vårdnad, boende 

och umgänge regleras på det sätt parterna kommit överens om. 

 

Barnet eller barnen är inte part i ärenden som behandlar vårdnad, boende och umgänge även 

om de i allra högsta grad är berörda av beslutet. Att föräldrarna kommit överens kan 

naturligtvis komma barnet till gagn då fortsatta konflikter kanske kan undvikas. Däremot 

tolkar vi det som att barnet och barnets vilja kommer i skymundan när föräldrarna nått en 

överenskommelse. Enligt Röbäck & Höjer (2009:665) finns det ett antagande att barnet inte 

behöver höras när föräldrarna kommit överens. Det är ju dock möjligt att föräldrarna kommit 

överens om något som barnet motsätter sig. I domarna vi tittat på nämner inte hovrätten något 

om barnets vilja eller inställning i de mål föräldrarna kommit överens (däremot kan det finnas 

information i tingsrättsdomen). Ett exempel på detta är fallet med de tioåriga tvillingarna 

Anna och Johanna, som sagt nej till umgänge med sin mamma, vilket tingsrätten beaktade i 

sin dom. Mamman överklagade dock och gjorde upp en överenskommelse med flickornas 

pappa som hovrätten sedan godkände. På detta sätt undergrävdes flickornas vilja. Umgänget 

ska vara till för barnet, men förordnas ändå mot barnets vilja när  föräldrarna kommit överens. 

I domen står det: ”Parternas överenskommelse i fråga om umgänge får anses vara förenligt 

med Annas och Johannas bästa. Det finns därmed förutsättningar att meddela dom i enlighet 
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med överenskommelsen.” De nya vårdnadsreglerna från 2006 tydliggjorde barnperspektivet 

vilket bland annat innebar att inga andra intressen får gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa 

mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Det gäller såväl för 

domstolens avgöranden som för socialnämndens beslut att godkänna eller inte godkänna ett 

avtal som föräldrarna träffar. I propositionen står det dock att det är viktigt att domstolar och 

socialnämnd tydligt redovisar hur man resonerat i det enskilda fallet. Barnperspektivet 

betyder att man ska förstå och ta reda på hur barn uppfattar sin situation men även att kunna 

analysera hur följden av olika beslutsalternativ blir för barnet. Beslutsfattare måste även tänka 

på både kortsiktiga som långsiktiga effekter (prop. 2005/06:99). Vad gäller Anna och Johanna 

eller något av de andra barnen där föräldrarna kommit överens, kan det mycket väl vara så att 

beslutet är det bästa, men det som saknas i domarna är redovisningen av hur man resonerat i 

varje barns fall. Utifrån Roger Harts (1992) delaktighetsstege kan man i det här avseendet 

tolka det som att Anna och Johanna inledningsvis varit mer delaktiga då tingsrätten tog mer 

hänsyn till flickornas vilja, men när i hovrättens bedömning hamnade flickorna längre ned på 

stegen, på nivå 4 (information). Det är det första steget där processen mot delaktighet startar. 

Barnen har troligen blivit informerade om vad saken gäller, men hade inget att säga till om i 

beslutsprocessen.  

 

Barnets bästa bedöms ofta utifrån presumtionen att barnet bör ha kontakt med båda sina 

föräldrar, och i de fall det inte går att få till gemensam vårdnad så kan rätten förordna om 

umgänge, om det inte är olämpligt. Ett stycke i föräldrabalken lyder “[barnet] skall ha rätt till 

umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att 

barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt (FB 6:15)”. 

Umgänget är till för barnet i första hand. Det finns ingen plikt för barnet att umgås med 

föräldern och denne har inte någon rätt att umgås med barnet. Ansvaret för att umgänget 

fungerar vilar på båda föräldrarna (Sjösten 2014:111). En dom där umgängesrätten är 

huvudfokus är tvisten mellan treårige Liams föräldrar. I tingsrätten tilldömdes hans mamma 

ensam vårdnad, och Liam ges umgängesrätt med sin pappa. Hovrätten ändrar tingsrättens dom 

efter överklagan från mamman. Vårdnaden om Liam är dock fortsatt enskild för mamman, 

men umgänget med pappan tas bort helt, med pappans medgivande. 

 

Sedan [mamman] överklagat tingsrättens dom i fråga om umgänge har [pappan] medgett hennes 

förstahandsyrkande i hovrätten”, det vill säga “[mamman] har, även interimistiskt, yrkat att 

hovrätten i första hand ska förordna att Liam inte ska ha rätt till umgänge med [pappan]. 
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Liams pappa avsäger sig alltså umgänget helt. Även här går det att se att när föräldrarna är 

överens om att Liam inte ska ha umgänge med sin pappa, dömer domstolen i enlighet med 

detta och lämnar inga ytterligare domskäl. Det blir inga rättsliga påföljder för en förälder som 

avsäger sig eller inte dyker upp till överenskommet umgänge, trots att det i föräldrabalken 

uttryckligen står att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar 

(Sjösten 2014:112f). Ett barn som vägrar umgänge kan däremot med polisens hjälp hämtas 

(a.a.:255). Enligt Harts delaktighetsstege hamnar Liam på nivå 1, eftersom han är med i 

sammanhanget genom de samtal som förts med berörda personer i hans närhet, men ingen 

frågar om Liams egna synpunkter eller inställning till omständigheterna. Han är alltså inte 

delaktig. Sannolikt är det direkt sammankopplat med hans ringa ålder och brist på förståelse 

för vad umgängestvisten innebär, vilket vi återkommer till längre fram i analyskapitlet. 

 

Föräldrabalkens formulering om barnets behov av en god och nära kontakt med båda 

föräldrarna (se 6 kap. 2a § andra stycket) har stor betydelse när det gäller barns möjlighet att 

tillgå båda sina föräldrar. Denna rättighet för barnet innebär dock inte att barnet måste bo eller 

ha umgänge med en förälder under vilka omständigheter som helst. Barnets rätt att inte 

utsättas för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling (jfr barnkonventionen, art. 19, 

art. 37) har företräde över barnets rätt till sina föräldrar. Barnets bästa ska därför även räknas 

in vid den riskbedömning som åligger socialnämnd och domstol att genomföra. Lagens 

utgångspunkt är att barnet inte ska riskera att fara illa, och därför grundas riskbedömningen 

bland annat på om det har förekommit övergrepp eller hot om övergrepp, hur föräldrarnas 

allmänna inställning till våld ser ut, och om någon av föräldrarna lider av psykisk sjukdom 

eller missbruksproblematik (Sjösten 2014:48f).  

 

Vad gäller Sabina och Yacob, 7 respektive 5 år, har tingsrätten gett rätt till umgänge trots att 

Sabina sagt sig vara rädd för pappan. Hovrätten har dock korrigerat domslutet och beslutat om 

umgänge med umgängesstöd. Motiveringen till båda domslut är att barnen riskerar förlora 

kontakten helt med pappan om ett umgänge inte kommer till stånd. Mamman som har ensam 

vårdnad bor med barnen på hemlig ort då hon uppgett att hon blivit misshandlad av sin f.d. 

man, samt att Sabina bevittnat detta. Det har inte påståtts att pappan skulle ha varit våldsam 

mot barnen och inget tyder på att han skulle skada dem fysiskt idag.  
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Däremot framgår att han haft psykiska problem och att han dessutom anser sig utsatt för en 

konspiration från de sociala myndigheterna i syfte att skilja honom från barnen och [mamman]. 

Detta kan emellertid inte vara något utslagsgivande för om ett umgänge innebär en risk för 

barnen. 

 

Hovrätten tror inte att det finns någon risk för barnen att umgås med pappan men beslutar om 

umgängesstöd eftersom det annars finns en risk att mammans adress uppdagas samt på grund 

av att pappan och barnen inte träffat varandra på ett par år. Barnens delaktighet är dock 

minimal.  

 

Även om Sabinas påstådda rädsla måste vägas in i bedömningen ger inte utredningen stöd för 

att det skulle medföra sådana risker för barnens psykiska mående om de tilläts träffa sin far att 

detta utesluter ett umgänge. 

 

Beviskraven i vårdnadsmål är inte lika höga som i brottsmål, men alla påståenden om 

övergrepp ska tas hänsyn till i en vårdnadstvist. Om någon av föräldrarna har blivit dömda för 

övergrepp mot barnet, ska det göras en väl avvägd bedömning huruvida det finns risk att 

barnet kan fara illa igen. De aspekter som bedöms är bland annat om övergreppen ligger långt 

bak i tiden, är systematiskt utförda eller har riktats mot fler personer än barnet. Då bedöms 

risken som högre än om föräldern blivit dömd för en enskild förhastad handling mot den 

andra föräldern (Sjösten 2014:49f). Tvisten mellan Amirs föräldrar gäller i huvudsak 

vårdnaden om Amir som är fem år, men även umgänge och boende behandlas. I tingsrättens 

dom tilldöms mamman ensam vårdnad om Amir, på grund av den rädsla och bristande 

förtroende hon känner inför pappan. Efter pappans överklagan av tingsrättens dom, gör 

hovrätten en annan bedömning och beslutar om gemensam vårdnad om Amir. Domskälen i 

hovrätten handlar i huvudsak om att pappans påstådda våld mot mamman inte går att styrka, 

och därmed bedöms att Amir inte riskerar att fara illa.  

 

[Mamman] har gjort gällande att [pappan] vid upprepade tillfällen har utsatt henne för brott och 

att hon därför saknar förtroende för honom. Hon har dock inte, utöver sina egna uppgifter, 

åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående. [...] Det saknas således stöd för att 

[mamman] har fog för den rädsla och brist på förtroende som hon har uttryckt.  

 

Ovanstående citat är ett exempel ur en dom där barnets delaktighet är svår att uttolka, 

eftersom fokus ligger på föräldrarnas konflikt.   
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Omständigheterna i fallet med Isabelle, 10 år, är komplicerade. Det finns misstankar om att 

pappan har begått sexuella övergrepp mot henne samt misshandlat och våldtagit mamman, 

misstankar som dock inte kan styrkas. Pappan tror att det handlar om en hämndaktion från 

mammans sida. Tvisten mellan föräldrarna är minst sagt infekterad: 

 

[Mammans] påståenden om att [pappan] utsatt henne för våld har inte den tyngden att det gör 

honom olämplig som umgängesförälder. [...] När det gäller påståendena om övergrepp mot 

dottern visar utredningen att Isabelle haft ett sexualiserat beteende och visat symptom på 

posttraumatisk stress och dissociation som hon behandlats för på BUP-kliniker[...]. Hon har 

både i behandlingssituationer och inför modern och hennes vänner berättat om konkreta sexuella 

och andra fysiska övergrepp från faderns sida. Isabelle har t.ex. i samtal på BUP hösten 2009 

sagt att hennes pappa slagit henne i ansiktet, gjort henne illa med en sax, ”stoppat en guldklimp 

i kompisens snipa”, slickat henne ”på snipan”, ”stack in en spikare i snipan” och ”kastat 

flaskor” på henne. 

 

Utredningen ger dock inte stöd för några säkra slutsatser i frågan om flickan någon gång 

utsatts för sexuella övergrepp eller om det finns andra förklaringar till hennes diagnoser och 

sexualiserade beteende. Isabelles föräldrar gick skilda vägar när hon var liten och efter det har 

pappan nästan uteslutande träffat barnet i sällskap av sin hustru eller umgängesstöd: 

 

Hovrätten finner det därför uteslutet att det beteende och de berättelser från Isabelles sida som 

nämnts ovan kan motsvaras av verkliga övergrepp förövade av hennes pappa. Det finns således 

inte någon skyddsaspekt som hindrar att ett umgänge med pappan nu etableras. Isabelles behov 

av en god kontakt med två föräldrar talar starkt för att så bör ske. Frågan är emellertid om det 

finns en risk för att ett umgänge med pappan kan leda till att flickan åter traumatiseras eller att 

en kontakt på annat sätt framkallar allvarliga psykiska reaktioner hos henne. 

 

Efter bedömning av Isabelles psykiska mående, anger hovrätten följande domskäl för sitt 

beslut: 

 

Vid en avvägning mellan ett i och för sig angeläget intresse och en beaktansvärd risk för 

Isabelles psykiska hälsa kan det inte anses förenligt med Isabelles bästa att för närvarande 

reglera ett umgänge med [pappan] ens med umgängesstöd. 

 

Här väljer hovrätten alltså att inte reglera ett umgänge i nuläget, men det handlar mer om att 

flickan ska skyddas från oro och påminnelsesymptom, inte från själva pappan eftersom 

övergrepp inte har kunnat styrkas. Den behandling Isabelle genomgår på BUP har dock inget 

fokus på att normalisera relationen med den förälder som utpekats som förövare, vilket 

betyder att det är upp till den andra föräldern att göra det. I det här fallet är dock mamman 
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övertygad om pappans skuld vilket inte underlättar för Isabelle att få en mer 

verklighetsbaserad bild av sin far. Flickan kan dock anses vara delaktig i domen eftersom det 

hon berättat och det som framkommit i den barnpsykiatriska utredningen, “... i förening med 

det förhållandet att Isabelle vid barnsamtal med utredaren förklarat att hon inte vill träffa sin 

pappa alls, har tillmätts avgörande betydelse för utredarens bedömning att det inte är förenligt 

med Isabelles bästa att umgänge med fadern förordnas”.  

 

Melissa som är sju år, har i en två år gammal vårdnadsutredning uttryckt att hon inte vill träffa 

sin pappa och i det här fallet kom inget umgänge till stånd. I domskälet framgår det dock att 

umgänget nekades på grund av bortföranderisken snarare än barnets vilja då pappan visat 

tendenser till detta i ett tidigare skede. Riskbedömningen väger tyngre än barnets eventuella 

önskemål eller behov av den andre föräldern. 

 

Vid bedömningen av huruvida umgänge mellan Melissa och [pappan] är förenligt med Melissas 

bästa har hovrätten emellertid även att fästa avseende särskilt vid risken för att Melissa 

olovligen förs bort eller hålls kvar av [pappan], vilket ska ställas mot hennes behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna. 

 

Både tingsrätt och hovrätt ogillar pappans yrkande om umgänge även med umgängesstöd 

eftersom risken för bortförande är för stor. Då mamman bor på skyddad adress menar 

tingsrätten att pappan får “verka för att ett umgänge med Melissa inleds på annat sätt, t.ex. 

genom brev eller epost, för att därefter på sikt eventuellt kunna övergå i någon annan form av 

umgänge.” Barnets delaktighet är väldigt låg i det här fallet. Flickan har visserligen gett 

uttryck för att hon inte vill träffa sin pappa (för två sedan), men även om hon idag önskat 

träffa honom hade domslutet förmodligen blivit detsamma på grund av att riskbedömningen 

väger tyngre.  

 

6.2 Barnets röst 

En viktig del av delaktighet är att få göra sin röst hörd. I denna kategori har vi därför valt att 

studera hur och på vilket sätt barnets röst kommer fram i domarna. Här är det alltså barns 

perspektiv som är i fokus. Även om inga barn har hörts direkt i rätten har de på något sätt fått 

ge uttryck för sin inställning och vilja exempelvis genom utredaren, en förordnad medlare, 

vårdnadsutredningen, BUP eller genom att de pratat med någon av föräldrarna. I de skriftliga 

domarna kan det dock vara svårt att utläsa vem som säger vad eftersom det sällan explicit står 

utskrivet.  
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Ett exempel på hur barns röster kommer fram i domarna hittar vi i fallet med de tioåriga 

tvillingarna Anna och Johanna som nämndes tidigare: 

 

Av samtal som socialtjänsten har haft med Anna och Johanna framgår att de inte vill ha kontakt 

med [mamman]. De säger att det är bra att inte träffa mamma längre, att de är vana att vara med 

pappa, att de saknar honom när de inte är med honom och att de inte vet om de vill träffa 

mamma mer. De är tveksamma till att prata mer om mamma och om umgänge. De vill inte att 

mamma ska bli arg. De kanske vill träffa mamma någon gång senare om någon annan är med. 

Även hos medlaren, som har haft enskilda samtal med Anna och Johanna, har de sagt att de inte 

vill träffa [mamman] själva och att de inte vill sova över hos henne. De har sagt att någon 

kompis kan vara med. Det är alltså inte bara [pappan] som för fram uppgifter om att barnen inte 

vill träffa [mamman], utan det är även något som Anna och Johanna själva säger. 

 

Informationen i domarna är knapphändig. Det finns till exempel ingen ytterligare förklaring 

till varför flickorna träffat socialtjänsten, men det vi ändå kan utläsa av materialet är att Anna 

och Johanna har fått uttala sig, deras inställning har kommit fram i samtal med medlare och 

socialtjänst och sedan även i rätten eftersom informationen står nedskrivet i den skriftliga 

domen. Detsamma gäller Edit, 11 år, som också har fått komma till tals, men hennes 

inställning är ambivalent vilket gör det svårare för rätten att beakta barnets vilja.  

 

Edit har i vårdnadsutredningen uttryckt att det den sista tiden varit ganska ”OK” att träffa sin 

pappa och vara med honom, att hon vill träffa sin pappa varannan helg och kanske sova över 

någon gång. Å andra sidan beskriver en nyligen avslutad utredning enligt SoL 

[socialtjänstlagen] en betydligt mer negativ bild där Edit säger att hon mår dåligt inför 

umgänget med sin pappa och att hon ska döda sig själv om hon ska bo hos sin pappa eller vara 

där varannan helg. 

 

I både tvillingarnas och Edits fall kan vi tolka det som att de blivit konsulterade enligt 

delaktighetsstegen (nivå 5) då de har fått ge uttryck för sin inställning men har inget med 

beslutet att göra. Tidigare forskning har visat att domstolen gör på olika sätt i bedömningar av 

mål, ibland tas utredningar med i bedömningen (det är oftast i dessa utredningar barnets röst 

och vilja återfinns) och ibland påtalas de inte alls (jfr Ryrstedt 2009; Rejmer 2003). I det här 

fallet är det i tingsrätten som materialet använts. I hovrätten hade föräldrarna redan kommit 

överens om ett beslut vilket kan betyda att rätten valt att inte titta på övrigt material eftersom 

målet då bara handlar om att godkänna eller inte godkänna föräldrarnas avtal (prop 

2005/06:99). 
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Ett annat exempel på hur barnets röst tydligare kan framträda i en dom är fallet med Pontus, 

11 år. Hovrätten har godkänt ett reglerat umgänge mellan mor och son efter att föräldrarna 

nått en överenskommelse: 

 

Pontus har själv, till utredande familjerättssekreterare, uppgett att han tyckte det var bra när han 

fick bo varannan vecka hos sin mamma och pappa. Utredarna har funnit att det måste vara det 

bästa för Pontus om hans behov av kontakt med båda föräldrarna kan tillgodoses genom ett 

fortsatt umgänge med modern. 

 

I detta citat går det att tydligt utläsa i vilket sammanhang och med vem Pontus har pratat med, 

samt vilken bedömning utredarna gör av Pontus uttalande. Pontus kan därför konstateras nå 

upp till nivå 5 på delaktighetsstegen (Hart 1992), när han på de vuxnas initiativ blir 

konsulterad om sin inställning till boende och umgänge. 

 

Att tingsrätten beslutade annorlunda än hovrätten var dels på grund av skyddsaspekten, att 

Pontus behöver lugn och ro efter att han mått dåligt under en längre tid. Mamman har en 

missbruksproblematik, som hon själv förnekar, men även att rätten inte ville reglera ett 

umgänge:  

 

Även om det får anses vara i Pontus bästa att ett umgänge sker mellan honom och mamman, 

finns det starka skäl för att ge [pappan] möjlighet att på egen hand göra avvägningen 

beträffande när och på vilket sätt ett sådant umgänge ska ske. 

 

Tidigare forskning visar enligt Röbäck (2012) att när barn görs delaktiga, genom att bli 

lyssnade på och tillfrågade om sin åsikt upplever mindre förvirring kring omständigheterna 

vid en vårdnadstvist. Om barnen inte får förklarat för sig vad som händer, blir det en svårare 

omställning om barnets boende och umgänge med föräldrarna förändras. Röbäck (a.a.) menar 

också att barn som inte blir informerade löper större risk att drabbas av depression, ångest och 

klandrar sig själva för föräldrarnas separation i större utsträckning (Röbäck 2012:50f; 

Eriksson & Näsman 2008). 

 

I domarna med de mindre barnen saknas oftast deras röster helt. När det gäller barnets 

inställning och tankar om sin situation är det dock möjligt att barnet haft tillfälle att uttrycka 

sina åsikter och att man träffat barnet under utredningen utan att det framgår av domen. Som 

vi tidigare nämnde är det vanligt att rätten inte anser att de behöver höra barnet om 

föräldrarna har kommit överens. De yngre barnen är också för små för att få sin vilja beaktad 
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även om tolvårsgränsen är borttagen. Dock kan man tycka att barnets röst ändå skulle få 

komma fram. Något kan de säkert förmedla även om de är mycket unga. Sundhall (2008) 

menar att familjerättens utredare snarare observerar små barn än pratar med dem. När eller om 

de nämns i de skriftligt meddelande domarna är det ofta genom att någon (föräldrar, 

skolpersonal) har observerat eller pratat med dem. Dock är det svårt att göra några 

bedömningar om ett barn om all information endast kommer från tvistande föräldrar som inte 

drar sig för att anklaga och smutskasta varandra.  

 

I fallet med tidigare nämnda Amir, 5 år, så har en vårdnads-, boende- och umgängesutredning 

genomförts på tingsrättens begäran, men i domen framkommer ingen information om vad 

utredningen har visat, och han är därför inte delaktig enligt Harts delaktighetsstege (1992). Vi 

placerar Amir på nivå 1, eftersom han via vårdnadsutredningen är medverkande i 

sammanhanget, men hans vilja och inställning får inget utrymme alls i domen. Alain, 6 år, har 

inte heller uttryckt sin inställning till tvisten, men har en röst i domen angående påstådda 

övergrepp, det vill säga indirekt om relationen till sin far. Ett uttalande från ett barn som pekar 

på att barnet i fråga har blivit utsatt för övergrepp tas på allvar i både vårdnadsutredning och 

domstolsförhandling (Sjösten 2014:49). Alain kan placeras på nivå 3, eller möjligen nivå 4, 

dock framgår det inte i domen i vilken grad Alain är informerad och införstådd om 

omständigheterna.  

6.3 Ålder och mognad 

Lagen säger att “hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad 

(FB 6:2a)”. Den tidigare tolvårsgränsen har tagits bort i verkställighetsmål i syfte att yngre 

barn i större utsträckning skall få komma till tals (prop. 2005/06:99). Barnen i vårt empiriska 

material är mellan 3-17 år och i detta avsnitt ligger fokus på hur ålder och mognad diskuteras i 

domarna.  

 

Barnen som är för små - vars åsikt, vilja eller önskemål vare sig nämns eller framkommer på 

annat sätt i den skriftliga domen - är utifrån Harts delaktighetsstege (1992) inte delaktiga. 

Treårige Erik föräldrar, som har gemensam vårdnad och överlag kommer bra överens, har en 

fungerande samarbetsförmåga kring Erik. De tvistar i detta fall om hur umgänget ska regleras 

eftersom Erik pappa bor utomlands och vill flyga Erik dit och hem varje vecka. I domen anges 

att Erik behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar och andra släktingar på 

pappans sida, väger upp för den påfrestning som veckovisa flygresor kan innebära. Erik 
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inställning i frågan finns inte att utläsa i domen, och han kan därför inte klassas som delaktig 

alls.  

 

I fallet med Elina, Paulina och Sara (17, 15, 10 år) har föräldrarna kommit överens om 

gemensam vårdnad vad gäller den yngsta flickan som har sitt stadigvarande boende hos 

mamman, samt att pappan ska vara ensam vårdnadshavare till de två äldre flickorna efter 

deras egen önskan. Hovrätten ändrade därmed tingsrättens dom. Vad gäller umgänget gick 

dock både tingsrätten och hovrätten på barnens linje och reglerar därför inte umgängesrätten. 

Elina och Paulina har uttryckt att de inte vill träffa respektive vara hos sin mamma:  

 

Både Elina och Paulina har i den kompletterande vårdnadsutredningen uttryckt att de vill bo hos 

pappa. Elina har sagt att hon inte vill träffa mamma alls medan Paulina sagt att hon inte vill vara 

hos mamma. Båda flickorna har uppnått sådan ålder och mognad att deras vilja ska respekteras. 

 

När det gäller Elsa, 17 år, ser tolkningen liknande ut. Tvisten gäller vårdnadsöverflyttning 

från pappan till mamman, något Elsa själv vill, samtidigt som hon ska bli kvar på det HVB-

hem hon bor på. Hovrättens domskäl lyder:  

 

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av 

barnets ålder och mognad (se 6 kap. 2a § tredje stycket föräldrabalken). Domstolen har således en 

skyldighet att i vissa situationer ta hänsyn till barnets vilja och andra mer allmänna synpunkter 

som barnet kan ha. Ju äldre ett barn är desto större betydelse kommer dess vilja att ha. 

 

Tingsrätten argumenterar dock annorlunda:  

 

Enligt föräldrabalken ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad. Vanligt förekommande är att barn över tolv år har stor påverkan. Detta innebär dock 

inte att barn över tolv år själva får bestämma hur vårdnaden ska se ut. Det som barnet ger 

uttryck för ska bedömas med sakkunskap och med hänsyn till omständigheterna i det enskilda 

fallet. 

 

Föräldrarna har båda haft missbruksproblematik och mamman har en bipolär diagnos som 

dock är under uppsikt nu. Elsa har bott större delen av livet hos pappan men sedan hon utsatts 

för både fysisk som psykisk misshandel samt blivit utkastad har hon vid flera tillfällen till 

olika personer uppgett att hon inte vill ha någon kontakt med pappan alls. Hon drabbades 

även av panikångest när pappan kontaktade henne via Facebook. Tingsrätten valde dock att 
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fokusera på att mammans psykiska besvär möjligen gör henne till en olämplig 

vårdnadshavare, istället för att lyssna på dottern.  

 

Mot denna bakgrund och då Elsa befinner sig i ett skede av livet där hon behöver stöd och hjälp 

för att må bra är det för närvarande en alltför osäker och otillfredsställande lösning att anförtro 

vårdnaden om henne till [mamman].  

 

Tingsrätten vill skydda Elsa men tror att det bästa sättet att göra detta på är att låta vårdnaden 

kvarstå, trots att Elsa tydligt klargjort att hon inte vill ha någon kontakt med pappan. Elsa 

behöver lugn och ro men hur ska hon få det om hon får panikattacker av kontakt med pappan? 

Tingsrätten skriver i de inledande övervägandena att “Elsa är så pass gammal att hon i princip 

själv kan bestämma vem av föräldrarna hon vill eller inte vill träffa och i så fall när.”, men i 

vårdnadsfrågan underkänns både Elsas vilja och mammans lämplighet. Ur 

delaktighetssynpunkt blir betyget därmed lågt. I hovrätten å andra sidan har Elsas inställning 

kommit fram samt hörsammats eftersom hon bedömts vara tillräckligt gammal och mogen för 

att veta vad hon själv vill. Hovrätten underkänner också tingsrättens argument om mamman 

som olämplig. “Vad som framkommit om [mammans] psykiska hälsa medför således inte att 

domstolen inte ska beakta Elsas vilja.” Det är även fullt möjligt att det är dottern som fört 

vårdnadsfrågan på tal till sin mamma vilket i så fall skulle kunna betyda att Elsa hamnar högst 

upp på Harts stege, att hon är initiativtagare samt får vara med och besluta (genom att 

mamman och hovrätten går på hennes linje). Det högsta steget av inflytande i Harts trappa 

innebär att barnet har initiativrätt i en fråga och dessutom bestämmer tillsammans med den 

vuxne och har lika stort inflytande över de beslut som ska fattas som den vuxne har 

(Dahlstrand 2012). Även Elina och Paulina i stycket innan kan vi placera här. Dock är det ju 

inte möjligt att ha full beslutanderätt i en domstolstvist, eftersom det i dessa sammanhang är 

någon annan tar besluten. 

 

De tioåriga tvillingarna Anna och Johanna kan även placeras in under denna kategori eftersom 

tingsrätten explicit talar om barnens ålder. “Av utredningen har dock framkommit att barnen 

för närvarande inte längre vill träffa sin mamma. De fyller inom en nära framtid tio år och 

deras vilja bör tas med i bedömningen.” Tingsrätten har tagit hänsyn till barnens ålder och 

mognad och anser att deras vilja bör tas i beaktande enligt FB 6:2a. Här blir det också tydligt 

att tolvårsgränsen är borttagen eftersom rätten anser att deras vilja bör tas med i bedömningen, 

trots att det bara är tio år. Hovrätten gick emot tingsrättens dom och barnens vilja och 
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förordnade rätt till umgänge med umgängesstöd eftersom föräldrarna gjort en 

överenskommelse vilket anses vara förenligt med barnens bästa.  

Sjuåriga Melissa har i vårdnadsutredningen sagt att hon inte vill träffa sin pappa. I hovrättens 

domskäl står det:  

 

Det finns ingenting i utredningen som tyder på att Melissa i och för sig skulle fara illa av 

umgänge med [pappan]. Melissa har visserligen i familjerättens utredning gett uttryck för att 

hon inte vill träffa sin pappa. Det var dock närmare två år sedan hon träffade [pappan] och det 

kan, med beaktande av att hon tidigare haft ett gott förhållande till honom, inte uteslutas att hon 

blivit påverkad av sin mamma i detta avseende. Mot denna bakgrund och med hänsyn till 

Melissas förhållandevis låga ålder kan hennes vilja inte tillmätas någon avgörande betydelse för 

frågan om umgänge. Ett umgänge i närvaro av umgängesstöd skulle därför kunna vara ett 

lämpligt sätt för Melissa att återuppta kontakten med sin far. 

 

Utifrån Melissas ålder menar hovrätten att barnet inte är riktigt tillförlitligt samt att flickan 

kan ha blivit påverkad av mamman. Som vi nämnde tidigare utgår rätten från en två år 

gammal vårdnadsutredning som gjordes när flickan bara var fem år. Rätten har inte brytt sig 

om att få uppdaterad information från barnet, troligen för att umgängesyrkandet ogillades på 

grund av skyddsaspekten. I Edits fall förs också ett resonemang utifrån aspekten 

påtryckningar eller påverkan av mamman. Här nämns dock inget om ålder, sannolikt för att 

Edit hunnit bli 11 år. I domen påtalar man en viss ”försiktighet” om hur Edits uppfattning bör 

bedömas: 

 

Det kan därför inte uteslutas att Edits ställningstagande mot fadern beror på en mer eller mindre 

medveten påverkan från [mammans] sida. Även den utdragna vårdnadsprocessen kan ha haft en 

negativ påverkan på Edits relation till sin pappa. Sammantaget gör detta att Edits uppfattning 

måste bedömas med försiktighet. 

 

I båda domar känner vi igen rättens tvivel på barnens “verkliga vilja” som Höjer & Röbäck 

(2007) uppmärksammade i sin studie. Och att ambivalenta barn ifrågasattes mer. Melissa är 

för ung och Edit för omogen för att veta vad de vill och därför går domstolen efter 

omsorgsprincipen snarare än rättighetsprincipen. I Melissas fall uteblev dock (som vi såg 

tidigare) umgänget med pappan, men detta på grund av bortföranderisken, inte utifrån hennes 

inställning. I Edits fall reglerades dock ett umgänge med pappan efter att föräldrarna kommit 

överens. Om vi ska diskutera delaktigheten i dessa fall hamnar Edit på konsultationsnivån (5) 

eftersom hon har fått uttrycka sin vilja - vilken visserligen var ambivalent. Melissa däremot 

har inte blivit tillfrågad om sin inställning sedan vårdnadsutredningen för två år sedan och kan 
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därmed inte sägas vara delaktig nu. Melissa vill vi därför placera in på icke-

delaktighetsnivåerna i stegen eftersom hon, vad det verkar, hålls helt utanför processen. 

7. Resultatdiskussion 

I följande avsnitt sammanfattas studien kort och de viktigaste resultaten redovisas. Därefter 

följer en diskussion om hur våra resultat förhåller sig till den tidigare forskningen. Sedan 

kommer ett kortare avsnitt om studiens valda teoretiska utgångspunkt och metod. 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till vidare forskning. 

7.1 Studiens viktigaste resultat 

Uppsatsen hade syftet att undersöka barns delaktighet i domar gällande vårdnad, boende och 

umgänge med utgångspunkt i föräldrabalkens sjätte kapitel samt barnkonventionen. Vi har 

således studerat hur motiveringen av barnets bästa ser ut i domarna, hur barn delaktiggörs och 

i vilken mån barnet får göra sin röst hörd och uttrycka sin vilja. För att besvara 

frågeställningarna genomförde vi en kvalitativ innehållsanalys av tings- och hovrättsdomar. 

För att därefter kunna analysera barnens grad av delaktighet i tvistemålen använde vi oss av 

Roger Harts (1992) delaktighetsstege.  

 

Studiens huvudsakliga resultat visar att: 

 Föräldrars överenskommelse innan domstolsförhandling påverkar barns möjlighet till 

delaktighet. 

 Från och med 10 års ålder får barnen i större utsträckning sin vilja beaktad i 

domstolen. 

 En bedömning om att det föreligger en risk för att barnet ska fara illa väger tyngre än 

barnets rätt till umgänge med sin förälder. 

 

Resultaten i vår studie pekar på att barns delaktighet i domar gällande vårdnad, boende och 

umgänge varierar beroende på de omständigheter som omger fallet. I de fall föräldrarna nått 

en överenskommelse innan förhandlingar i hovrätten är det svårt att uttolka om barnen är 

delaktiga i processen eller ej. Delaktigheten är också till stor del beroende av barnets ålder 

och mognad. Mindre barn får inte alls komma till tals, i utredningarna talas det oftast bara om 

barnet, inte med barnet. Samtidigt kunde vi se indikationer på att den tidigare tolvårsgränsen 

numera inte är aktuell, då röster från barn från 10 år tillmätts viss betydelse. Merparten av 

barnen som ingick i vår analys och som hade fått chans att yttra sig i sitt vårdnadsmål, 
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förmedlade sin inställning och gav därmed rätten ett rikare underlag för beslut. Ytterligare 

resultat visade att när det bedöms finnas en risk att barnet kan fara illa, så väger det tyngre än 

barnets behov av kontakt med båda föräldrar, en bedömning som följer lagens formulering i 

föräldrabalken och visar på hur barnperspektivet ska stå över en rättvis fördelning mellan 

föräldrarna av exempelvis umgänge. I tolkningen av våra resultat i relation till den tidigare 

forskningen kan även vi konstatera att delaktigheten och barns perspektiv är relaterade till 

varandra i en sorts växelverkan. För att barn ska kunna göras delaktiga, måste vuxna kunna ta 

barns perspektiv. För att barn ska kunna göra sin röst hörd och bidra med sitt perspektiv, 

måste de vara delaktiga. 

7.2 Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning 

Studiens resultat uppvisade både likheter och skillnader i jämförelse med tidigare forskning. 

Ur positiv bemärkelse visade våra resultat att barn har fått ta lite större plats i domarna, även 

om större delen av de skriftliga domarna endast redogör för föräldrarnas konflikt. Vi kan 

konstatera att våra resultat förstärker den tidigare forskningen om barns delaktighet. Att barn 

vill vara delaktiga och att deras vilja ska beaktas i vårdnads-, boende- och umgängestvister 

går att utläsa såväl i vår studies resultat som i den tidigare forskningen (jfr Cashmore 2011; 

Birnbaum & Saini 2012).   

 

Enligt Schiratzki (2008:81) råder det en rättslig trend i att tydligare definiera hur barnets bästa 

ska tolkas efter att domstolars tillämpning kritiserats för att vara för godtycklig. Vad barnets 

bästa betyder är öppet för tolkningar och en individuell bedömning måste göras i varje enskilt 

fall. Denna trend verkar fortgå, då vi kunde se liknande tendenser till detta i vår studie. 

Däremot gällde det inte i de fall då föräldrarna nått en överenskommelse. En frågeställning vi 

hade var hur barnets bästa motiveras i domar. I en stor del av hovrättsdomarna hade 

föräldrarna nått en överenskommelse vilket i samtliga fall godkändes av rätten då det ansågs 

vara förenligt med barnets bästa. Det är inte föräldrarnas beslut som ska fattas efter principen 

om barnets bästa, principen gäller endast de beslut som domstolen och andra myndigheter tar.  

 

Något annat som våra resultat visade på, var att barns delaktighet i de studerade domarna 

undergrävdes. Röbäck och Höjer (2009) menar att det finns ett antagande om att barn inte 

behöver höras i de fall föräldrarna har kommit överens. Man antar att det som är bra för 

föräldrarna också oftast är bra för barnet. Barnombudsmannen (2005:7ff) har kritiserat 

domstolen för att tolkningen av barnets bästa snarare sätter föräldrarnas intressen i första 
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rummet. Bland annat menade BO att behoven hos mindre barn hamnar i skymundan när 

föräldrar kommit överens. Det vi uppmärksammade var att samtliga barn i vår studie hamnade 

i skymundan i den skriftligt meddelade domen. Det behöver inte alltid innebära att beslut har 

tagits emot barns vilja - det handlar mycket om hur lyhörda och villiga till kompromiss 

föräldrarna är - men barnen i de tvister där föräldrarna har nått en överenskommelse får ingen 

plats i beslutet.  

 

Enligt propositionen till 2006 års vårdnadsreform är det är upp till domstol eller socialnämnd 

att godkänna föräldrarnas avtal, men det är viktigt att både domstolar och socialnämnder 

tydligt redovisar hur man har resonerat i det enskilda fallet. Barnperspektivet ska vara 

framträdande (prop. 2005/06:99). I tingsrättsdomarna i vår studie var resonemanget överlag 

utförligt skrivet, dock inte i hovrättsdomarna som var mer knapphänta. I de fall föräldrarna 

kommit överens nämndes bara barnet till namn. Ingen ytterligare information om hur barnen 

upplever situationen eller hur de ställer sig i frågan finns utskrivet. Barnperspektivet får man 

således leta efter, eller kanske snarare barnets perspektiv. En förklaring till bristen på 

barnperspektiv kan enligt Rejmer (2003:111) vara att det finns en konflikt mellan 

objektivitetsprincipen och principen om barnets bästa eftersom både barnets och föräldrarnas 

intresse ska tillgodoses.  

 

Barnets bästa i FB 6:2a är en portalparagraf följt av mer preciserade bestämmelser om risk 

och behovet av båda föräldrar, samt att hänsyn ska tas till barns vilja utifrån ålder och 

mognad. I Röbäcks studie (2011) kunde hon konstatera att den tidigare slentrianmässigt 

förordnade umgängesrätten hade fått ge vika för skyddsaspekten efter att den nya 

lagändringen kom till. Enligt Röbäck (a.a.) var det vanligt att domstolen förr både beslutade 

om gemensam vårdnad och umgänge trots uppenbar risk för barnen eftersom fokus då låg på 

barns rätt till båda sina föräldrar. Efter lagändringen står riskbedömningen över barnets behov 

av båda föräldrar och vi hittade ingen dom där vårdnad eller umgänge förordnats trots 

uppenbar risk, men i ett par domar godkändes umgänge med pappor som misstänkts eller 

bevisligen varit våldsamma mot mamman, dock aldrig mot barnen.  I vår studie fanns det 

även en dom där umgänget underkändes på grund av flickans psykiska mående då hon var 

övertygad att pappan har förgripit sig på henne, men där inget pekade på att så var fallet. När 

det gällde risk för bortförande underkändes umgängesrätten utan pardon.  
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I den tidigare forskningen var det flera studier som påtalat ett samband mellan att barns vilja 

beaktas och barnens ålder och mognad. Rejmers (2003) samt Höjer och Röbäcks (2007) 

undersökningar var gjorda innan lagändringen och innan lydelsen “hänsyn skall tas till barnets 

vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (FB 6:2a)” skrevs in. Skillnaderna mellan 

då och nu var dock inte så stora. Barns åsikter och vilja tillmäts bara betydelse om barnen är 

äldre, små barn bryr man sig inte om att fråga alls. I vår studie märkte vi dock att domstolen 

tagit fasta på att tolvårsgränsen inte längre är aktuell, även om inga barn under tio år verkade 

ha något att säga till om. I Röbäcks studie från 2011 visar resultaten att barnens vilja 

diskuteras i mindre än hälften av de undersökta fallen, vilket bara är en marginell ökning. En 

positiv aspekt i Röbäcks undersökning är dock att bedömningen av barns vilja har förändrats 

på så vis att fler barn får sin vilja beaktad i de fall där barnets vilja har redovisats. Röbäcks 

resultat samstämmer med de resultat vi sett i vår studie, att de barn vars vilja fått avgörande 

betydelse för domstolens beslut var som yngst 10 år (a.a.:18f). 

 

De skillnader som gått att utläsa mellan våra resultat och den tidigare forskningen beror till 

viss del på att studierna inte är utförda på samma sätt och att de ligger längre bak i tiden. 

Framförallt ser vi skillnader på studier genomförda innan vårdnadsreformen vilket också 

pekar på att lagändringen haft effekt. Barn har blivit lite mer delaktiga, men trots det stärkta 

barnperspektivet och lydelser om barns rätt att bli hörda skulle lagstiftningen behöva 

kompletteras för att göra barn mer delaktiga i vårdnadsprocesser. Dahlstrand (2012) tror att en 

inkorporering av barnkonventionen skulle möjliggöra att domstolar och myndigheter kan 

skapa praxis vad gäller barns deltagande och det skulle vara en av vinsterna med en 

inkorporering. Dahlstrand föreslår att de sociala myndigheterna skulle kunna ta fram en 

referensram för att arbeta med metodutveckling utifrån barnkonventionen. En bättre dialog 

mellan socialtjänst och domstolar skulle ge ett bättre underlag i målen (a.a.).  

7.3 Diskussion om teori- och metodval 

Med hjälp av Harts (1992) delaktighetsstege kunde vi analysera i vilken mån barn är delaktiga 

i domar som rör vårdnad, boende och umgänge. Inom området barns delaktighet finns flera 

teoretiska modeller, bland annat har Harry Shier (2001) och Lotta Dahlstrand (2004) tagit 

fram egna modeller. Dessa är snarlika Roger Harts stege, men innehåller färre nivåer vilket 

gör dem lättare att arbeta med. I båda fallen saknas dock nivåer för när barnet räknas som icke 

delaktig, vilket gjorde att vi slutligen bestämde oss för att arbeta utifrån Harts modell, 

eftersom just icke-delaktighet var något vi stötte på i vår analys av empirin. De flesta barnen i 
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vår uppsats hamnade på nivå 4 eller 5 vilket innebär att de antingen hade blivit informerade 

eller konsulterade om situationen, men inget att säga till om i beslutsprocessen. Det här är 

naturligtvis vår tolkning av det empiriska materialet, men med en barndomssociologisk 

utgångspunkt som präglas av barns rätt till delaktighet, blir det tydligt att det rättsliga 

systemet är utformat på ett sätt som per definition försvårar barns delaktighet så länge barnen 

inte är part i målet.  

 

Att utgå från barndomssociologi som övergripande teoriram har gjort det möjligt att sätta 

barnet i fokus under analysarbetet, och genom att använda barndomssociologins centrala 

begrepp har vi kunnat dra slutsatser av våra resultat. Bland annat kan föräldrar som har 

separerat inte antas ha samma mål eller uppfattning om vad som är barnets bästa. Eftersom 

barnet i domstolsprocessen saknar talerätt, borde det vara föräldrarna som tar ansvaret för att 

beakta barnets inställning och önskemål, trots att det inte krävs enligt lag. Beroende på 

omständigheterna i vårdnads-, boende och umgängessituationen kan vi däremot anta att det 

finns minst tre olika uppfattningar i ärendet, de två föräldrarnas och dessutom barnets, som i 

olika utsträckning kan överensstämma med varandra - eller inte alls. Det i domstolspraxis 

vanligt förekommande antagandet om att barnets bästa är lika med föräldrarnas 

överenskommelse, är ur barndomssociologisk synvinkel problematiskt, eftersom 

skyddsperspektivet blir dominerande. Det betyder, med vår teoretiska utgångspunkt, att de 

vuxna avgör vilka möjligheter ett barn har att göra sin röst hörd och vara delaktig i 

beslutsprocessen. De vuxna tolkar och bestämmer om barnets uppgifter har betydelse, vilket 

också innebär att självbestämmanderätten hänger på om barnets önskan överensstämmer med 

det beslut som de vuxna vill ta. 

 

Att genom en kvalitativ innehållsanalys studera barns delaktighet anser vi uppsatsförfattare 

har varit ett bra val. Metoden har tillåtit en djupgående tolkning av textmaterialet och gjort det 

möjligt att hitta intressanta teman och kategorier i analysen. En svårighet med metoden har 

varit att veta hur mycket empiriskt underlag som är tillräckligt för en sådan här studie. I det 

inledande skedet av uppsatsarbetet fanns en osäkerhet på om det skulle gå att få ut tillräckligt 

med information ur domarna för att kunna svara på frågeställningarna. Alternativa metoder att 

undersöka barns delaktighet i vårdnadstvister skulle kunna vara intervjuer med barn och 

föräldrar i tvistemål, och/eller yrkesverksamma från domstol, familjerätt och/eller socialtjänst, 

i syfte att fånga subjektiva uppfattningar om hur barn görs delaktiga i vårdnadstvister. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

För att ytterligare bygga på den forskning som gjorts kring barns delaktighet, anser vi att det 

vore intressant om mer forskning inriktas på i vilken utsträckning barn får sin vilja beaktad i 

rättsliga sammanhang, samt utvecklandet av metoder och riktlinjer för att öka barns 

möjligheter att vara delaktiga i vårdnads-, boende och umgängesmål. De norska forskarna Vis 

& Fossum (2013) menar att det finns en brist på detta forskningsområde, trots att mycket 

forskning om just barns delaktighet finns att tillgå.  

 

Norge är det enda land som har inkorporerat barnkonventionen i landets lagstiftning, vilket 

bland annat har resulterat i att barn får tillgång till en särskild företrädare i vårdnadsmål (a.a). 

I en debattartikel i Dagens Nyheter i november i år skriver Soma Amin att föräldrabalken bör 

formuleras så att det tydligt framgår att barnets rättigheter är överordnad förälderns 

rättigheter, och att en lag om särskilt ombud till barn i vårdnadstvister bör verkställas, något 

även Barnombudsmannen föreslagit (Amin 2015). Det vore intressant att i en studie 

undersöka eventuella förändringar som införandet av ett sådant biträde skulle innebära för 

barns möjlighet till delaktighet.  

 

Nuvarande regering i Sverige har lovat att barnkonventionen ska inkorporeras under rådande 

mandatperiod (Regnér 2015). Enligt Lotta Dahlstrand (2012) skulle inkorporeringen innebära 

att praxis utifrån barnkonventionen skulle kunna skapas både i domstolar och hos andra 

myndigheter (a.a.). Det skulle därför även vara intressant att studera hur den kommande 

inkorporeringen skulle kunna bidra till att utveckla barns möjligheter att komma till tals i 

domstolsprocesser om vårdnad, boende och umgänge. 
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