
 

 
 

 

Barnets röst och 
familjerättssekreterarens 
handlingsutrymme 

Familjerättens utredning vid umgängestvist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HUVUDOMRÅDE: Socialt arbete 

FÖRFATTARE: Simone Liedholm & Christine Engström 

JÖNKÖPING: 2019 



 

ii 
 

Förord 

i vill tacka vår handledare Nina Åkerlund för hennes flexibilitet under vår studiegång, tacka 

våra informanter för att ha välkomnat oss med öppna armar och tacka våra familjer som 

ställt upp med mat, sällskap och sovplats under våra utflykter. Slutligen vill vi tacka oss själva som 

under denna period har gjort ett fantastiskt försök i att balansera studierna med jobb, familj och 

att ibland andas, samt varandra för att när den ena inte orkat, har den andra gjort det för oss båda. 
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Abstract 

Title: The voice of the child and the family court secretaries’ scope of action  

– The family courts investigations regarding visitation rights 

Authors: Simone Liedholm & Christine Engström  

Tutor: Nina Åkerlund 

Examinator: Pia Bülow 

 

The main purpose of this study is to shed light on the complexity of family court investigations 

regarding visitation rights in relation to scope of action, child perspective and a child’s perspective. 

Twelve family court secretaries at nine different municipalities have been interviewed according to 

a semi-structured interview design. Collected data has then been analyzed to shed light on the 

aspects that the family court secretaries experience regarding how their investigations are 

conducted. The result shows that the work of the informants regarding the material investigations 

has great similarities, but that the procedure during the investigations differs between them, both 

when it comes to time spent on the investigations, the number of discourse with the child and the 

use of manuals or methods. The study also shows that the family court secretaries experience that 

they have a high level of scope of action which they cherish, as this forms the opportunity to make 

assessments based on the individual child's best interests in its unique situation. 
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Sammanfattning 

Titel: Barnets röst och familjerättssekreterarens handlingsutrymme  

– Familjerättens utredning vid umgängestvist 

Författare: Simone Liedholm & Christine Engström  

Handledare: Nina Åkerlund 

Examinator: Pia Bülow 

 

Huvudsyftet med denna studie är att belysa komplexiteten i familjerättens utredningar gällande 

umgänge i relation till handlingsutrymme, barnperspektiv samt ett barns perspektiv. Tolv 

familjerättssekreterare i nio olika kommuner har intervjuats enligt en semistrukturerad 

intervjudesign. Insamlad data har sedan analyserats för att belysa de aspekter som skildrar 

familjerättssekreterarnas upplevelse kring hur deras utredningar utförs. Resultatet påvisar att 

informanternas arbete gällande den materiella utredningen har stora likheter med varandra, men 

att tillvägagångssättet under utredningarna skiljer sig åt mellan dem, både när det kommer till 

tidsåtgång, antal barnsamtal samt nyttjandet av manualer eller metoder. Studien påvisar även att 

familjerättssekreterarna upplever sig ha en hög grad av handlingsutrymme som de värnar om, då 

detta utgör möjligheten till att göra bedömningar utifrån det enskilda barnets bästa i dennes unika 

situation. 
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Inledning  

Det är vanligt förekommande att föräldrar separerar i dagens samhälle. Enligt statistik från 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) upplevde 61,793 barn år 2017 att deras föräldrar separerade. I 

samband med separationer är det vanligt att föräldrar tvistar om vårdnad, boende och umgänge 

(Singer, 2017). Vid tvister kan familjerätten få i uppdrag av tingsrätten att utreda gällande vilket 

slags umgänge som gynnar barnet (Socialstyrelsen, 2011). År 2017 var 6,163 barn aktuella i 

utredningar gällande vårdnad, boende och/eller umgänge (MFoF, 2018a). 

Hur barns delaktighet möjliggörs i det praktiska sociala arbetet är av särskilt intresse i och med att 

FN:s barnkonvention om barnets rättigheter blir lag från och med den 1 januari 2020 (Prop. 

2017/18:186).  

Tidigare forskning visar att vuxnas syn på barn är avgörande för barns möjlighet till delaktighet, 

om och hur mycket barn kommer till tals, samt om och vilken betydelse deras ”röst” tillmäts i 

relation till vuxnas (Halldén, 2007). 

Med ovanstående som utgångspunkt blir det särskilt intressant att undersöka hur centrala 

myndighetsaktörer, såsom familjerättssekreterare, beskriver styrande faktorer, det egna 

handlingsutrymmet samt hur barn görs delaktiga i utredningar samtidigt som deras behov av skydd 

och omsorg säkerställs. 

I vår studie har vi via intervjuer med familjerättssekreterare undersökt deras beskrivningar av barns 

faktiska och möjliga delaktighet under familjerättens utredningar vid umgängestvister. Med stöd av 

våra informanters beskrivningar har vi sedan fört ett resonemang kring dessa upplevda möjligheter 

och svårigheter, med teoretiska utgångspunkter i barndomssociologi och syn på barn, 

barnperspektivet och ett barns perspektiv, samt handlingsutrymme inom socialt arbete. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att studera hur familjerättssekreterare beskriver barns delaktighet vid 

utredning för umgänge.   

Frågeställningarna är:  

 Hur beskriver familjerättssekreterare barns möjlighet till delaktighet under utredningar och hur 

hänsyn tas till ålder, mognad, talförhet eller andra aspekter? 

 Hur beskriver familjerättssekreterare sitt handlingsutrymme inom utredningar? 

 Hur beskriver familjerättssekreterare att barns delaktighet under utredning undersöks av 

tingsrätten inför beslut i ärendet? 
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Bakgrund 

Föräldrar som inte är överens om umgänge och önskar stöd i frågor gällande vårdnad, boende 

och/eller umgänge kan antingen vända sig till sin hemkommun och ansöka om samarbetssamtal 

enligt 5 kap. 3§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453), eller vända sig till tingsrätten och göra en så kallad 

stämningsansökan. Här följer inledningsvis en kort redogörelse för tingsrättens och kommunernas 

ansvar, därefter ges en redogörelse för vad en utredning bör innehålla och vad 

familjerättssekreterarna bör beakta med fokus på barns bästa samt barns rätt till delaktighet och 

skydd. 

Tingsrätten 

Tingsrätten skall enligt 6 kap. § 19 föräldrabalken (SFS 1949:381) ansvara för att frågor gällande 

vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Underlaget består i första hand av 

information från föräldrarna (Singer, 2017), men tingsrätten kan även vid behov begära in 

upplysningar från socialnämnden i den aktuella kommunen enligt 6 kap. § 19 tredje stycket 

föräldrabalken (SFS 1949:381).   

Socialnämnden och familjerätten 

Med grund i ovanstående, innebär detta att kommunens socialnämnd antingen får in en ansökan 

om stöd från föräldrarna, eller ett juridiskt uppdrag från tingsrätten om att utföra utredningar om 

vårdnad, boende och umgänge (föräldrabalken SFS 1949:381). En utredning hos familjerätten skall 

som huvudregel mynna ut i ett förslag till beslut till tingsrätten (ibid.). 

Under en utredning träffar familjerättssekreterare föräldrar och barn, och det är även vanligt 

förekommande att andra personer, exempelvis förskolepersonal, hörs under utredningen (Sveriges 

domstolar, 2018).  

Förutom gällande lagstiftning finns det en handbok som är tänkt att fungera som stöd för 

familjerättssekreterare (Socialstyrelsen, 2012). I denna redovisas lagstiftning, förarbeten, rättsfall 

och JO-uttalanden som berör familjerättsliga ärenden (ibid.). Utredningen skall enligt handboken 

innehålla följande information: 

 vilken uppfattning föräldrarna har, 

 hur barnets vilja ser ut, 

 om barnet inte har kommit till tals och skälen till det, 
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 om föräldrarna har vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, 

 vilka uppgifter från socialtjänstens register som har betydelse, 

 vilka andra uppgifter som kan vara relevanta i ärendet, och hur bedömningen av vad som 

är barnets bästa har gjorts (ibid.). 

Handboken gör gällande att utredningstiden inte bör överstiga 3–4 månader (Socialstyrelsen, 2012). 

Det har dock visat sig att det är vanligt förekommande att utredningar kräver längre tid och 

familjerätten har möjlighet att, vid behov, begära anstånd hos tingsrätten (ibid.). 

Lagstiftningen och barnet 

Föräldrabalken i samverkan med socialtjänstlagen utgör ”ramarna” för utredningen 

(Socialstyrelsen, 2012) och barnets bästa skall vara avgörande vid alla bedömningar av frågor om 

vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. § 2 föräldrabalken (SFS 1949:381). 

Vad innebär då barns bästa? Barns bästa innebär att: barn som bor med en av sina föräldrar har 

rätt till umgänge med den andre föräldern och detta umgänge skall utgå från barnets behov 

(Socialstyrelsen, 2012), samt att barnets behov av nära och goda relationer till båda föräldrarna skall 

tillgodoses, även då föräldrarna inte bor tillsammans (Wickström & Komujärvi, 2011). Dock är det 

inte alltid förenligt med barns bästa att ha umgänge med den andre föräldern och därför skall 

umgängesfrågan alltid prövas utifrån de rådande förhållandena i det enskilda fallet (ibid.) Barns rätt 

till umgänge innebär dock inte att en förälder kan tvingas till umgänge och en förälder kan heller 

inte kräva att ha umgänge mot barnets vilja (ibid.). 

I sammanhanget är det viktigt att påtala att det finns alternativ till fysiskt umgänge. Enligt 6 kap. 

15 § andra stycket föräldrabalken (SFS 1949:381) kan umgänge även ske via telefon- eller 

brevkontakt, samt att barn som anses vara i behov av stöd, eller som önskar stöd, kan beviljas 

umgängesstöd enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken (ibid.). Umgängesstöd innebär att en särskilt 

utsedd person är med vid umgängestillfällena (Socialstyrelsen, 2012). Umgängesstöd beslutas av 

tingsrätten och skall följas upp regelbundet (ibid.). 

Barns rätt till delaktighet 

Barns rätt till delaktighet regleras både i 6 kap. § 19 fjärde stycket föräldrabalken (SFS 1949:381) 

och i artikel 12 i FN:s konvention gällande barns rättigheter (UNICEF, 2009). I FN:s 

barnkonvention uppges följande: 
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”1. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål ska barnet, i alla domstolsförfaranden och administrativa 

förfaranden som rör barnet, särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 

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

nationella procedurregler.” – (UNICEF, 2009).  

Av 6 kap. § 19 fjärde stycket föräldrabalken (SFS 1949:381) framgår att barnets inställning skall 

redovisas i utredningen och klargöras för rätten om det inte anses vara olämpligt. Vidare framgår 

även att barnets åsikt skall tillmätas större betydelse ju äldre barnet är (ibid.). Dock innebär inte 

detta att barnets vilja per automatik anses vara synonymt med barnets bästa (Socialstyrelsen, 2012). 

Barnets vilja skall vägas mot barnets ålder och mognad samt föräldrarnas uppfattning av barnets 

förmåga att tala med familjerättssekreteraren. Dessutom väger familjerättssekreterarna in faktorer 

i familjen och närmiljö samt övriga uppgifter framkomna av referenssamtalen (ibid.). 

Genom att tillåta barn att få berätta om sin vardag och om andra viktiga barn och vuxna i dess liv, 

kan utredaren få en bild av barnets syn på sin tillvaro (Socialstyrelsen, 2012). Barn skall dock inte 

göras ansvariga för svåra beslut och inte heller utsättas för press i en redan utsatt situation (ibid.).   

Samtycke att samtala med barnet i utredningen 

Enligt 11 kap. 10§ tredje stycket socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kan socialnämnden i utredningar 

rörande barns behov av skydd eller stöd, samtala med barnet utan att vårdnadshavare gett samtycke 

och utan att vårdnadshavare är närvarande. Detta gäller dock inte i utredningar kring vårdnad, 

boende eller umgänge, där det enligt regeringens prop. (2009/10:192) Umgängesstöd och 

socialtjänstens förutsättningar att tala med barn, framgår att samtal utan vårdnadshavares samtycke 

inte är lagligt. Detta eftersom behovet av samtal med barn utan vårdnadshavares samtycke inte 

anses tillräckligt stort då det kommer till utredningar enligt 6 kap. 19 § föräldrabalken 

(Socialstyrelsen, 2012). Det framkommer även att det förekommer endast i ett fåtal ärenden att 

vårdnadshavare nekar enskilda samtal med barn under utredningar inom familjerättsliga ärenden 

(ibid.). 

Barns rätt till skydd  

Familjerätten har anmälningsplikt på samma vis som andra enheter inom socialnämndens 

socialtjänst och ansvarar därför för att vid kännedom om att ett barn far illa och är i behov av stöd 
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och skydd, utföra en orosanmälan enligt 14 kap § 1 SoL (SFS 2001:431). Enligt 6 kap. § 2 a andra 

stycket föräldrabalken (SFS 1949:381) förväntas utredaren särskilt undersöka huruvida det finns en 

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

hålls kvar, eller på annat sätt far illa. Utredaren bör även ta hänsyn i bedömningen till om det 

förekommit eller förekommer: våld eller övergrepp, hot om våld eller övergrepp, 

missbruksproblem, psykisk ohälsa eller -sjukdom, samt andra problem i familjen och den allmänna 

attityden till våld (Singer, 2017). 

Bedömning av risk och skydd 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har tagit fram riktlinjer och stöd för 

riskbedömning i samband med utredning gällande vårdnad, boende och umgänge (MFoF, 2018b). 

Dessa riktlinjer beskriver konkreta steg samt ger handledning under varje steg i en 

riskbedömningsprocess (ibid.). MFoF (ibid.) uppger att för att risken skall kunna bedömas skall 

risk- och skyddsfaktorer sammanställas, uppgifterna skall bedömas i fråga om trovärdighet och 

värderas och sedan skall en individuell bedömning avsluta riskbedömningen (ibid.). Om konflikter, 

hot, våld eller övergrepp har förekommit bör utredaren ställa frågor till föräldrarna om vad barnet 

upplevt, om barnet själv varit utsatt och hur barnet blivit påverkat av detta (ibid.). Riktlinjerna gör 

även gällande att utredaren inte bara skall beakta risken för direkta övergrepp mot barnet, utan 

även beakta risken för övergrepp mot den andra föräldern eller mot syskon, eftersom även sådana 

övergrepp kan leda till att ett barn far illa (ibid.). MFoF (ibid.) uppger vidare att detta bör göras 

genom att ställa öppna frågor, för att på så sätt få fram så mycket information som möjligt och 

minska styrning av samtalet. 

Barnkonventionen som lagstiftning 

År 1948 utfärdades FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i denna deklaration 

omnämns barn endast på tre ställen (FN, 2008). År 1959 kom FN:s deklaration om barns rättigheter 

där begrepp såsom ”barnets bästa” finns med och 30 år senare skapades Barnkonventionen, vilken 

trädde i kraft den andra september 1990 och Sverige var en av de första länderna att ratificera 

konventionen samma år (ibid.). Den 13:e juni 2018 röstade Sveriges riksdag igenom förslaget om 

att Barnkonventionen skall bli svensk lag, vilket förväntas träda i kraft den första januari 2020 

(Regeringen, 2018). I och med barnkonventionens ökade inflytande i socialt arbete har begreppet 

”barnets bästa” allt mer blivit ett ledord i flera sammanhang (Singer, 2017). Trots detta erkännande 

av barns rättigheter är det viktigt för aktörer inom myndigheternas verksamheter att påminnas om 

att ett barn är beroende av vuxna och därför inte kan ses som självständig i förhållande till vuxna 

(ibid.). Singer (ibid.) påtalar att ett erkännande för barns rättigheter är otillräckligt, om inte aktörer 
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inom myndigheternas verksamheter ser barnets bästa i relation till föräldrars rättigheter och 

skyldigheter i förhållande till sitt barn. 

Standardisering inom familjerätterna i Sverige 

Standardiseringen inom socialt arbete märks bland annat genom att socialstyrelsen har tagit fram 

föreskrifter och allmänna råd för olika områden (Skillmark, 2018). Då det gäller utredningar 

gällande umgängesrätt har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter och allmänna råd om hur 

verksamheter skall arbeta för att leva upp till föreskrifternas krav inom socialt arbete i Sverige 

(ibid.). Socialstyrelsen har även gett ut en Handbok i stöd för rättstillämpning och handläggning 

inom socialtjänstens familjerätt (ibid.). 

Handboken Socialstyrelsen utgivit, rörande familjerättsliga ärenden, gör exempelvis gällande att 

samtal med barn vid utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge bör ske både enskilt med 

barnet och tillsammans med vardera föräldern (Socialstyrelsen, 2012). Den gör även gällande att 

hembesök skall utföras först för att tillåta barnet att träffa de eller den personen som skall utföra 

intervjuerna/barnsamtalen på en trygg arena (ibid.). Även MFoF har gett ut ett handläggningsstöd 

för familjerätterna då de sedan år 2017 tagit över det huvudgripliga ansvaret gällande uppkomsten 

av riktlinjer och uppföljning inom familjerättsliga ärendet (ibid.). 

Norrköpingsmodellen 

Enligt handboken utgiven av Socialstyrelsen för familjerätter i Sverige uppges att den mest använda 

metoden inom familjerätten för samtal med barn är Norrköpingsmetoden.  

I Norrköpingsmodellen utformas och benämns barnsamtal som intervjuer och barnet träffar 

utredare från familjerätten i tre enskilda sådana intervjuer (Gustavsson, 2011). Intervjuerna 

genomförs i regel i ett samtalsrum på familjerätten och sker utan att föräldrar närvarar (ibid.) Enligt 

modellen bör intervjuerna ske tidigt i utredningen, eftersom det bidrar till att ett barnfokus ligger 

som grund i utredningen under den tid som den fortskrider (ibid.). Vidare uppger Gustavsson 

(ibid.) att den tredje intervjun skall vara ett återkopplande samtal där barnet återges den information 

som framkommit under de två tidigare intervjuerna och där barnet ges möjlighet att lägga till, 

kommentera eller ta bort uppgifter. Modellen anger att det är bra att spela in intervjuerna med 

barnet för att kunna citera barnet ordagrant i utredningen, detta eftersom de referat som författas 

av inspelningen ger möjlighet till att barnets egna uttryckssätt kommer fram utan omskrivningar 

och tolkningar (ibid.). 
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Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen redogörs för tidigare forskning rörande synen på barn, barns perspektiv, 

barns rätt till delaktighet, barns rätt till skydd, med fokus på det praktiska sociala arbetet och 

vårdnadsutredningar. Dessutom redogörs tidigare forskning avseende socialsekreterares 

handlingsutrymme, med fokus på praktiskt socialt arbete och familjerättssekreterare.  

Synen på barn  

Tidigare forskning visar att synen på barn har förändrats över tid och i praktiskt socialt arbete 

märks det bland annat genom att man i mycket av den forskning som finns skiljer mellan ett barns 

perspektiv och barnperspektiv (Halldén, 2003). Halldén (ibid.) menar att barnperspektivet som 

begrepp är mångtydigt, och används både som ett ideologiskt begrepp med retorisk kapacitet och 

i vetenskapliga sammanhang som metodologiskt begrepp. Barnperspektivet kan ses som ett 

begrepp där barns röster samlats in och tolkats och nyttjas för en förståelse inom ett diskursivt 

sammanhang (ibid.). Med detta menas alltså att barns egna utsagor, upplevelser, vittnesmål och 

röster, samlat som generella erfarenheter, skapar ett barns perspektiv på olika fenomen (ibid.). Ett 

barns perspektiv innefattar den information det aktuella barnet ger i sin aktuella situation, i ett möte 

med en vuxen som mottar informationen ur ett barnperspektiv – barnets röst tas emot med en 

förförståelse för hur barn kan tolkas, bemötas och bli hörda (ibid.). 

Enligt Singer (2017) utgår lagstiftningen från ett kompetens- och behovsorienterat synsätt på 

barn. Det kompetensorienterade synsättet märks i och med att barnets förmåga till 

medbestämmande betonas och det behovsorienterade synsättet märks i och med att barnets rätt 

att komma till tals framhålls (ibid.). Dock argumenterar Singer (ibid.) för att barn varken har eller 

kan ha den kompetens som krävs för att fatta beslut. Halldén (2003) menar att behovet av att 

anta ett barnperspektiv – att söka efter ett barns perspektiv, att beakta barns rättigheter och se 

dem som autonoma individer, kan härledas till barnkonventionens ökade genomslagskraft i 

lagstiftning såväl som i praktiskt socialt arbete.  

Barns perspektiv och barnperspektivet 

Ur ett barns perspektiv strävar den vuxna att genom barnfokuserade tolkningar förstå barns 

avsiktliga handlingar och uttalanden, alltså där den insamlade informationen är information som 

barnet själv uttalat, och inte vad referenter har utgett för information om barnet (Halldén, 2003). 

Ett sätt att särskilja ur vilket perspektiv informationen är författad eller hanterad, är att fråga sig 

om det centrala i informationen levereras eller hanteras utifrån att barnet ses som subjekt eller 

objekt (ibid.). Alison (2007) menar att hennes artikel Giving voice to children’s voices: Practices 
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and problems, pitfalls and potentials, kan ses som en symbol för det moderna välfärdsarbetet och 

ett tecken på att det aktuella samhället är dedikerat att respektera invånarnas frihet, demokrati och 

behov av omsorg. Trots detta uppger Alison (ibid.) att barns röster fortfarande blir nedtystade, 

ignorerade och nedtryckta i barnets vardagliga liv. Sommer (2010), samt Cederborg med flera 

(2014), argumenterar för vikten av att beakta barnperspektivet i socialt arbete. Ett barns perspektiv 

definieras utifrån tanken att analyser av barns livssituation skall utgå ifrån hur barn, utifrån sina 

egna förutsättningar, kan uppfatta sin situation och omgivning (Halldén, 2003).  

Vidare uppger Andersson och Cater (2014) att socialarbetare tenderar att genom ett barnperspektiv 

se på barnet som en individ att beskydda och kompetensutveckla, då barnet inte upplevs kunna 

tillskrivas de vuxnas syn på rationalitet och inneboende förnuft. Detta snarare än att ur ett barns 

perspektiv ta in barnets berättelse som en informativ källa till förståelse för vad barnet kan, 

upplever och är medveten kring (ibid.). Spyrou (2011) menar att det finns ett okritiskt nyttjande av 

barnets röst och vill därför kritisera de individualiserande tendenserna som uppger att ett barns 

röst är synonymt med autonomi, rationalitet och avsikt, eftersom detta avskärmar i vilket 

sammanhang barnet befann sig i när rösten hördes. Spyrou (ibid.) uppger vidare att forskare 

behöver bli mer medvetna om hur barns röst ständigt begränsas och formas av flera faktorer såsom 

antaganden om barn, språkanvändning och de institutionella sammanhangen samt det ideologiska 

och diskursiva klimatet som råder där den professionella verkar. 

Barns rätt till delaktighet 

Tidigare forskning visar att lagstiftningens intentioner inte har fått avsedd effekt, barn görs 

delaktiga men att barnets egna åsikter ifrågasätts till följd av den vuxnes åsikter kring barnets 

mognad och förståelse för konsekvenser (Alison, 2007).  

En av socialtjänstens uppgifter under en umgängesutredning är att hjälpa och stödja föräldrar och 

barn till att situationen och vardagen skall bli så bra som möjligt för barnet (Socialstyrelsen, 2012). 

En annan uppgift socialtjänsten har är att familjerättssekreteraren skall framkomma med ett 

underlag till tingsrätten, som gör att de kan utföra sin bedömning och sedermera fatta ett beslut 

som gagnar barnets bästa (ibid.).  

Det har dock framkommit att föräldrabalkens krav på att barnet skall ha tillgång till båda sina 

föräldrar resulterat i att barn som inte vill umgås med umgängesföräldern ändå motiveras och 

övertalas att träffa denne, samt att det kan leda till att barnets uttalanden diskvalificeras av 

socialtjänsten på grund av att handläggare misstänker att barnet manipuleras av den ene föräldern 

(Schiratzki, 2019). Socialstyrelsen anser att detta är allvarliga signaler, inte minst när vi vet att barnet 
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ifråga är i en redan väldigt utsatt position (Socialstyrelsen, 2011). Umgänget skall i första hand vara 

till för barnets skull och det skall vara barnets behov av umgänge som avgör huruvida umgänge 

skall utformas och i vilken grad (Socialstyrelsen, 2012). Föräldrabalkens regelverk kring frågor 

rörande umgänge bygger på tanken att barnet har behov av nära och goda relationer till båda 

föräldrar även om de inte bor tillsammans (Wickström & Komujärvi, 2011). Vidare uppger 

Wickström och Komujärvi (ibid.) att detta inte förutsätter att det alltid är bäst för barnet att ha 

umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Därför skall umgängesfrågan alltid prövas 

utifrån de existerande förhållandena i det enskilda fallet (ibid.). 

Barnkonsekvensanalys i korrelation med barnets bästa  

Lindholm (2014) uppger att man genom barnkonsekvensanalyser kan pröva vad som är barnets 

bästa. Detta innebär att man inför ett beslut försöker förutsäga hur ett beslut eller hur en åtgärd 

kommer att påverka det berörda barnet (ibid.). Utifrån denna barnkonsekvensanalys kan 

verksamma familjerättssekreterare inom myndigheternas verksamheter säkerställa att ett 

barnperspektiv finns med i alla beslutsprocesser (ibid.). Lindholm (ibid.) refererar till att 

Barnombudsmannen uppgett att aktörer inom myndigheternas verksamheter kan nyttja en 

prövning av barnets bästa i två steg, där det i första steget utreds vad som är barnets bästa i den 

aktuella frågan, och i steg två hur tungt barnets bästa skall väga. Det är här utredningens 

informationsinsamling och tidigare kunskap vägs samman med barnets bästa och leder aktörer 

inom myndigheternas verksamheter till att kunna redovisa ett resultat (ibid.). Vidare uppger 

Lindholm (ibid.) att barnombudsmannen påtalar att aktuell forskning om barns behov och 

utveckling skall vara grunden i en utfärdad barnkonsekvensanalys. 

Barns rätt till skydd  

Att barn har rätt till skydd, är något som påvisas genom att familjerättssekreteraren under 

utredningen inte bara skall undersöka om risk för övergrepp direkt riktade emot barnet finns. 

Utredningen ska också beakta risk för övergrepp mot den andra föräldern eller syskon, eftersom 

även sådana övergrepp kan leda till att barnet far illa (Wickström & Komujärvi, 2011). Vad gäller 

den materiella prövning socialnämnden ansvarar för skall det i likhet med vårdnad och boende 

även inom umgängesutredningar undersökas om risker för att barnet utsätts för övergrepp, 

olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa särskilt beaktas (Schiratzki, 2019). Singer (2017) 

uppger även att de riktlinjer gällande riskfaktorer som är viktiga att ta hänsyn till i bedömningen är 

tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruksproblem och psykisk 

sjukdom.  
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Praktiskt socialt arbete har gått mot att bli allt mer standardiserat och manualstyrt 

Praktiskt socialt arbete har blivit allt mer standardiserat och Ponnert och Svensson (2016) 

argumenterar för att det är organisatoriska krav och marknadens nya utmaningar som har ökat 

kraven på standardisering som ett led i att öka legitimiteten inom verksamheter för socialt arbete 

och för att minska osäkerheten. Detta riskerar dock att ske på bekostnad av de professionellas 

traditionella diskretion och påverka de professionellas handlingsutrymme (ibid.).  

Skillmark (2018) menar att en poäng med standardisering är att många aktörer inom olika 

verksamheter vid olika tidpunkter skall kunna arbeta på ett likformigt sätt (ibid.). Vidare uppger 

Skillmark (ibid.) att begreppet standardisering getts en tråkig association till enformighet som 

kontrast till mer positiva associationer som flexibilitet, handlingsfrihet och mångsidighet. Skillmark 

(ibid.) påvisar även att standardisering kan ge en förutsägbarhet till medborgare som söker stöd 

och minska maktutövning som är baserad på subjektiva och moraliska omdömen. Socialstyrelsen 

arbetar för att utforma standardisering inom socialt arbete som en del av en gemensam 

kvalitetsutveckling i kommunerna (ibid.) 

Socialsekreterares handlingsutrymme 

Handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur man skall agera utifrån det utrymme 

organisationens uppdrag sätter (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). Det innebär även att den 

professionella skall inneha en professionell kunskap och hållning som inverkar på vilka handlingar 

som är rimliga och meningsfulla i relation till det aktuella handlingsutrymmet (ibid.). 

Inom socialt arbete finns det en oro över att den ökade standardiseringen skall inskränka på 

handläggarnas handlingsutrymme (Skillmark, 2018). Lipsky (2010) gör exempelvis gällande att 

handlingsutrymme är en viktig faktor för att främja en gräsbyråkrats självaktning, då 

handlingsutrymmet till stor del handlar om personens egen förmåga, snarare än de redan bestämda 

reglerna verksamma inom organisationen. Även Svensson, Laanemets och Johnson (2008) påvisar 

att ett handlingsutrymme innebär en möjlighet att välja hur man skall agera utifrån det utrymme 

organisationens uppdrag sätter. Detta innebär samtidigt att den professionelles kunskap och 

hållning inverkar på vilka handlingar som anses vara rimliga och meningsfulla (ibid.). 

Standardisering kan även upplevas som en avprofessionalisering då den inbegriper en aktörs 

anpassning för organisatoriska krav (Ponnert & Svensson, 2016). Ponnert och Svensson menar på 

att den professionella kan uppleva en osäkerhet kring det existerande handlingsutrymme som 
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kvarstår, i relation till de standardiserade manualerna, och att det kan skapa ett strikt mekaniskt 

förhållande till arbetet (ibid.)  

Skillmark (2018) menar att diskussionen kring en styrning av yrkesutövning inom välfärdsapparaten 

inte är ny och att det framförts mycket kritik gällande en alltför tilltagen styrning av professioner 

inom socialt arbete. Skillmark (ibid.) diskuterar bland annat kritiken vid införandet av utrednings- 

och bedömningsverktyg inom socialt arbete samt att evidensbaserad praktik har sammanflätats 

med marknadsorientering, granskning och tillsyn samt privatisering, vilket medfört utmaningar 

inom organisationer och därmed tenderat att introduceras på ett sådant sätt som utfört att 

professionella inte funnit värdet av standardiseringen under introduktionstiden. 
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Teori 

Denna studie bygger på teorier kring synen på barn och barndomssociologi, barnperspektiv och 

ett barns perspektiv samt på begreppet handlingsutrymme, vilka presenteras nedan. De flesta anser 

att barn skall inneha rättigheter i samhället och reagerar då information om barns utsatthet i 

samhället tas upp för diskussion (Bojer m.fl. 2005). Trots uppmärksamheten som framförts kring 

barns rätt, barns delaktighet och barns synlighet i samhället, saknas ofta barnperspektivet och ett 

barns perspektiv i samtida sociologiska teorier, samt i juridiska perspektiv (ibid.). Bojer (ibid.) 

menar att det finns flera skäl till att barn är svåra att föra in i samtida filosofier eller social rätt. Barn 

anses vara oskyldiga och därför inte heller ha skyldigheter till eller för samhället, varpå barn inte 

heller producerar något för samhället (ibid.). Barn tillhör en familj och är därför inte en enskild 

producerande individ och de saknar eget privatliv utanför familjen. Samtidigt är barnet det absolut 

viktigaste i samhället, då de är stommen av ekonomisk trygghet och samhällets framtida utveckling, 

varpå samhället gynnas av att se barns rätt av stor vikt för att skapa ett stabilt framtida samhälle 

(ibid.). 

Synen på barn och barndomssociologi 

Under 1980- och 1990-talet utvecklades den socialvetenskapliga synen på barn genom att gå från 

att se dem som tysta åskådare, till aktörer med kompetens att utrycka både känslor och åsikter, om 

de ges rätt möjligheter till det (Halldén, 2007). Detta modernare synsätt på och den allmänna 

samhällsdebatt som råder kring barn och dess förmågor har öppnat upp för ett teoretiskt och 

konceptuellt utrymme (ibid.). Trots detta är det svårt att utröna skillnaderna i praktiken och 

skillnaderna är inte tillräckligt stora för att säkerställa att barns röst och åsikt blir hörda (ibid.). 

Halldén (ibid.) uppger vidare att vuxnas bemötande av barn styrs av de vuxnas föreställningar kring 

barns behov och kompetens. I det sociala arbetet menar Halldén (ibid.) att stat och kommun tagit 

stort ansvar för barnet, och att flertalet professionella uttalar sig kring vad barn anses behöva och 

även utformning kring lagstiftning som skall beskydda dessa behov. Även Singer (2017) uppger att 

det under de senaste decennierna skett en märkbar förändring i synen på barn som individer, 

familjemedlemmar och medborgare. Detta eftersom barn i allt fler sammanhang och i större 

utsträckning än tidigare nu ses som självständiga rättsliga subjekt som har sin rätt att få sina egna 

behov och intressen tillgodosedda (ibid.).  

Barndomssociologi 

Barndomssociologin som fält introducerades 1990 genom antologin ”Constructing and reconstructing 

childhood” redigerad av Allison James och Alan Prout där antropologer, sociologer, psykologer och 
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historiker gemensamt var bidragande till boken (Halldén, 2007). I antologin uppgavs sex 

kännetecken för hur synen på barn, och hur man betraktar barndom förnyades. Detta innebar även 

ett nytt sätt att forska om barn som James och Prout (1990) beskriver i följande sex punkter:  

 1. Barndom ska förstås som en social konstruktion.  

   2. Barndom kan aldrig särskiljas från variabler som klass, kön och etnicitet.  

   3. Barns sociala relationer och kulturer är värda att studera i sin egen rätt.  

   4. Barn är och måste betrakta som aktiva i skapandet av sitt eget sociala liv.  

   5. Etnografi är en speciellt lämplig metod för att komma åt barns perspektiv.  

   6. Att proklamera ett nytt paradigm för barndomsforskning innebär också att delta i 

förändringen av barndomen  

(James & Prout, 1990, s. 8) 

Avsikten med barndomssociologin som perspektiv är att bedriva forskning som inte endast är om 

barn, utan för barn och ibland med barn, och genom denna forskning ge makt åt - och förändra 

barnets villkor till det bättre (Halldén, 2007). Tillsammans utgör de sex kännetecknen framtagna 

av James och Prout ett kunskapsteoretiskt ställningstagande där barndom måste ses som en social 

struktur och inte ett biologiskt fenomen (ibid.).  

Synen på barn ur ett barndomssociologiskt perspektiv 

Barn kan porträtteras som en kontrast till vuxna uppger Halldén (2007), där barnet framställs som 

en inte rationell, inte beräknande och inte heller planerande person, varpå barn kan riskeras att ses 

som djupt ambivalenta. Mot denna porträttering ses barn inom barndomssociologin som 

kompetenta aktörer, mogna nog att få samma inblick i ett sammanhang och kompetens att leda 

vuxna och föräldrar i vissa frågor (ibid.). Barn finns i alla samhällen och genom det andra 

kännetecknet av barndomssociologin utformad av James och Prout förtydligas även att ett barn 

inte är ett neutrum (ibid). Barn har ett kön, en etnicitet och en klasstillhörighet och ingår i sociala 

överenskommelser och kulturellt bestämda regler (ibid.). 

Halldén (ibid.) menar att detta gör att man inom socialt arbete inte kan betrakta barn som något 

generellt. Barndomssociologins syn på barn understryker vikten av att inte se barndomen som en 

transportsträcka mot ett vuxenliv, utan att barn är en social grupp med förmåga till socialt aktörskap 

(ibid). Därför uppges det inom barndomssociologin att barn är being snarare än becoming för att 

förtydliga och synliggöra barn som en socialgrupp i samhället (ibid). Att se barnet som being kan 

inom socialt arbete poängtera vikten av barnperspektivet, samt vikten av att lyssna på barns utsagor 

och kontextualisera barns utsagor (ibid).  
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Barns delaktighet och barndomssociologi 

Spyrou (2011) menar att barns röster och delaktighet kan stärkas genom att förstå i vilka 

sammanhang som barnet befinner sig och underlätta deras självständighet att tala. Att låta barn 

sitta ned med en professionell uppger Spyrou (ibid.) kan försvåras av flertalet faktorer såsom – 

närstående vuxna, språkförmåga, antagandet av barnets mående och att samtalet med en 

socialarbetare kan för barnet upplevas som ett förhör. Spyrou (ibid.) uppger att det finns en 

diskussion huruvida barnets röst lättare kan nås om den professionella utgår ifrån det aktuella 

barnet och samtalar via exempelvis teknik, rollspel eller andra medel som är mer familjära för att 

uppnå ett resultat.  

Barnperspektiv och ett barns perspektiv 

I Dion Sommers bok Barnperspektiv och barnens perspektiv i teori och praktik förtydligas begreppen 

genom att barnperspektiv är de vuxnas inriktade uppmärksamhet mot en förståelse av barns 

uppfattningar, erfarenheter och handlingar i världen (Sommer, 2010). Sommer uppger vidare att 

ett barnperspektiv skapas genom att vuxna medvetet och realistiskt eftersträvar att rekonstruera 

barns perspektiv genom vetenskapliga koncept av barns förståelse för sin egen värld och sina egna 

handlingar i den (ibid.). Viktigt är dock att poängtera att även om vuxna ur ett barnperspektiv är 

barncentrerade, kommer det alltid vara representerat av de vuxnas objektifiering av barn uppger 

Sommer (ibid.) vidare. 

Halldén (2003) beskriver samtidigt i sin artikel Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp 

att barnperspektivet handlar om vilken plats som barn ges i vårt samhälle, vilka erfarenheter barn 

får av den platsen och på vilket sätt barnen uttrycker dessa erfarenheter. Ett barns perspektiv 

beskrivs som det barnet bär med sig som erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld. 

Skillnaden är att fokus på barnet ur detta perspektiv innebär att barnet ses som ett subjekt i sin 

egen värld (Sommer, 2010).  

Barnperspektiv 

Som ovan nämnt är barnperspektivet då den vuxna försöker ta reda på hur barn upplever sin 

situation och vilka konsekvenser olika beslut kan leda till. Verksamma familjerättssekreterare inom 

myndigheternas verksamheter kan i sitt utredningarbete ur ett barnperspektiv försöka se hur 

barndomen sett ut över tid för just detta barnet (Cederborg m.fl., 2014). För att utöka ett 

barnperspektiv i analyser, bedömningar och utredningar för ärenden som rör barn och unga inom 

socialt arbete presenteras några riktlinjer att följa (ibid.). Författarna menar att barn och unga skall 

inkluderas tidigt i arbetsprocessen och att barn och unga alltid skall intervjuas om sina erfarenheter 
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och uppfattningar. Barnets åsikter skall respekteras och förstås utifrån individuella-, ekonomiska-, 

sociala-, emotionella-, kulturella-, liksom utifrån hälsoaspekter och historiska aspekter. Vuxna 

informanter skall ge sina synpunkter utifrån hur de uppfattar det aktuella barnets/unges 

livssituation, men denna information skall jämföras med barns perspektiv i bedömningen eller 

åtgärd (ibid.). Barnperspektivet handlar till stor del om att sätta fokus på att ta tillvara på barnets 

bästa och hur olika politiska beslut påverkar konsekvenser för barnet. Ur detta perspektiv krävs 

inte information ifrån barnet själv, utan barnperspektivet tillåter att information samlats in i syfte 

att uppmärksamma barnets erfarenheter i en bestämd situation eller händelse (Halldén, 2003).  

Ett barns perspektiv 

Ett barns perspektiv som ovan nämnts är alltså det som barnet bär med sig som erfarenheter, 

uppfattningar och förståelse, vilka kan framkomma under intervjuer/barnsamtal förda med barnet 

(Sommer, 2010). Halldén (2003) menar på att barnperspektivet och ett barns perspektiv handlar 

om att särskilja vem som formulerar eller alternativt skapar informationen som skall hanteras; om 

det är barnet eller någon som företräder barnet. 

Vidare uppges att barnets perspektiv gällande olika upplevelser och information kring olika 

händelser är påverkbara, både av situationen barnet befinner sig i och av den som intervjuar eller 

samtalar med barnet vilket även påverkar tillförlitligheten (Cederborg & Karlsson, 2001). Detta kan 

medföra att barnet inte redogör för vad som faktiskt har hänt, utan snarare återberättar sin egen 

subjektiva upplevelse och erfarenhet, som skapas i ett samspel med en för barnet okänd person 

(ibid.). Ett barns perspektiv kräver att flertalet faktorer påverkar barnet till att i den stund då det är 

givet finner motivation till att återberätta sin subjektiva upplevelse av sin aktuella livssituation vilket 

kan anses vara svårt att skapa och upplevas vara något som av en slump infinner sig (ibid.). 

Cederborg och Karlsson (ibid.) menar att när barn betraktas som aktiva subjekt med egna 

erfarenheter att förmedla möjliggörs det att ta till vara på vad de återberättat. Vidare uppger 

Cederborg och Karlsson (ibid.) att den studie som de utfört påvisade att ett barn både vill och kan 

ge en bild av dess upplevelse. 

Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme betyder inom vilka ramar den professionella skall hantera sina handlingar inom. 

Familjerättssekreterare har handlingar att utföra och det är beskrivet i deras arbetsuppgifter vad 

personen är anställd för att utföra och hur uppdragen ges till dem (Socialstyrelsen, 2012). 

Familjerättssekreteraren skall ha kunskap inom de existerande lagar, riktlinjer, teorier och praxis 

som råder inom familjerättsliga ärenden och vilka skapar förutsättningarna till att de kan utföra de 
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handlingar de är anställda för (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). Mellan det givna uppdraget 

och lagar, riktlinjer samt teorier skapas ett mellanrum som består av familjerättssekreterarens 

handlingsutrymme där dennes utbildning, förkunskaper, egna förmågor, värderingar och 

tolkningsförmågor spelar in i hur arbetet utförs (ibid.).  Olika organisationer presenterar olika 

handlingsutrymmen beroende på hur mycket frihet den professionella skall ges att nyttja i 

mellanrummet (ibid.). Sammanfattningsvis skapas alltså handlingsutrymmet i ett samspel mellan 

organisationen och professionen – där organisationen sätter gränser men där professionen även 

påverkar gränssättningen (ibid.).  

Handlingsutrymme i det sociala arbetet 

En socialarbetares arbetsliv innefattar moment av att kommunicera, bedöma och fatta beslut, stärka 

och hjälpa människor, ge service, samarbeta, leda förändringsprocesser – och mycket annat, ibland 

allt detta under påverkan av stress (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). Socialarbetaren står i 

direktkontakt med den person som önskar stöd och är samtidigt en representant för den 

organisation som socialarbetaren arbetar för (ibid.). Den organisation socialarbetaren representerar 

sätter upp vissa ramar för uppdraget som skall utföras, yrkesrollen som socialarbetare består av den 

professionella kunskapen och tillsammans skapar ramarna och den professionella kunskapen 

handlingsutrymmet (ibid.). 

I Max Webers teori om de fyra olika handlingsutrymmena uppges det enligt Svensson, Johnson 

och Laanemets bok ”Handlingsutrymme, utmaningar inom socialt arbete” (2008) att för att vi skall 

förstå det sociala arbetet bör se det utifrån de fyra olika begreppen:  

 Målrationell handling 

 Värderationell handling 

 Affektiv handling 

 Traditionell handling 

Samtliga former av handling existerar i samma handlingsutrymme men vid olika tider i arbetets 

process (Svensson, Johnson & Laanemets 2008). I den målrationella handlingen kan exempelvis 

socialarbetaren fatta ett beslut om insats, där insatsen ses som målet som motiverar handlingen 

(ibid.). Den värderationella handlingen sker i det sociala arbetet då det är riktigt att agera, då är 

handlingen målet medan den affektiva handlingen bygger på känslor och ideologier som motiverar 

till handlingen (ibid.). Då den affektiva handlingen kan ifrågasättas vid rationella tankar är den även 



 18 

inte fullt medveten hos socialarbetaren (ibid.). Något som liknar den traditionella handlingen som 

oftast utförs vanemässigt och oreflekterat (ibid.)  

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 

Eftersom socialarbetaren står i direkt kontakt med organisationens klienter, beskrivs denna 

position ibland som att socialarbetaren är en ”gräsrotsbyråkrat”, översatt från Michael Lipskys 

begrepp ”street level bureaucrats” (Lipsky, 1980/2010). Enligt Lipsky (ibid.) kan gräsbyråkratens 

nyttjande av handlingsutrymme medföra att alla medborgare inte blir behandlade lika, eftersom 

handlingsutrymmet kan användas subjektivt och utformas utifrån möjligheterna i det enskilda 

ärendet (ibid.). För en familjerättssekreterare kan detta medföra att handlingsutrymmet ökar eller 

minskar, beroende på den kontakt som skapas med individerna som är föremål för utredning och 

det samarbete som uppstår i och under utredningen (ibid.). Handlingsutrymmet är en nödvändig 

aspekt inom socialt arbete som i sig varken är bra eller dåligt (Svensson, Johnson & Laanemets, 

2008). Socialarbetaren ställs inför varierande behov och händelser som kan uppfattas oförutsägbara 

där handlingsutrymmet utgör summan av rutiner, bedömningar och ansvaret att fatta beslut (ibid.). 

Lipsky (1980/2010) förtydligar att en manual inte kan appliceras på samma sätt för alla människor, 

eftersom alla människor och dess situationer är unika. Utöver detta är socialarbetarens person, 

värderingar och egna aspekter även påverkningar av hur handlingsutrymmet används (Svensson, 

Johnson & Laanemets, 2008).  

Handlingsutrymmet är en viktig faktor för att främja en gräsbyråkrats självaktning då 

handlingsutrymmet till större del handlar om personens förmågor, mer än de redan bestämda 

reglerna inom organisationen (ibid.). Ytterligare förstärks behovet av stort handlingsutrymme då 

detta medför att människor får större tilltro till gräsrotsbyråkraten, och till att denne är en del av 

lösningen gällande den situation människan ges stöd i av gräsbyråkraten (ibid.). Handlingsutrymmet 

som till viss del består av organisationens utformning påverkas av lagar, regler, rutiner, 

professionella tolkningar, traditioner samt av familjerättssekreterarens individuella förmågor och 

förkunskaper gemensamt med faktorer i den aktuella utredningen (ibid.). Däremot är det viktigt att 

komma ihåg att oavsett detta är lagar, regler och rutiner i viss mån öppna för tolkning vilket ökar 

familjerättssekreterarens handlingsutrymme (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). Det ger 

familjerättssekreteraren både en frihet att under ansvar hantera det utrymme som lämnas emellan 

reglerna, lagarna och rutinerna i relation för egna professionella tolkningar (ibid.). Vad tolkningen 

skapar påverkas emellertid av familjerättssekreterarens erfarenheter, värderingar och kunskaper 

inom ämnet (ibid.). 
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Metod 

Studien är kvalitativ och bygger på åtta semistrukturerade intervjuer, med tolv olika 

familjerättssekreterare som arbetar inom familjerätt och som i sitt arbete utför utredningar gällande 

umgänge. En av dessa intervjuer har skett via telefonsamtal, resterande intervjuer har genomförts 

på informanternas arbetsplatser. Vid fyra av dessa tillfällen har två familjerättssekreterare blivit 

intervjuade samtidigt av oss båda och totalt har informanterna tillhört nio olika kommuner.  

Urval 

De tillfrågade informanterna i denna studie valdes ut enligt en kombination av två olika 

urvalsmetoder: ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2008), samt ett målstyrt urval (ibid.). 

Bekvämlighetsurvalet innebar att vi begränsade oss till de kommuner vilka var möjliga att ta oss till 

med kollektivtrafik från vår egen hemvist, och som vi kunde besöka över en dag. Vi gjorde även 

tillägg i denna begränsning med kommuner i närområdet kring där vi hade möjlighet, genom vårt 

privata kontaktnät, att övernatta. Det målstyrda urvalet innebar att vi utefter resultatet av 

bekvämlighetsurvalet sökt upp vilka av dessa kommuner som har en familjerätt och därefter skickat 

ut en förfrågan till samtliga av dessa. 

Kontakten med de utvalda familjerätterna skedde per mejl, alternativt genom ett kontaktformulär 

på kommunens webbplats i de fall mejladress inte fanns att tillgå. Mejladresserna fanns att finna på 

kommunernas webbplatser och var i vissa fall styrda direkt till enhetschefen för familjerätten, och 

i andra fall till en gemensam och samordnad mejladress till enheten i stort. Innehållet i mejlet bestod 

av en presentation av oss som skulle utföra studien, kortfattat vad studien ämnade att handla om, 

samt en förfrågan om deltagande i en intervju med en eller flera av verksamhetens 

familjerättssekreterare. Till mejlet följde även en intervjuguide med 17 stycken frågor, information 

om att de deltagandes svar skulle behandlas konfidentiellt, samt att det var helt frivilligt att både 

delta i studien och att deltagarna hade rätt att avböja att svara på en eller flera av frågorna utan att 

uppge skäl. 

Genomförande 

Intervjuerna varade mellan en och en och en halv timma och spelades in i som ljudfiler, för att 

sedan transkriberas till text. Studiens båda författare deltog under samtliga intervjutillfällen, varav 

en ställde frågor och den andre spelade in samt förde anteckningar under intervjun. Samma 

intervjuguide användes under intervjutillfällena och presenteras i slutet av studien som bilaga. I 

samband med frågorna och informanternas svar ställdes ibland även följdfrågor, för att vidare 

utforska eller förtydliga informantens svar.  
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Transkribering utfördes av en författare och kategoriseringen av informationen som framkom ur 

transkriberingarna utfördes av den andre författaren. Denna uppdelning gjordes för att göra det 

möjligt att kunna styrka och konfirmera den andres genomförda arbete, ge en stor insyn i 

informationen som framkom ur intervjuerna och för att öka trovärdigheten, genom att materialet 

har synats genom olika ögon (Bryman, 2008).  

Första steget i bearbetningen av data innebar att transkribera intervjuerna i sin helhet från ljudfiler 

till text. Kategoriseringen av informationen från intervjuerna gjordes sedan i två steg där första 

steget var att sortera bort överflödig text som inte svarade an på de frågor som ställdes. När detta 

var gjort i samtlig data från samtliga intervjuer ställdes informanternas svar i de enskilda frågorna 

bredvid varandra för att på så sätt tydliggöra och urskilja likheter och skillnader samt spridning i 

informanternas svar. 

Samtliga informanter har efter transkriberingen fått sitt eget material sänt till sig per mejl, för att 

ges möjlighet att ändra, stryka eller lägga till text, detta för att minimera missförstånd och för att få 

en god respondentvalidering (Bryman, 2008). Ingen av informanterna valde att korrigera sina 

uppgifter och citat utskrivna i studiens resultat är därför i original från intervjutillfällena. 

Etiska överväganden och hantering av forskningsgången 

Den utförda studiens utförande, metod samt avvägningar vilar på publiceringen ”Den europeiska 

kodexen för forskningens integritet” av ALLEA (2018), vilken presenterar principer för hur 

forskning bör gå till, samt de etiska principer Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” 

(2017) samt Brymans (2008) ”Samhällsvetenskapliga metoder” belyser.  

Kodexen beskriver fyra olika principer vilka är utformade för att ge vägledning i hur forskning skall 

utföras och hur praktiska, etiska samt intellektuella problem skall hanteras i arbetet (ALLEA, 2018). 

Principerna är: tillförlitlighet, ärlighet, respekt samt ansvarighet. Tillförlitligheten beskriver 

säkerställandet av forskningens kvalitet i relation till val och utförande av design, metod, analys 

samt utnyttjande av resurser(ibid.). Ärlighet inbegriper att utförandet skall ske, samt rapporteras 

och informeras på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt (ibid.). Principen om respekt 

berör den respekt som skall tas för kollegor, deltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv samt miljö 

(ibid.). Ansvarighet är det ansvar som skall tas för forskningen, dess publicering samt dess vidare 

konsekvenser (ibid.). 

De etiska principerna som beskrivs av Bryman (2008) och av Vetenskapsrådet (2017) är: 
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 krav om information – att de som deltar i studien skall få information om den och dess 

syfte samt att det är frivilligt att delta, 

 krav om samtycke – att samtycke skall inhämtas från deltagarna, 

 krav om konfidentialitet – uppgifter om deltagarna skall behandlas konfidentiellt, 

 krav om nyttjande – de insamlade uppgifterna skall endast användas på det sätt deltagaren 

fått information om. 

Under arbetet med denna studie har ovanstående principer tagits i beaktande och för att uppfylla 

dessa har vi både genom mejlkontakt och genom den personliga kontakten i samband med 

intervjutillfället givit deltagarna information om studien. Informationen har inbegripit att 

säkerställa att vi har deltagarnas samtycke och givit information om att detta samtycke går att ta 

tillbaka, samt att deras deltagande är frivilligt och att deltagarna har rätt att avböja att svara på en 

eller flera frågor utan att uppge skäl till detta. Vidare har all insamlad data behandlats konfidentiellt 

och ingen utomstående har haft tillgång till materialet, varken ljudfiler eller transkriberingar. 
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Resultat 

Nedan följer en presentation av resultatet från de utförda intervjuerna, uppdelat utifrån de olika 

frågeställningarna. Citat från informanterna finns kopplade till de olika frågeställningarnas delar 

och där benämns informanterna med en bokstav samt en siffra – bokstaven representerar en 

kommun och siffran den enskilda informanten i kommunen. 

Barns delaktighet och möjlighet att komma till tals 

Samtliga informanter påtalade vikten av att höra barns röster och att som familjerättssekreterare få 

en uppfattning kring barnets vilja. Informanterna pekade ut tre olika typer av samtal: hembesök, 

enskilt samtal eller intervju, samt återkopplingssamtal eller sammanfattande samtalsdel. Informanter från en 

kommun uppgav att de använder termen intervju istället för samtal, medan resterande informanter 

använder termen samtal. 

“Barn har rätt till att få sin röst hörd men det är inte ett måste.” – informant A1 

Antal samtal och samtalens längd 

En av de mest direkta frågeställningarna som fanns med i intervjuguiden, utan större utrymme för 

tolkningar, var frågan om hur många och hur långa samtalen med barnet är. Samtliga av 

informanterna uppgav att de vanligen utför två hembesök i utredningarna, ett hemma hos mamman 

och ett hemma hos pappan till barnet. Några av informanterna uppgav emellertid att det kan finnas 

situationer då det inte går, eller inte är lämpligt, att genomföra hembesök hos båda föräldrarna och 

gav då exempel på en situation där barnet inte träffat den ena föräldern under en längre tid och att 

det heller inte är aktuellt med umgänge i nuläget. 

De enskilda samtalen uppgavs utföras i ett samtalsrum på familjerättens kontor, där några 

informanter uppgav att de har samtalsrum speciellt inredda för barn, medan andra har ett rum som 

nyttjades i fler syften. Samtliga informanter uppgav att de alltid försöker prata med barnet ensamt, 

ett fåtal av informanterna uppgav att ett eller flera av samtalen ibland genomförs tillsammans med 

ett syskon, eller en förälder och att det i dessa fall beror på barnets egen önskan om detta. Hälften 

av informanterna påtalade även att de försöker, och oftast lyckas, få till att mamman och pappan 

följer barnet varsin gång till de enskilda samtalen. Informanternas svar på antalet enskilda samtal 

de utför varierar mellan ett och fyra stycken samtal. Hälften av informanterna uppgav att de har ett 

separat återkopplande samtal efter de enskilda samtalen, och hälften uppgav att de använder slutet 

av det enskilda samtalet för sammanfattning. Samtliga informanter uppgav att de vid dessa tillfällen 
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ger barnet möjlighet att ta del av den antecknade informationen, för att kunna ändra, ta bort eller 

lägga till information. 

”Barn har ju rätt att komma till tals, dom har rätt att få berätta sitt och barnen har rätt 

att få information.” – informant C1 

Längden för samtalen uppgavs variera främst inom de enskilda informanternas egna upplevelser, 

med uppskattningar på allt mellan fem minuter och 1,5 timme. Samtliga informanter uppgav att 

längden på samtalet beror på barnet självt, och att det kunde förklaras med både ålder, personlighet, 

dagsform och hur relationen mellan barnet och familjerättssekreteraren ser ut. Flertalet påtalade 

även vikten av att avsluta samtalet så snart barnet vill detta, eller när det märks på barnet att det 

inte längre orkar eller kan koncentrera sig. 

Barnets ålder 

Ingen av informanterna uppgav att de har en nedskriven regel kring vilken ålder barnet måste ha 

uppnått för att samtal skall hållas, dock angav samtliga informanter åldrar i spannet mellan fyra och 

sex år, samtidigt som alla betonade vikten av att göra individuella bedömningar av varje enskilt 

barn och dess förmåga att uttrycka sig. Ett par av informanterna påtalade även barnets förmåga att 

förstå dess eget uttryck och vad konsekvenserna kan bli av det, som en måttstock för om samtal 

skall hållas eller inte. En informant pratade om att FN:s barnrättsråd har uttalat sig kring artikel 12 

i FN:s Barnkonvention (UNICEF, 2009) angående att även små barn utan utvecklat talat språk 

skall komma till tals på andra sett. Informanten kommenterade även att detta inte görs i nuläget på 

dennes arbetsplats och att de där inte vet hur de skall tillgodose detta, men att de påbörjat en dialog 

kring detta då de anser att det är av vikt att förbereda verksamhetens arbetssätt inför utmaningen i 

att barnkonventionen skall bli lag.  

“Är det så att barnet är för litet så pratar vi inte med dom heller, men då försöker vi 

istället se samspelet mer och kanske ha mer hembesök eller så. Barnet ska bli synligt 

om inte det kan komma till tals verbalt.” – F1 

Upplevda svårigheter vid barnsamtal  

Samtliga informanter uppgav att de varken kan eller försöker tvinga ett barn att samtala med 

familjerättssekreterare, om barnet inte själv vill medverka. Flertalet av informanterna uppgav att de 

vid dessa tillfällen istället försöker fokusera på att ge barnet information om vad deras jobb är och 

fråga varför barnet inte vill prata. En del av de informanter som uppgav att de har fler än ett enskilt 

samtal, uppgav även att de försökte igen vid nästa inbokade samtal med barnet. 
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Samtliga informanter uttryckte att de känner svårigheter kring barnets delaktighet i de fall de märker 

att barnet är tydligt påverkat av konflikten mellan föräldrarna, antingen genom direkta direktiv från 

den ena eller båda föräldrarna, eller genom barnets egen lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna. 

Merparten av informanterna framhävde dock att de i dessa situationer lägger större vikt vid att: ge 

information, berätta för barnet att de är medvetna om att det är jobbigt att vara barn i föräldrars 

konflikt, samt ställa frågor där barnet inte behöver ta ställning mot eller för något – än vid att 

försöka begränsa barnets delaktighet. 

“Ibland kan de här utredningarna vara väldigt svåra tycker jag. Och barn kan vara olika 

mycket involverade i föräldrarnas konflikt. Samtidigt så är det så att man måste våga 

berätta för barn, och våga tala om för barn vad det är som händer. Men en del barn 

mår ju jättedåligt. Då gäller det liksom bara att möta dom i det men jag vet inte riktigt 

om man avgränsar.” – informant D1 

“Men sen om det är ett barn, för det fattar vi ibland att de är så pressade så de säger 

bara vad den ena föräldern vill att de ska säga. Vi har ju haft barn som har haft 

bandspelare på sig eller telefoner på sig i fickan. Men på något vis så har vi fattat det.” 

– informant B1 

Genomförande av utredning 

Samtliga informanter uppgav att de upplever sig ha ett “stort”, “ganska stort” eller “väldigt stort” 

handlingsutrymme och att de i princip är fria att lägga upp arbetet, planera tiden och göra 

bedömningar på det sätt de vill. Även antalet och utformningen av barnsamtal, och samtal med 

andra parter, är vad informanterna uppgav att de själva kan bestämma över. Ett par av 

informanterna uppgav att deras chef läser igenom alla utredningar innan de skickas till tingsrätten 

och en informant uppgav att chefen kan “lägga in sitt veto”, då denne är huvudansvarig, men 

vidhåller samtidigt att det personliga ansvaret upplevs vara stort, då det är handläggaren själv som 

är den som eventuellt kan bli kallad till tingsrätten för att vittna i ärendet.  

“Våran chef lägger sig inte i det, utan det ska bli klart på rätt datum.” – informant E1 

Ramar för handlingsutrymme 

Informanterna uppgav att det grundläggande handlingsutrymmet kommer från tingsrättens 

begäran, vilket material de begär in och den tidsbegränsning de sätter för utredningen. I denna 

fråga är det flera av informanterna som även nämnde vårdnadshavarnas samtycke till delar av 

utredningen, som ett möjligt hinder för handlingsutrymmet. Vidare framhöll alla informanter att 
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det finns många ramar och regler att följa och att det finns delar som måste vara med i en utredning. 

Informanter från två olika kommuner påtalade att de lägger tyngd på att under utredningens gång 

försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning genom samarbetssamtal, istället för att ärendet 

skall tas upp i tingsrätten, och många gånger lyckas. Detta samtidigt som en informant från en 

annan kommun uppgav att det på dennes arbetsplats är ovanligt att de lyckas nå en 

samförståndslösning genom de samarbetssamtal tingsrätten beslutat skall föras.  

“Det finns ju faktiskt utredningar man påbörjar och så märker man att det finns 

möjlighet till en öppning. Och har man då bjudit in till ett samarbetssamtal om 

föräldrarna uppgett att dom skulle kunna tänka sig det så är det faktiskt flera 

utredningar som har blivit vilande och att den som är kärande då har återkallat sin 

stämningsansökan. Men fler och fler väljer att inte komma gemensamt. Jag tror det är 

konfliktnivån som har ökat och kanske även hot och våld.” – informant D1 

Uppfattning kring vad som är en “bra utredning” 

Samtliga informanter uppgav att de tycker att det är en svår och komplex fråga om vad som är en 

bra utredning och vem som avgör om det är en bra utredning, och att det finns många personer 

och faktorer att ta hänsyn till. Endast en informant uttryckte att det är barnet som avgör om det 

blivit bra och gynnande för barnet. Några av informanterna nämnde att det är tingsrätten som 

sätter kriterierna för vad som är en bra utredning, och några anser även att det är tingsrätten som 

avgör om det är en bra utredning. En informant uppgav att denne tycker att det är viktigt att 

utredningen är begriplig för föräldrarna och att den kan tillföra föräldrarna något. En del 

informanter uppgav även olika faktorer som bör finnas med, för att de själva skall anse att det är 

en bra utredning. En del av dessa faktorer berörde arbetsbelastning, hålla sitt tidsschema, att de 

känner att alla parter har kommit till tals och att de förstått alla parter. 

”Vi äger verkligen ingen sanning.” – informant A2 

En informant påtalade handboken och lagboken som mått för en bra utredning och även den 

kunskap som familjerättssekreteraren själv besitter, och tog upp exempel på att om denne haft 

många ärenden rörande exempelvis våld, blev utredningarna bättre och bättre ju mer kunskap om 

den specifika problematiken som denne kunde fånga upp på vägen. 

Metoder, rutiner och modeller 

Informanterna uppgav att de i regel är två familjerättssekreterare per utredning då detta säkerställer 

möjligheten att reflektera tillsammans och resonera kring den information som inhämtats under 
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utredningens gång. Dock uppgav ett fåtal informanter från mindre kommuner att de endast är en 

familjerättssekreterare och att detta dels beror på att antalet anställda endast är en till antalet, men 

även där det är fler anställda delas arbetet upp på sådant vis att utredningarna endast har en 

handläggare. En större kommun uppgav att det vid hög arbetsbelastning kunde ske att 

familjerättssekreterare utförde utredningar ensamma.  

”Jag tänker att i synnerhet så blir det skillnad i att man kanske hör och upplever lite 

olika saker under samtalet. Utifrån erfarenhet, personlighet massa olika parametrar som 

spelar in. Och efter samtalen då man pratar så kan det verkligen dyka upp; jaha tänkte 

du så, såg du det? Nä det såg inte jag. Och då blir det ett resonemang och jag tror man 

får en bredare bild. Och jag tror det blir en bättre utredning.” – informant C2 

Nyttjandet av modeller vid utredningar uppges även skilja sig mellan kommunerna. Majoriteten av 

informanterna uppgav att de inte använder sig av någon modell eller manual, utan istället nyttjades 

lokala riktlinjer och mallar härledda till handboken inom familjerättsärende utgiven av 

Socialstyrelsen. Ett fåtal informanter uppgav att en modell finns inom deras organisation vid 

utredningar och att denna används i samtliga utredningar utan undantag. De modeller som uppgavs 

vara i bruk av våra informanter var Norrköpingsmodellen samt S-modellen, där S-modellen endast 

är en inspiration utifrån vilken den aktuella kommunen skapat en egen modell.  

”Alltså man kan göra utredningar hur som helst. Det finns ingen begränsning där 

föräldrabalken säger si eller så. Föräldrabalken säger att vi ska bedöma, att barnen har 

rätt att ha umgänge med den förälder som det inte bor ihop med. Den talar inte om 

hur utredningar ska göras tänker jag.” – informant B1 

Två familjerätter i vår studie uppgav att de, för att informera barnet om utredningsprocessen och 

främja barnets möjlighet att bli delaktig, använde den video som Göteborg Stads familjerättsbyrå 

har tagit fram (Fahlgren, 2015). Filmen som går under namnet ”Hugo besöker familjerättsbyrån” 

beskrivs ha som syfte att förbereda barnet inför barnsamtal (ibid). Filmen finns att tillgå via 

exempelvis Youtube och syftet är att den ska kunna nyttjas av samtliga familjerätter i Sverige.  

 
Riskanalys, riskbedömning och anmälan 

”… egentligen kan man säga att alla barn far illa när föräldrarna har en stor konflikt.” 

– informant E1  
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Samtliga informanter uppgav att riskanalys/riskbedömning är en del i den materiella utredningen 

och är något som alltid görs. Majoriteten av informanterna uppgav även att det i alla utredningar 

finns en egen rubrik för detta och de flesta uppgav att den ligger i slutet av utredningen både 

materiellt och bedömningsmässigt. Ungefär hälften av informanterna uppgav även uttryckligen att 

riskanalys är något som görs fortlöpande hela tiden, under hela utredningens gång, och nästintill 

alla informanter uppgav att riskbedömningen är en sammanvägning av allt material som 

framkommit under utredningen. En del av informanterna uppgav även att de har specifika 

områden att fråga kring gällande risker och att dessa är: psykisk ohälsa, missbruk, våld, kriminalitet 

samt bortföranderisk. 

“Det är ett pågående tänk, man har det där i utredningssamtalen, vad som framkommer 

i samtalen och i sitt sätt att fråga om saker. Men det blir ju liksom när man väger ihop 

allting sen. Utredningssamtal, referenssamtal, barnsamtal och hembesök. Man 

verkligen sätter sig ner och tänker vad är det som kommit fram i utredningen. Och då 

gör vi en sådan riskbedömning.” – informant D1 

Majoriteten av informanterna uppgav att en stor andel av de barn som är aktuella i deras 

utredningar antingen samtidigt är aktuella, eller har nyligen varit aktuella, i en parallell utredning på 

enheten för barn och familj, och att det därmed ofta redan finns uppgifter om de risker som 

kommer fram i familjerättens utredningar. Vidare uppgav alla informanter att de antingen lämnar 

in en regelmässig anmälan till mottagningsenheten, eller för ett samtal med handläggare i det 

parallella ärendet i de fall de uppmärksammat en potentiell risk. En av informanterna uppgav även 

att de vid uppkommen oro informerar föräldrarna innan de lämnar en anmälan om barnet och då 

även försöker få till ett samarbete med en handläggare på enheten för barn och familj. Samtidigt 

uppgav en annan informant att de inte informerade föräldrarna innan anmälan är gjord och att 

detta var av extra stor vikt när oron rörde exempelvis våld, med hänvisning till en ökad risk att 

barnet skulle fara illa av detta, eller att föräldern skulle hinna påverka barnets utsago innan anmälan 

utretts. 

Ungefär hälften av informanterna uppgav att de ställer frågor kring risker rakt ut till föräldrarna 

när de för samtal, samtidigt som ingen informant uppgav att de ställer frågor om detta till barnet, 

om de inte har tidigare information om att barnet har upplevt sådana risker. Alla informanter utom 

en uppgav att de tar upp frågor kring våld med barnet, i de fall de vet om att detta förekommit i 

hemmet. Informanterna uppgav att de främst försöker utreda barnets känslor kring våldet och 

kring den förälder som utfört våldet, mer än hur våldet i sig sett ut eller gått till. Informanterna har 

uppgett olika vägar in i samtalet om våldet och de exempel som givits är: att berätta ”det här vet 
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jag…, är det något du vill prata mer om?” och att fråga barnet ”hur var det när mamma och pappa 

bodde ihop?” – för att då se om barnet själv kommer in på ämnet. De informanter som uppgav att 

de tar upp frågor kring våld påpekar även att de inte försöker tvinga barnet till att prata om det och 

inte heller ber om mer detaljer än vad som anses nödvändigt i utredningen. En del av informanterna 

poängterade att det inte är de som skall utreda våldet, utan att det är handläggare på enheten för 

barn och familj som skall göra detta. Majoriteten av informanterna uppgav att de tycker att frågor 

om våld är svårt, medan en mindre del av informanterna uppgav att de är vana vid våldet då det är 

vanligt i utredningarna och ingen informant uppgav att de har någon strategi eller uttalat 

tillvägagångssätt för att beröra dessa ämnen i samtal med barnet. 

Tingsrätten 

Informanterna uppgav att tingsrätten lämnar en tidsbegränsning för deras utredning på cirka tre till 

fyra månader. En del av informanterna uppgav att de ibland får ansöka om anstånd för att de 

beräknar att tiden inte räcker till, medan andra informanter uppgav att utredningen ofta blir klar 

innan den uppgivna tidsbegränsningen. 

”Tingsrätten förväntar sig barnkunskap som de inte har. Det är viktigt att 

familjerättssekreterare har stora kunskaper kring barnkunskap och det ställs stora krav 

på kompetens” – informant H1 

Upplevelsen av Tingsrättens bedömningar och beslut 

Samtliga informanter uppgav att de upplever att tingsrätten allt som oftast fattar beslut som är i 

enlighet med familjerättens bedömning och förslag till beslut. En informant uttryckte det som att 

”detta sker i 95 % av fallen” och en annan att ”det är på det viset i 9 av 10 utredningar”. De gånger 

tingsrätten inte går på samma linje som familjerättens förslag till beslut, nämnde majoriteten av 

informanterna att detta i så fall kan bero på att barnets föräldrar har kommit fram till en egen 

samförståndslösning. Informanter från två olika arbetsplatser nämnde även exempel på när barnet 

har visat en stark vilja att ha det på ett vis och att tingsrätten då fattat beslut i enlighet med denna 

vilja. En informant nämnde att en orsak till att tingsrätten gjort en annan bedömning, än den 

inlämnade utredningens, kan vara att föräldrarna framfört annat material i rättegången, som aldrig 

har kommit till familjerättens kännedom. Ytterligare en annan informant resonerade kring 

tingsrättens okunskap i hur barn påverkas av att exempelvis ha bevittnat våld, och att detta ibland 

kan märkas i tingsrättens bedömning.  
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”… till slut så kanske det blir en samförståndslösning. jag jobbar mycket med 

samförståndslösningar. Försöker få till det så att de kan finna andra vägar. Det ska inte 

vara andra som ska bestämma över deras barn, utan det kan de bättre själva som är 

experter på deras egna barn.” – informant C1 

”Jag kan ibland bli lite frustrerad för på tingsrätten har dom ju kompetens, dom har 

jättemycket kompetens men i huvudsak inom juridik. Psykologiska faktorer, våldets 

mekanismer kan jag tycka att det brister i ibland. De vet inte vilka konsekvenser det 

kan få för barn och att ”bara ha bevittnat” våld till exempel. Det kan vara lite 

frustrerande ibland att dom inte riktigt har den kunskapen. Så ibland lämnar vi förslag 

till beslut och får tillbaka någonting helt annat. Då blir jag orolig för barnen. Vi har ju 

mer kunskap om barn än vad man kanske har inom tingsrätten. Det kan också vara så 

att vi lägger ett förslag till beslut och så kommer föräldrarna överens om någonting 

annat. Och det lirar inte alltid heller med barnets bästa. Då kan det komma tillbaka från 

tingsrätten att föräldrarna har kommit överens om det här och vi ser att ’aj det här kan 

få jättestora konsekvenser för barnen’. Och då har man ändå slagit fast det i dom.” – 

informant F1 

Barnets representativitet  

Informanterna påvisade ett samlat intryck av att vara styrda av ett barnperspektiv under hela 

utredningsprocessen. Informanterna talade till stor del om vikten av att utredningen skall gynna 

barnet och dess bästa och att detta ligger i deras främsta intresse samt motivation för arbetet som 

familjerättssekreterare.  

”Jag kan tycka att föräldrabalkens namn är ett konstigt namn. Det är som om det är 

föräldrarnas rättigheter när det egentligen är barnets rättigheter. Vi kanske borde ha 

barnbalken.” – informant C2 

Familjerättssekreterarna tog även upp rädslan kring att tingsrätterna ibland meddelar dom i ärendet 

som inte står parallellt med vad utredningen har påvisat vara det bästa för barnet i den aktuella 

situationen. Dock uppgav de flesta informanter att detta sker till största del då ny information 

inkommit under förhandlingarna eller då föräldrar valt att enas kring tvisten och skrivit ett 

gemensamt avtal. Men det framkom även viss oro hos ett fåtal informanter kring tingsrättens 

bristande barnperspektiv och oro för att tingsrätten inte tar barnets röst på allvar så som den 

presenterats i utredningsmaterialet.  
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”Ibland blir det att man tappar barnen då dom är i tingsrätten. Vi gör den här 

utredningen och ska se till barnen och det är det som är huvudfokus. Men när dom 

ibland kommer in till tingsrätten så finns det ingen där som företräder barnet. Då är 

det föräldrarna och deras ombud med tingsrätten. Och då blir det på något sätt ur ett 

vuxenperspektiv. Och så tappar man hur det blir för barnet. Vilka konsekvenser finns 

det för barnet?” – informant F1 

 
Familjerättssekreterarens syn på sin egen roll 

Samtliga informanter uttryckte att de upplever att deras roll gentemot tingsrätten är att lyfta fram 

barnets sida av föräldrarnas konflikt. Majoriteten av informanterna påtalade även att de upplever 

att tingsrätten framförallt är intresserade av barnets upplevelse av, och den faktiska, situationen 

barnet befinner sig i. 

”Vi blir ändå dom som kan vara mest objektiva, för det kan ju inte föräldrarna vara.” – 

informant E1 

Inom denna kategori uppgav även familjerättssekreterarna vikten av handlingsutrymme och 

möjligheten att begära anstånd om tid då utredningar kräver det. Det gemensamma intrycket utifrån 

informanterna var att utredningarna anses vara av stor vikt i tingsrätten och att den skall vara en 

bra materiell produkt att lämna in inför förhandlingarna. Vid frågan om vem som avgör om 

utredningen är bra eller inte så nämnde dock endast ett fåtal informanter tingsrätten som bedömare 

av detta. Istället nämndes barnet, närmaste chef, samt antal barnsamtal som utgångspunkter om 

utredningen varit bra eller inte.  

”Det är det viktigaste vi har. Att ha barnintervjuer. Det är ju det enda sättet att få in 

barnets röst. Och barnets tankar kring sin situation in i tingssalen. För dom kan ju inte 

komma till tals. Föräldrarna sitter ju där, barnen får ju inte prata. Så om vi ska lägga 

krut på nånting i utredningen så är det just att intervjua barnet och få in deras röst i 

utredningen. Det är för mig nästan det viktigaste.” – informant G1 

  



 31 

Diskussion  

Barns rätt 

I och med Barnkonventionens inträde i svensk lag från och med år 2020, står socialtjänstens 

verksamheter inför nya utmaningar. En av de utmaningar vi kan se genom vår studie, är att den 

tidigare lagstiftningen har haft ett tydligt och strukturerat barnperspektiv, vilket även är 

implementerat inom socialtjänstens verksamheter, men att det nu även kommer att läggas tyngd i 

barns perspektiv. Barnkonventionens 12 artikel förtydligar barns rätt att föra fram sina åsikter och 

att dessa skall tillmätas betydelse.  

En del av utmaningen ligger i att barn som inte kan uttrycka sig verbalt trots detta skall respekteras 

i sin rätt att uttrycka sig. Det är upp till socialtjänstens verksamheter att skapa förutsättningar så att 

barn kan få sina åsikter och uttryck framförda och hörda oavsett verbal förmåga. Det kan inte 

längre hänvisas till en gränsdragning kring vid vilken ålder barn är mogna nog att uttrycka sig, utan 

det skall istället utforskas hur verksamheten kan stödja även stödja barn med begränsad verbal 

förmåga så att de ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Detta är relevant för arbetet i familjerätterna 

i Sverige då vi i vår studie har sett att denna fråga hanteras olika i olika kommuner och av olika 

familjerättssekreterare och att det i stort sett helt saknas metoder, riktlinjer och kunskap i att få 

fram barn med begränsad verbal förmåga talan. Att barnets vilja skall göras hörd och beaktas 

innebär dock inte att barnets vilja är synonymt med barnets bästa i familjerättsliga ärenden.  

Barnets vilja skall vägas mot barnets ålder och mognad, för att utröna ifall barnet har en 

reflekterande förmåga att se konsekvenser av sin vilja.  Utöver barnets vilja, mognad och ålder så 

mäts även barnets uttalade vilja med föräldrarnas förmågor och uppfattningar, faktorer inom 

familjen och dess miljö, samt de uppgifter som framkommer i de referenssamtal 

familjerättssekreterare inhämtar ifrån sakkunniga personer i barnets närmiljö. 

Familjerättssekreterarnas upplevelser av tingsrättens betoning av barns delaktighet 

Samtliga informanter i vår studie har uppgett att tingsrätten anser att det material familjerätten 

lägger fram speglar barnets röst i frågan, detta eftersom barnet själv inte är en representant under 

tingsrättens förhandlingar utan endast vårdnadshavare.  

De uppgifter informanterna lämnat kring gränssättningar vid barnsamtal, samt att de själva uttalar 

bristfälliga rutiner kring hur de fångar upp ickeverbala barns åsikter i samtal så finns det en 

indikation om att det inom familjerätterna i Sverige finns en risk att barns perspektiv inte 
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framkommer tydligt nog i utredningar. Detta trots att familjerätterna i Sverige innehar ett tydligt 

barnperspektiv inom deras verksamheters ideologi, rutiner och policydokument.  

Föräldrabalken, som är den ramlagstiftning familjerättssekreterare förhåller sig till i sitt arbete, 

kommer från och med år 2020 utmanas då Barnkonventionen kommer att samexistera vid sidan 

om denna lag. Ett exempel på detta finns i 6 kap 19§ fjärde stycket FB, som säger att ”utredningen 

skall försöka klarlägga barnets inställning, om detta inte anses olämpligt”. Detta medan 

barnrättskommittén har riktat kritik mot att Sverige bland annat inte uppfyller alla kriterier i artikel 

12.  

6 kap 19§ andra stycket FB ger även utrymme till att göra bedömningen att det kan vara olämpligt 

att undersöka barnets inställning, om barnet är ”särskilt känsligt och inställningen i huvudsak är  

känd genom annan utredning”. Våra informanter uppgav att det förekommer att barn inte hörs i 

vissa utredningar, med hänvisning till att deras åsikter har framkommit i andra BoU-utredningar. 

Denna studie indikerar att bedömningar görs utan att frågan om samtal ställs till barnet själv, att 

familjerättssekreterarna genom att anta ett barnperspektiv fråntar barnet dess rätt att medverka, 

eller avböja från att medverka, i ett barnsamtal i de fall barnet parallellt med familjerättens 

utredning, samtidigt eller närliggande i tid är aktuellt i annan utredning inom socialtjänst. 

Både politiker och de som praktiserar inom socialt arbete (och andra fält som involverar barn) 

uppger att det inom moderna välfärdssystem har blivit en symbol att barns röster synliggörs då det 

kommer till frihet, demokrati och social omsorg (Allison, 2007). Vidare uppges det inom FN:s 

barnkonvention att barns röster måste vara prominenta och för att uppnå detta bör utforskandet 

kring vad som sker i deras liv bemöta barn som subjekt (UNICEF, 2009). Man kan urskilja detta 

perspektiv genom att erkänna barnet som en individuell representant för sin egen historia och en 

egen informant i den aktuella situationen (Allison, 2007).  

Det som utgör en komplexitet i familjerättsliga ärenden är att barnet inte heller skall ta ansvar för 

svåra beslut, varpå deras vilja även skall hanteras med varsamhet för att inte pressa barnet i en 

redan utsatt situation (Socialstyrelsen, 2012). Detta eftersom intressekonflikter inom familjer som 

befinner sig i tvist kan inverka på barnets vilja, önskemål och uttalanden. För att lagstiftningen som 

har en stor respekt för barnets vilja skall fungera för barnets bästa, bör samtalen med barnet, och 

den information som inhämtas i dem, hanteras professionellt och varsamt (ibid.).  
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Samtycke och föräldrar 

Alla informanter uppgav att utredningar kan försvåras samt kan få ett sämre resultat när föräldrar 

inte samtycker till att tillåta familjerättssekreterarna föra samtal med barn under utredning. Svensk 

lagstiftning stödjer inte att barnsamtal under familjerättsprocesser genomförs utan vårdnadshavares 

samtycke då behovet av samtal med barn utan vårdnadshavares samtycke inte anses tillräckligt 

stort, då det kommer till utredningar enligt 6 kap. 19 § FB (Socialstyrelsen, 2012). Våra informanter 

uppger emellertid att samtycke allt som oftast ges vid utredning. Dock går det inte att förringa att 

detta samtyckeskrav går emot barnkonventionen vid dess införande år 2020. Hur lagstiftningen 

kommer behandla denna dissonans mellan de olika lagarna är idag något vi ännu inte vet. Om 

samtyckeskravet enligt FB kvarstår, sätter detta ytterligare press på familjerättssekreterarna att 

motivera vårdnadshavare att ge samtycke till att samtala med barnet. Om barnets rätt att komma 

till tals däremot lyfts in i FB och därmed gör att vårdnadshavares samtycke inte är ett krav vid 

samtal med barn, gör detta att lagstiftningen fråntar vårdnadshavare rätten att själv avgöra när barn 

behöver beskyddas i konfliktfyllda situationer inom familjen. 

När barnperspektivet utmanar ett barns perspektiv 

Det framkommer tydligt under studiens intervjuer att fokus i utredning gällande umgänge ligger på 

att gynna barn och att familjerättssekreterarna beskriver hur barns bästa sätts i främsta rummet i 

inom familjerätten. Frågan blir istället hur det säkerställs att information från barn inhämtats 

likvärdigt med information om barn, alternativt hur skevheten där mellan vägs upp. Utredningar 

tenderar att mer utgå ifrån de vuxnas barnperspektiv kring vad som angår det aktuella barnet, hur 

barnet är, vad barnet tycker, hur barnet tycker och vad barnet vill, än vid vad de fåtaliga 

barnsamtalen ger insikt om i dessa frågor som riktas direkt till barnet. Detta riskerar att resultera i 

att vuxna tillåts tala om barn, mer än vad barn tillåts tala om sig själva och för sig själva. Flertalet 

informanter påpekar vikten av alliansskapande i barnsamtal, för att barn skall våga uttala sina 

åsikter, tankar och känslor kring situationen runt deras föräldrars konflikt. Ändock sker i snitt 2 

barnsamtal per utredning á 40 min, dessförinnan hembesök hos vardera föräldern, varvid 

informanterna själva framhåller att vid hembesöken är samtal med barn varken syftet eller något 

som sker. Endast en informant i vår studie påtalade vikten av att förbereda verksamheten inför 

barnkonventionen 2020. Samma informant påtalade även att samtal med ickeverbala barn kommer 

att medföra en utmaning i familjerättssekreterarnas arbete och att de på dennes arbetsplats aktivt 

påbörjat att föra dialog kring detta. Spyrou (2011) menar att ett problem med barnsamtal är att 

barn kräver en allians och ett förtroendebyggande som kanske inte alltid kan bemötas inom 

kontorslandskap där samtalen kan upplevas som förhör. Några informanter uppgav att de ger barn 
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möjligheten att träffas utanför verksamheten på platser där de känner sig mer trygga eller 

avslappande vilket kan underlätta alliansbyggandet mellan familjerättssekreteraren och barnet, och 

då möjliggöra för barnet att tala utifrån sitt perspektiv i den aktuella frågan. En kommun ger 

exempel på att ett miljöombyte kan vara behövligt för att få barn att komma till en punkt där de är 

bekväma nog att framföra sitt ord och gav exempel på en utredning där det aktuella barnet och 

familjerättssekreteraren åt glass på en parkbänk, istället för att föra samtalet på familjerättens 

kontor. 

I de generella kommentarer kring barnkonventionens artiklar framkommer att ingen åldersgräns 

kan eller bör sättas när det kommer till ett barns förmågor, och därmed även dess rätt, att framföra 

sina åsikter i frågor rörande dem själva, utan att det är det forum som barn tillåts delta i som sätter 

gränser för möjligheten för barn att komma till tals. Familjerättssekreterarna i denna studie skiljer 

sig ifrån varandra då det gäller metoder, hjälpmedel samt samarbete med andra instanser då det 

kommer till att stödja barn i att framföra sin åsikt. 

Denna studie påvisar ett behov av att se barn som aktörer då det kommer till familjerättens 

utredningar. Detta inte endast utifrån ett barnperspektiv utan även ur ett barns perspektiv med 

hänsyn till barndomssociologin. Som exempel så uppger vissa familjerättssekreterare i studien 

möjligheten och vikten i att öka observationstillfällen i hemmet, när det kommer till barn med 

verbala svårigheter. En del i barndomssociologin handlar om att ge barn rätten till att tala utifrån 

sin egen förmåga och om sin egen upplevda situation. Samtidigt som ett barns perspektiv uppger 

vikten av att ta in det enskilda barnets utsago kring sin egen upplevda situation och att 

familjerättssekreteraren ur ett barnperspektiv skall kunna hantera barnets röst så att den respekteras 

i och under utredningen. Det finns dock idag inga riktlinjer eller rutiner inom familjerätten som 

säger att vid bortfall av barnsamtal skall utökade observationer i hemmet föras, för att tyda barns 

åsikter och vilja i frågor rörande dem. Detta medför att möjligheten till att få fram ett barns 

perspektiv skiljer sig från kommun till kommun. 

Tingsrätten, handlingsutrymme och makt 

För familjerättens utredning barns talan, eller en talan för barns bästa enligt ett barnperspektiv? 

Användandet av ett barnperspektiv sätter höga krav på att familjerättssekreteraren inte endast har 

kunskap om lagrum, utan även inom ämnen som t.ex. utvecklingspsykologi och sociologi.   

Då det för familjerätterna i Sverige idag saknas riktlinjer eller mallar som omfattar alla de områden 

som bör beaktas inom ett barnperspektiv är det upp till var och en av familjerättssekreterarna att 

genom sin egen kompetens uppnå målen i ett fullgott barnperspektiv i utredning. Samtliga 
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informanter framhäver uppfattningen att bedömningen i deras utredning slutligen till stor del ligger 

till grund för tingsrättens avgörande i målet. Informanterna uppger att det endast i ett fåtal ärenden 

görs en annan bedömning i tingsrätten än den föreslagna från familjerätten. Detta påvisar att 

familjerättssekreterarna och de utredningar de skriver har ett stort inflytande på tingsrättens 

bedömning, eftersom tingsrätten förlitar sig på att barns perspektiv kommer fram i utredningarna, 

genom familjerättssekreteraren. Flertalet av informanterna uppger att det huvudsakliga ansvaret vid 

en utredning är att få fram barnets vilja, röst, åsikt, upplevelse, då barnet är den enda som inte 

företräds i rättegångssalen av juridiskt ombud.  

Denna studie antyder att barnsamtal i snitt är 40 minuter med familjerättssekreteraren, och är 

samtidigt barnets enda ingång till att kunna påverka och framföra sin egna röst, vilja och upplevelse 

under den juridiska processen. I de utredningar barnsamtal inte hålls, med hänvisning till 

olämplighet vid exempelvis en parallell utredning, inhämtas istället information från andra håll. Viss 

information insamlad från andra referenter är sprungna ur ett barnperspektiv, men kan aldrig 

betraktas som ett barns perspektiv då detta är andrahandsinformation som är påverkad av en annan 

vuxens syn på verkligheten. Enligt Cederborg m.fl. (2014) kan ett barns uttryck och information 

påverkas av miljön, personen den samtalar med samt upplevelser som händer barnet och omkring 

det. Då en familjerättssekreterare väljer att inte samtala med barnet, men ändock författar en 

utredning där annan information inhämtas för att representera barnets röst i en juridisk tvist, kan 

då detta anses rättssäkert? 

Studien belyser ytterligare ett problem. När det används andrahandsinformation som inhämtats 

från separata utredningar, exempelvis BoU-utredningar, istället för barnsamtal hos familjerätten 

själva, finns risk att barnet inte får information om att de uppgifter som det lämnar även kan 

komma att användas i andra utredningar och i andra syften än i det vid samtalstillfället. Vi tolkar 

detta som att barn ses som objekt i behov av beskydd mot kognitiv förvirring, som Andersson och 

Cater (2014) beskriver i artikeln ”Det våldsbevittnade barnets ontologi”. När det kommer till beteenden 

hos barn som är eller kan relateras till aggression eller våld, tenderar beskrivningar av detta att lägga 

tyngd vid barnets rationella möjlighet att kunna resonera kring sina upplevelser och känslor. Detta 

menar Andersson och Cater (ibid.) innebär att barnet då ses som ett lärande subjekt som de vuxna 

aktörerna skall ge ökad kunskap till, för att minska dess kognitiva förvirring. Andersson och Cater 

(ibid.) menar att barn bör betraktas som subjekt, istället för objekt, med en förmåga att själva avgöra 

vilken information som skall delas med vilka parter och avgöra om mer eller mindre information 

skall delges dessa. Vi tolkar det som att den existerande synen på barnperspektivets användande i 
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syfte att motverka kognitiv förvirring hos barnet, påverkar antalet barnsamtal vid utredning hos 

familjerätten. 

Brist på manualer inom familjerätten och kvalitetssäkring 

I denna studie framkom att endast en av familjerätterna använder den så kallade 

Norrköpingsmetoden och som beskrivs i Socialstyrelsens handbok för familjerätter. Istället 

framkom som beskrivits att andra hänvisade till egna riktlinjer och mallar. Det framkom även att 

en annan modell, den så kallade S-modellen, var i bruk fast i en annan form vid ett av 

intervjutillfällena men inte på de andra familjerätterna som var föremål för intervjuer under vår 

studie. Riskerna med att mallar och riktlinjer blir lokala och styrda enligt det organisatoriska styret 

i den aktuella kommunen, kan vara att barn som utreds inom familjerättsliga processer bemöts 

olika beroende på var de är bosatta i landet.  

En grund för kritiken till att införa manualer är att familjerättssekreterare och andra aktörer inom 

socialt arbete skall påverkas i sina bedömningar genom att de blir alltför styrda av mallar och 

riktlinjer. Detta kan relateras till begreppet handlingsutrymme och den professionellas upplevelse 

att nyttja sina olika resurser i termer av förmågor, utbildning, förkunskaper och kompetens inom 

det valda ämnesområdet. Vikten av att den professionella inom ett regelverk och ramverk kan 

bibehålla sin självaktning och känna en uppskattning i sitt arbete kan tydas vara av vikt då 

standardiseringar och manualer till större del handlar om organisationens utformning mer än den 

professionellas förmågor. Samtidigt så menar Lipsky (1980/2010) att en manual inte heller går att 

applicera på samma sätt för alla människor. Detta eftersom situationer och människor är olika.  

Familjerättssekreterare uppger att de via sina nätverk med närliggande kommuner ändå upplever 

att utredningarna är snarlika och att samma rubriker nyttjas i dessa utredningar. Frågan blir då hur 

innehållet och underlaget för utredningarna garanteras vara av samma kvalitet oberoende av i vilken 

kommun familjerättssekreteraren utför den i. Denna fråga blir ännu mer aktuell då tiderna för att 

utföra utredningar även uppges vara olika i de kommuner som deltagit i vår studie. Samtliga 

intervjupersoner uppger att direktiven från tingsrätten är upp till fyra månaders utredningstid men 

att tiden ändå skiljer mellan olika utredningar. I några kommuner uppgavs att en utredning i snitt 

tar två och en halv månad medan familjerättssekreterare i en annan kommun uppgav att de ibland 

begär anstånd om mer tid då utredningarna kräver det. Går det att säkerställa att samma 

information och underlag tas fram då en utredning tar två och en halv månad som då andra 

utredningar tar fyra månader i anspråk? Skillmark (2018) uppger att standardisering kan upplevas 

som negativ och för den professionella som direktiv som fråntar den individuella bedömningen av 
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ärendet. Samtidigt uppger Skillmark att likformighet skapar en möjlighet för utvecklingen av 

evidensbaserad praktik som stärker socialarbetarens professionella roll eftersom gemensamma 

rutiner och procedurer stärker chanserna till utvecklingsarbete då flertalet verksamheter upplever 

samma brister eller framgångar (Skillmark, 2018).  

Det som framträder i intervjuerna är att samtliga informanter uppger att riskbedömning och 

riskanalys är något de ständigt bär med sig under utredningen. Samtliga informanter uppger även 

samma risker att utreda, samt att anmälningsplikten ständigt är aktuellt. Det enda som framkom 

som skillnad var på hur man bemötte barn som varit vittne till våld. Somliga familjerättssekreterare 

uppgav att detta var något de ständigt upplevde vara aktuellt i deras utredningar och något de alltid 

frågade barnet kring då vetskap kring våld finns. Detta medan andra familjerättssekreterare uppgav 

att våldet utreds inom barn- och ungdomsenheten och att barnet därför inte bör störas i den 

process som utredningen där innebär. Istället bör familjerättssekreterare samla in kunskap kring 

utsattheten från den andra utredningen och föra in den i utredningen som utförs av familjerätten.  

Slutligen framkom det under vår studie att samtliga informanter visar en tydlig medvetenhet kring 

vikten av barns delaktighet och hur ett barnperspektiv skall vara framträdande under utredningens 

hela process. Samtliga informanter uppgav under intervjutillfälle att införandet av 

Barnkonventionen som lag är efterlängtat och att de framöver kommer arbeta med att utveckla ett 

barns perspektiv under utredningsprocessen. Denna gemensamma agenda och vilja att företräda 

barn under utredning av umgänge framkom vara familjerättssekreterarnas främsta vilja och 

motivation i deras profession.  
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Bilagor 
 

Nedan bifogas bilagor använda i vår studie: 

 Bilaga 1 – Intervjuguide 
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