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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att utifrån en flerteoretisk ansats förstå hur barnet positioneras i 

förhållande till föräldrakonflikten i långvariga vårdnadstvister. En kvalitativ aktstudie har 

genomförts, där akter i vårdnad-, boende- eller umgängesmål från tingsrätten har behandlats. 

Den teoretiska förankringen utgörs av barndomssociologi, konfliktperspektiv, genus samt 

anknytningsteori för att generera olika infallsvinklar i synen på den långvariga 

vårdnadstvisten och barnet i denna. Resultatet visar att barnets position som subjekt är 

beroende av att barnsamtal hålls. Då barnsamtal inte genomförts är ligger mer fokus på 

föräldrarnas lämplighet och förmågor än barnets vilja och behov. Bedömningar angående 

barnets bästa diskuterar i många fall samarbetssvårigheter, missbruk eller våld som ett motiv 

för ensam vårdnad. Den långvariga processen bidrar till en minskad kontakt för barnet med 

den icke stadigvarande föräldern och att föräldrarna ej dyker upp på möten och förhandlingar 

bidrar till en fördröjning av rättsprocessen. Studien är relevant för socialt arbete då 

vårdnadstvister är ett vanligt förekommande fenomen där familjerättssekreterare spelar en stor 

roll. Detta eftersom det är dem som utreder familjen och tillgodoser att barnet synliggörs 

under den rättsliga processens gång.  
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Abstract 

This study aims to understand how the child is positioned in relation to the parental conflict in 

long-term custody disputes, based on a multi-theoretical approach. A qualitative case study 

has been made where court cases concerning custody, residence or contact has been 

investigated. The theoretical basis that is used in the study is consisted of childhood 

sociology, a conflict perspective, gender and attachment theory to be able to generate different 

approaches on the theme of custody disputes and the child within it. The results of this study 

shows that an interview with the child has to be made in order to depict the child as a subject. 

When child interviews are not implemented, more focus is held on the parent’s suitability and 

abilities rather than on the child’s wishes and needs. In many cases the assessments 

considering the child’s best interest discuss the parent’s collaborating difficulties, addiction or 

violence as a motive for sole custody. The long-term process affects the child in the sense that 

it contributes to a reduced contact with the non-permanent parent. One of the reasons to why 

the process is delayed is because the parents does not attend meetings or negotiations. The 

study is relevant for social work since custody disputes is a common phenomenon in today’s 

society where the social workers within the family law plays a big part. The family law social 

workers are the ones who investigate the circumstances of the family and assures the child’s 

visibility within the process. 
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Inledning 

Varje år erfar cirka 50 000 barn att deras föräldrar separerar. De flesta par som skiljer sig 

kommer själva överens om frågor rörande vårdnad, boende eller umgänge, men det finns även 

de par som måste få sin sak prövad i domstol för att få vardagen att fungera kring barnen 

(Socialstyrelsen, 2011). År 2015 var ungefär 6200 barn aktuella för utredning rörande 

vårdnad, boende eller umgänge (Socialstyrelsen, 2016). Barn som har föräldrar som inte kan 

komma överens hamnar lätt i en jobbig position. I en konflikt är det svårt för föräldrarna att 

fokusera på något annat än de själva och de sätter i många fall sina egna behov före barnens 

(Ryrstedt, 2012). Forskare, politiker, lagar och praktiker har idag ett större fokus på barnet i 

vårdnadstvister än tidigare och barnets bästa är ett återkommande begrepp som vi ser i både 

reformer, konventioner, lagar och hos yrkesverksamma (Röbäck, 2012). Barnkonventionen tar 

bland annat upp i artikel tre att barnet bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som rör barn (Schiratzki, 2014). Vidare finns barnets bästa med som ett av socialtjänstens mål 

att tillgodose i alla åtgärder angående barn, enligt 1 kap 2§ Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453). Det genomsyrar även lagstiftningen angående frågor om vårdnad, boende och 

umgänge då det enligt 6 kap 2 a § Föräldrabalken (FB, SFS 1949: 381) framkommer att: 

”barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge…”. Det 

är familjerättssekreterare som på uppdrag av tingsrätten utreder dessa typer av ärenden. 

Familjerätten ska i utredningsförfarandet beakta barnets bästa och deras bedömning utgör 

sedan en beslutsgrund för tingsrättens slutliga dom (Sjösten, 2014).  

 

Även fast barnen erhållit ett större fokus visar forskning att tillämpningen av barnets bästa i 

praktiken inte är helt enkelt (Eriksson, 2012; Blomqvist & Heimer, 2016; Birnbaum & Saini, 

2012b; Cashmore, 2006). Trots dess tydliga plats i lagen är det ett svårdefinierat begrepp som 

har problematiserats och diskuterats i många studier inom socialt arbete. Dess svårighet ligger 

i att begreppet alltid kräver en bedömning där olika faktorer ska spela in. Inom socialt arbete 

finns en rad forskare som har barn som studieobjekt och behandlar begreppet barnets bästa 

(Sundell et al., 2007; Ponnert, 2015; Eriksson & Näsman, 2008; Röbäck, 2012). Sundell med 

kollegor (2007) menar bland annat att tillämpningen av barnets bästa kan vara svårmotiverad 

då den är öppen för tolkning. Ponnert (2015) beskriver utredningsarbete angående barn som 

en svår uppgift för socialsekreterare och det är därmed viktigt att kritiskt granska och 

tydliggöra hur utredningsarbetet går till. Verktyget som får användas för att avgöra barnets 

bästa i vårdnadstvister är familjerättens utredningar vilket skapar ett intresse för att studera 

bedömningarna angående detta (Sundell et al., 2007). Det är viktigt att vårdnadsutredningar 

bedrivs skyndsamt så att tingsrätten kan besluta i frågan men samtidigt gäller det att en 

gedigen bedömning av barnets bästa framgår i vårdnadsutredningen från familjerätten (6 kap 

19§ FB; Socialstyrelsen, 2011). En vårdnadstvist är många gånger en långdragen och jobbig 

process dels för föräldrar men främst för barnen. Därav skapas ett intresse för att studera 

vårdnadstvister som pågått under en längre tid. Detta med syfte av att få en djupare förståelse 

kring processen hos familjerätt och domstol samt studera barnet i processen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att utifrån en flerteoretisk ansats förstå hur barnet i akter positioneras i 

förhållande till föräldrakonflikten i långvariga vårdnadstvister. Vidare kommer följande 

frågeställningar besvaras. 

  

• Hur synliggörs föräldrarnas konflikt i processen? 

• Hur kan barnet antas påverkas av den långvariga rättsprocessen? 
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Tidigare forskning 

Internationell forskning som presenteras i föreliggande studie fokuserar på huruvida barns 

röster kommer till tals samt hur pass mycket barn får möjlighet att vara delaktiga i den 

rättsliga processen. Vidare presenteras forskning som har studerat vilka konsekvenser en 

vårdnadstvist och skilsmässa kan ha för barn. En studie gjord av Birnbaum och Saini (2012a) 

visar att barn generellt sett vill vara delaktiga i beslutsfattandet även om de inte är dem som 

tar det slutgiltiga beslutet. Studien är en litteraturöversikt över barns röster i vårdnadstvister. 

Den innefattar 35 kvalitativa studier från elva olika länder från Europa, Nordamerika, 

Oceanien och Afrika, inkluderande 1325 barn. Resultatet visar att barn ofta inte blir hörda för 

att inte blanda in dem i vuxenkonflikten, vilket kan göra att barnen istället känner sig 

försummade (Birnbaum & Saini, 2012a). 

  

Fortsättningsvis har Darlington (2006) genom intervjuer av unga vuxna tagit reda på hur det 

kan upplevas att genomgå en vårdnadstvist som barn. Det framgår av den Australienska 

artikeln att deras motsvarighet till familjerättssekreterare har i uppgift att utreda 

vårdnadstvister för att domstolen ska kunna besluta enligt vad som är barnets bästa i frågan. 

Under denna process genomförs samtal med barnen. Studien visar att det finns barn som bär 

på negativa minnen från vårdnadsprocessen i flera år. Även att barn bör få möjlighet att vara 

delaktiga i vårdnadsprocessen och få tillgång till information är något som framkommer. Att 

ha en förståelse för processen och hur lång tid den kommer att ta kan hjälpa barn att hantera 

sin situation och är viktigt för att undvika långvariga negativa effekter av 

vårdnadsutredningen (Darlington, 2006). En annan studie från Australien som går i linje med 

detta är gjord av Cashmore (2011) som visar att det är viktigt att barn blir respekterade och tas 

på allvar. Något som ytterligare framkom var att det är betydelsefullt för barnen att relationen 

och kontakten med föräldrarna var god under och efter vårdnadstvisten (Cashmore, 2011).  

  

Enligt Emery med kollegor (2005) kan en skilsmässa medföra psykologiska svårigheter för ett 

barn. Mycket beror på hur föräldrarna hanterar separationen och i vilken utsträckning barnet 

får vara delaktig i processen (Moxnes, 2003). Cohen och Finzi-Dottan (2005) beskriver att det 

oftast är under det första året efter skilsmässan som både barnet och föräldrarna befinner sig i 

en form av kris. Föräldrarna försöker anpassa sig till den nya ekonomiska, sociala och 

känslomässiga situationen. De kan bete sig annorlunda gentemot omgivningen och detsamma 

gäller barnet. Något annat som kan vara negativt för barnets utveckling är om det finns brist 

på förståelse eller hjälp från en eller båda föräldrarna. Desto fler förändringar som sker desto 

stressigare blir det för barnet. Det mest gynnande för barnet är om föräldrarna kan samarbeta 

trots separationen (Moxnes, 2003). Majoriteten av de barn som får erfara en skilsmässa kan 

efter ett tag återgå till det normala och inte påverkas i det vardagliga livet (Cohen & Finzi-

Dottan, 2005).  

 

Smith med kollegor (2003) undersöker i en studie hur uppfattningar och antaganden angående 

barndom påverkar på vilket sätt barnen kan delta i beslutsfattande angående vårdnad, boende 

eller umgänge efter att föräldrarna separerat. Studien visar att barn har lättare att hantera 

föräldrarnas separation om de blir sedda som kompetenta aktörer och får möjlighet att vara 

delaktiga i beslutfattningsprocessen. Författarna anser därför att barn ska ses som aktiva 

sociala aktörer snarare än osynliga offer utan en röst. Barns röst kan komma att underordnas 

av såväl familjen som av de rättsliga aktörerna. Det är viktigt att barnens rättigheter 

respekteras på samma sätt som vuxnas, som har större möjlighet att uttrycka sin åsikt. 

Författarna ifrågasätter lagstiftningen som utgår från att barns kompetens bedöms utifrån ålder 

och mognad. Istället menar dem att frågan inte handlar om huruvida barn har tillräcklig 

kompetens och mognad för att vara delaktig utan om föräldrarnas förmåga att tillförsäkra 
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barnen en trygg, stödjande och ömsesidig relation inom vilken barnets röst och delaktighet 

kan framkomma (Smith et al., 2003)  

  

Föreliggande studie behandlar akter som utgår från Sveriges rättssystem och lagstiftning. 

Därmed är det särskilt relevant att ta del av det svenska forskningsfältet angående barn i 

vårdnadstvister, då lagstiftningen har en stor roll i dessa ärenden. Många nationella studier om 

vårdnadstvister, likt de internationella studierna, fokuserar på om och hur barnets egen vilja 

tas i beaktning i frågor om vårdnad, boende eller umgänge mellan separerade föräldrar 

(Andersson & Bangura Arvidsson, 2008; Eriksson & Näsman, 2008; Eriksson, 2012). 

Eriksson och Näsman (2008) beskriver att barnets röst i många fall ogiltigförklaras i 

vårdnadsutredningar och att barnet inte blir sedd som en självständig individ. Vidare beskrivs 

därmed intervjusituationen för barn i familjerättsliga utredningar till stora delar som 

problematisk (Eriksson & Näsman, 2008). Eriksson (2012) presenterar i linje med detta hur 

barn i vissa fall kan bli intervjuade för syns skull.   

  

Vidare visar Röbäck och Höjer (2009) även att barns röster inte blir hörda i tillräckligt stor 

utsträckning, där en faktor som påverkar beskrivs vara barnets ålder. Författarna har utifrån 

rättsfall angående vårdnad, boende eller umgänge funnit att domarna från tingsrätten inte 

rapporterat barnets åsikt i över hälften av fallen och i de övriga fallen har barnen inte fått 

delaktighet till den mån att de fått ett avgörande inflytande i beslutet. Empirin i studien är 

dock inhämtad innan år 2006 och den vårdnadsreform som då genomfördes. Innan år 2006 

fanns i svensk praxis en bestämmelse om att barn under tolv år inte skulle höras i ärenden 

angående vårdnad, boende eller umgänge, vilket innebär att en stor andel av barnen då inte 

hördes som i dagsläget kanske skulle ha haft ett större inflytande i beslutet (Röbäck & Höjer, 

2009).  

  

Som tidigare nämnts ska barnet bästa vara avgörande för alla frågor som rör vårdnad, boende 

eller umgänge. Studier visar dock på att beslut många gånger baseras mer på föräldrarna, än 

på barnet. Exempelvis visar Andersson och Bangura Arvidsson (2008) att många av 

tingsrättens beslut gällande umgängesfrågor fokuserar mer på förälderns rätt till barnet än 

tvärtom. Detta går i linje med en studie över det rättsliga reformarbetet i Sverige under de 

senaste tre decennierna gjord av Heimer och Palme (2016) som visar att lagstiftningsarbetet 

lyfter fram föräldrars rätt till delaktighet, därmed finns brister i fokus på barnet i dessa frågor. 

Ryrstedt (2012) visar även att föräldrarna själva kan komma att sätta sina egna behov före 

barnets och fokusera mer på sin egen situation än på barnets. 

 

Vidare framförs det att svenska domstolar ofta får dåligt med information kring hur de ska 

tänka kring olika principer som kan framkomma och vilken princip som ska vägas tyngst i 

bedömningen av barnets bästa. Olika principer som behandlas kan exempelvis vara barnets 

behov av kontinuitet, samarbetsproblem, barnets ålder, våld, barns rätt att komma med åsikter 

samt lojalitetsprincipen. Det råder fortfarande oklarheter kring hur samarbetsproblem ska 

vägas mot principen om barnets behov av nära kontakt med båda föräldrarna. Även skydd för 

barnet att inte behöva välja mellan båda sina föräldrar (lojalitetsprincipen) och barnets rätt att 

få sin röst hörd är två motstridiga principer. Familjerätten har en skyldighet utifrån lagen att 

försöka få fram barnets åsikter i vårdnadsutredningar och redovisa till rätten, men domstolen 

har inte något formellt krav att följa barnets åsikt. Domstolen kan själv ta ställning till hur stor 

vikt barnets vilja får gentemot andra principer och överväganden som finns (Blomqvist & 

Heimer, 2016).  
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När vi sammanfattar den tidigare forskningen framkommer det att studierna har fokus på 

barnets vilja, huruvida de har hörts samt hur beslut ofta tas utifrån föräldrarnas rätt till barnet 

snarare än tvärtom. Tidigare studier har också inriktat sig på att se hur barn kan komma att 

påverkas av en vårdnadstvist eller skilsmässa. Denna forskning har inte fokuserat på 

vårdnadstvister som pågår under en längre tid och inte heller med en fokus på hela processen. 

Studierna har istället tagit fäste på något av processens moment. Därför blir det av intresse att 

undersöka just långvariga vårdnadstvister för att se hur en sådan rättsprocess kan gå till. 

Vidare förutsätter en vårdnadstvist att det finns en konflikt mellan föräldrarna, något som har 

visats påverka barn negativt. Studier visar att det är viktigt att barn får en chans att vara 

delaktiga i processen samtidigt som det framkommer att barn ofta inte får den möjligheten för 

att man är rädd att barnet dras in i konflikten. Trots att barnets bästa ska komma i främsta 

rummet enligt barnkonventionen, visar den tidigare forskningen att detta inte alltid sker. Det 

är alltså inte självklart att barn får den roll i vårdnadstvister som har visats vara behövlig för 

att undvika negativa konsekvenser. Vårdnadstvister är ett ständigt aktuellt och föränderligt 

fenomen eftersom att det är beroende av de lagar och riktlinjer som styr arbetet. Detta skapar 

ett intresse för att undersöka på vilket sätt barnet positioneras i akter utifrån föräldrarnas 

konflikt. Då en vårdnadstvist innefattar många olika omständigheter är det relevant att studera 

ämnet utifrån sin helhet med hjälp av olika infallsvinklar.  

Den rättsliga processen 
För att kunna besvara syftet angående den långvariga vårdnadstvisten och dess effekter för 

barnet presenteras här en bakgrund om den rättsliga processen gällande vårdnad-, boende- 

eller umgängesfrågor. Informationen blir relevant för att kunna jämföra den insamlade 

empirin i relation till de rekommendationer och riktlinjer som finns för hur en vårdnadstvist 

bör gå till. Enligt Singer (2012) uppstår en rad olika beslut som måste tas angående barnets 

vårdnad-, boende- eller umgängessituation när föräldrar separerar. Föräldrar som själva kan 

komma överens behöver inte samhällets inblandning i frågan, men i de fall då föräldrarnas 

konflikt är så omfattande att de inte kan enas uppstår en vårdnadstvist. En vårdnadstvist 

innebär alltså att frågan om vårdnad, boende eller umgänge måste beslutas i domstol (Singer, 

2012). Denna vårdnadstvist inleds med att den ena föräldern lämnar in en stämningsansökan 

till tingsrätten i enlighet med 6 kap 5§ FB (Sjösten, 2014). 

 

Domstolens roll 

Domstolen ska vid beslut i vårdnadsfrågor utgå från barnets bästa enligt 6 kap 2a§ FB. Då ett 

tvistemål har inletts och en upplysning har inkommit till tingsrätten hålls en muntlig 

förberedelse. Där undersöker domstolen om föräldrarna har förmågan att hitta en 

samförståndslösning i tvisten. Om det inte finns möjlighet för föräldrarna att komma överens 

kan domstolen fatta ett interimistiskt beslut, enligt 6 kap 20§ 1st FB, om det anses behövligt. 

Ett tillfälligt beslut kan vara behövligt för barnets bästa eftersom en vårdnadsprocess kan pågå 

under en lång period (Singer, 2012; Sjösten, 2014). Det kan till exempel handla om vart 

barnet ska bo eller hur umgänget ska se ut under tiden då målet handläggs. Det interimistiska 

beslutet är tillfälligt tills dess att en slutlig dom har vunnit laga kraft, eller tills föräldrarna har 

kommit överens om en samförståndslösning som har godkänts av socialnämnden eller 

domstolen (Sjösten, 2014). Vidare menar Sjösten (2014) att det interimistiska beslutet kan ha 

en styrande effekt på det slutliga avgörandet, något som är kopplat till synen på att barn inte 

ska behöva flytta från sin invanda miljö i onödan. Därav är det viktigt att det finns goda 

grunder för ett interimistiskt beslut. I och med dess inverkan på det slutgiltiga beslutet ska 

interimistiska beslut bara fattas då det är nödvändigt, exempelvis om det finns en risk att 

barnet annars far illa eller olovligen kan föras bort. Det kan också handla om mer vardagliga 
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saker som att föräldrarna bor på skilda orter och ett avgörande om vem barnet ska bo med 

måste ske för att till exempel tillse att barnet har en skolplats (Sjösten, 2014; Singer, 2012).  

 

Vidare kan tingsrätten, i den muntliga förberedelsen, uppdra någon hos socialnämnden, jml 6 

kap 19 § 3 st, att utreda frågan om vårdnad, boende eller umgänge. Efter det att utredningen 

lämnats in till domstolen ligger ansvaret där, det är domstolen som avgör hur utfallet blir. Då 

hålls en huvudförhandling där domstolen lämnar en slutlig dom i enlighet med barnets bästa 

och detta beslut måste följas. Om någon av parterna inte är nöjda med beslutet finns möjlighet 

att överklaga skriftligen inom tre veckor. Om någon av parterna inte följer domstolsbeslutet 

kan den andra föräldern begära verkställighet, vilket i korthet betyder att den andre föräldern 

kan åläggas att betala vite (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Familjerättens roll 

I och med den utredningsskyldighet som domstolen har i frågor angående vårdnad, boende 

eller umgänge, enligt 6 kap 19§ FB, kan inte domstolen enbart förlita sig på föräldrarnas 

information om ärendet. Därmed får socialnämnden en roll i processen och har en skyldighet 

att lämna alla väsentliga uppgifter som de besitter och som kan få betydelse i målet. Det kan 

exempelvis innebära att socialnämnden lämnar en snabbupplysning, som vanligtvis utförs av 

familjerättssekreterare eller annan sakkunnig på socialtjänsten. En upplysning utgör ett 

beslutsunderlag för tingsrätten som oftast används i den muntliga förberedelsen. I en sådan 

finns information om förekomst i socialregister där också föräldrarna får chans att yttra sig. 

Ibland genomförs även barnsamtal i upplysningar beroende på upplysningens karaktär samt 

barnets ålder och mognad (Singer, 2012).   

 

Vidare kan domstolen även besluta om att familjerätten ska genomföra en vårdnad-, boende-

eller umgängesutredning enligt 6 kap 19§ 3st FB. Domstolen sätter riktlinjer för omfattningen 

av utredningen samt inom vilken tidsram den ska vara domstolen tillhanda. En 

handläggningstid på tre till fyra månader anses som en rimlig tidsfrist (Singer, 2012). Om 

utredaren behöver mer tid kan domstolen förlänga handläggningstiden, med förutsättning att 

utredaren själv ansöker om anstånd (JO 1999/2000 s. 280). Sjösten (2014) menar att 

utredningens bedömning har stor betydelse för domstolens underlag och därmed är det viktigt 

att utredningen är så tydlig som möjligt. Därför ska också en vårdnadsutredning lämna förslag 

till beslut om så inte är olämpligt. Utredningen ska innehålla en redovisning kring hur 

utredaren har resonerat angående bland annat relationen mellan barnet och de båda 

föräldrarna, barnets egen åsikt och föräldrarnas lämplighet. När utredningen är färdig ska 

föräldrarna få möjlighet att ta del av utredningen och uttala sig om innehållet innan utredaren 

sänder den till domstolen (Sjösten, 2014).  

 

Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 2012:4) presenterar hur en utredning på familjerätten 

kan genomföras och på vilket sätt barnet blir delaktig i processen. Då domstolen har uppdragit 

socialnämnden att utföra en vårdnadsutredning och en handläggare har blivit tilldelad ärendet 

inleds utredningen med ett första samtal med föräldrarna. I det inledande samtalet brukar 

allmän information om processen delges medan det i följande samtal riktas mer fokus på 

barnet och dess behov, föräldrarollen, föräldrarnas omsorgsförmåga samt möjligheter att 

tillgodose barnets behov. Om en ny partner finns med i bilden ska även ett samtal med denna 

hållas för att undersöka partnerns syn på sin relation till barnet och föräldrarnas 

samarbetsförmågor (SOSFS 2012:4). Utredningens kontakt med barnet bör enligt SOSFS 

(2012:4) ske dels enskilt samt med båda föräldrar. Barnet bör få information om varför en 

utredning genomförs och samtal med barn syftar till att undersöka hur barnet mår, barnets 

utveckling och mognad samt hur barnets samspel och anknytning till föräldrar och andra 
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närstående ser ut. Vidare ska barnet ges möjlighet att på ett eller annat sätt uttrycka sig om sin 

situation men behöver inte känna sig skyldig till att ta ställning eller ha en åsikt i frågan. “Om 

utredaren bedömer att det är olämpligt att tala direkt med barnet, kan barnet komma till tals 

t.ex. genom att utredaren samtalar med personer i barnets omgivning som känner honom eller 

henne väl.” (SOSFS, 2012:4 s. 13). Detta kan ske via referenssamtal med exempelvis personer 

som utifrån sin professionella roll känner barnet, så som förskole- eller skolpedagoger. Dessa 

samtal ska fokusera på barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling samt personens 

uppfattning av barnets relationer till föräldrarna. Till utredningen ska även utredaren alltid 

inhämta information från socialtjänstens register om föräldrarna och eventuella nya partners 

(SOSFS, 2012:4).  

 
Figur 1. Flödesschema över den rättsliga processen 

 

 
 

 

Samarbetssamtal och medling 

Domstolen har rätt att förordna om samarbetssamtal i de mål som handlar om vårdnad, 

boende eller umgänge som stadgas i 6 kap 18§ FB. Enligt 5 kap 3§ SoL framkommer det att 

kommunen har ett ansvar att erbjuda samtal för att nå lösningar i frågor rörande vårdnad, 

boende eller umgänge samt att föräldrarna ska få chans att skriva avtal i frågan. Syftet med 

samtalen är att försöka få föräldrarna att komma till en samförståndslösning. Föräldrarna kan 

på frivillig basis ansöka om samarbetssamtal om båda parterna är överens. Annars kan 

domstolen på remiss uppdra familjerätten eller andra sakkunniga att träffa föräldrarna på 

samarbetssamtal (Socialstyrelsen, 2012). Singer (2012) menar att svensk rätt har som 

utgångspunkt att samförståndslösningar ligger i linje med barnets bästa och att det därför 

anses adekvat att domstolen försöker få föräldrarna att komma överens om en lösning. Om 

inte föräldrarna själva hittar en samförståndslösning kan domstolen i vissa fall utse medling 
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vid mål. Syftet med en medlare är att vara neutral och försöka hjälpa föräldrarna att hantera 

tvisten med fokus på framtiden (Thylefors, 2013). Föräldrarna behöver inte samtycka till att 

en medlare utses men det kan vara en fördel för ett gynnande beslut. Medlingsuppdrag kan 

tillsättas i början av en process eller i slutet efter att en vårdnad-, boende- eller 

umgängesutredning har verkställts. En medlare utses som oftast när samarbetssamtal redan 

har prövats. En utgångspunkt för att medlare ska tillsättas är att tingsrätten fortfarande tror att 

det går att hitta en samförståndslösning mellan föräldrarna (Sjösten, 2014).  

Barnets bästa 
Barnets bästa är ett begrepp som har ett starkt fäste i svensk lagstiftning generellt gällande alla 

ärenden som rör beslut om barn, enligt 1 kap 2§ SoL, och specifikt för beslut gällande 

vårdnad-, boende- eller umgängesfrågor enligt 6 kap 2a§ FB. Grunden för vår aktuella 

Barnlagstiftning kom till i början på 1900-talet, men vad som definieras som barnets bästa har 

förändrats över tid. Barnets bästa som rättsligt begrepp anses vara beroende av den sociala 

och kulturella samtiden och får därmed en definition efter varje samhälles syn på barn och 

barns behov (Singer, 2012). I linje med detta menar Schiratzki (2008) att barnets bästa tolkas 

genom antaganden om vad som anses bra för barn. I och med att barnets bästa inte besitter 

någon allmän tolkning får principen även olika innebörder beroende på vilken rättsfråga som 

är aktuell. Barnets bästa ska istället tolkas utifrån de individuella förhållandena runt barnet 

(Schiratzki, 2008). Barnets bästa är därför ett komplext begrepp eftersom det ska ha så stor 

tyngd i beslut men samtidigt är så öppet för tolkning utifrån det enskilda barnet.  

 

År 1989 antogs Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter som fastslår att barn är 

individer med egna rättigheter (Singer, 2012). Bland annat stadgas i konventionens tredje 

artikel principen om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barn (Schiratzki, 2014). Även artikel tolv i konventionen får relevans i föreliggande studie då 

den fastslår att barn har rätt att komma till tals och höras i alla frågor som rör barnet samt att 

barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. En grundsyn i 

barnkonventionen är att alla åtgärder och beslut angående barn ska ha ett tydligt 

barnperspektiv. Att ha ett barnperspektiv innebär att ha respekt för barnets människovärde och 

integritet. Detta görs genom att försöka se på barnets situation ur deras ögon och förstå hur 

olika förändringar kan komma att påverka barnet. Därför är det viktigt att ge barnet möjlighet 

att komma till tals, vilket däremot inte innebär att barnets vilja måste följas (Sjösten, 2014). 

Sedan barnkonventionen ratificerades i Sverige år 1990 har en tydligare tyngd getts till 

barnets bästa i svensk lagstiftning bland annat i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen 

(Schiratzki, 2014). I 6 kap 2a§ FB angående vårdnad, boende och umgänge fastslås följande: 

 

“Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 

bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 

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

olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

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

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

 

Innan 2006 års vårdnadsreform löd första lagrummet i ovanstående paragraf annorlunda, 

nämligen att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Detta lagrum ändrades år 2006 för 

att tydligare visa att barnets bästa alltid ska ha en avgörande roll i beslutstagande (Singer, 

2012). Enligt Singer (2012) får bedömningen av barnets bästa stor vikt i ärenden om vårdnad, 

speciellt då målet syftar till att enbart en förälder ska få vårdnaden. Eftersom varje ärende bör 

utgå från det enskilda fallet och det individuella barnet fastslår inte paragrafen närmare vad 
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som är barnets bästa, dock används de tre lagrummen risk för att barnet far illa, barns behov 

av en god och nära kontakt med båda föräldrar samt barnets vilja som omständigheter att ta 

ställning till i bedömningen. Vidare är föräldrarnas samarbete och kontinuitetsprincipen två 

omständigheter som får stor vikt i bedömningen av barnets bästa. Nedan kommer en närmare 

beskrivning över dessa bedömningskriterier och dess syfte.  

 

Risk för att barnet far illa 

Detta lagrum fick sin nuvarande form efter vårdnadsreformen år 2006 då det hade 

framkommit uppgifter om att det i vårdnadsmål var relativt vanligt med övergrepp inom 

familjen. Trots sådana uppgifter dömde domstolen ofta till gemensam vårdnad med hänsyn till 

lagrummet om barns behov av god och nära kontakt med båda föräldrar, vilket kom att väga 

tyngre än möjliga risker för barnet. Efter vårdnadsreformen år 2006 fastslogs det att risken för 

att barnet far illa måste väga tungt i bedömning och beslut om vårdnad. En sådan 

riskbedömning inte har några tydliga direktiv på hur den ska genomföras, dock är det viktigt 

att få med bland annat tidigare övergrepp, hot om övergrepp, missbruksproblematik, psykisk 

sjukdom samt inställning till våld. En riskbedömning av detta slag kan vara svår att 

genomföra då föräldrarnas konflikt ofta bidrar till att ord står mot ord. Det kan bli 

problematiskt om den ena föräldern beskyller den andre för att vara en risk för barnet bara för 

att vinna vårdnaden om barnet. Därför är det av största vikt att de utredningar som görs av 

familjerätten är tydliga i sin bedömning i frågan (Singer, 2012).  

 

Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna 

En grundläggande syn för detta lagrum är att båda barnets föräldrar har betydelse för dennes 

utveckling och välbefinnande. Bestämmelsen infördes år 1990 då gemensam vårdnad gjordes 

till huvudregel för vårdnadsmål, men då inte gemensam vårdnad var möjlig skulle vårdnaden 

tilldelas den förälder som på bästa sätt tillgodosåg barnets kontakt med den andre föräldern 

(Sjösten, 2014; Singer, 2012). Sjösten (2014) menar att detta lagrum får stor betydelse för att 

barnet ska få ha båda sina föräldrar i sitt liv och därmed gynnas barnets bästa. Dock gäller det 

att barnet inte utsätts för någon risk för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling i 

och med denna kontakt. Singer (2012) ifrågasätter huruvida lagrummet ska tillskrivas sådan 

vikt som det gör, då inte föräldrarna längre bor tillsammans. “Det ligger nära till hands i vissa 

fall att uppfatta betonandet av barnets behov av kontakt som en spegling av en förälders 

behov av kontakt med barnet” (Singer, 2012).  

 

Barns vilja 

Hänsyn till barns vilja utifrån ålder och mognad ska tas dels vid beslut om vårdnad-, boende- 

eller umgängesfrågor men också då socialnämnden prövar föräldrarnas gemensamma avtal. 

Denna bestämmelse kom in i FB år 1994 och ligger i linje med barnkonventionens tolfte 

artikel. Det är däremot inte enkelt att veta hur stor tyngd barns vilja ska ha alla gånger dels 

eftersom det kan vara svårt att veta om barnet har sådan mognad som krävs, men också för att 

barnet kan komma att bli påverkat av föräldrarnas eventuella påtryckningar. Efter 2006 års 

vårdnadsreform har det visats sig att det blivit vanligare att barnet kommer till tals i de 

genomförda vårdnadsutredningarna, åtminstone de barn som är sex år eller äldre (Singer, 

2012). 

 

Samarbete och kontinuitet  

Två andra betydelsefulla faktorer som beaktas i vårdnadstvister för att avgöra vad som är 

barnets bästa är föräldrarnas samarbete och kontinuitetsprincipen. När vårdnadsreformen kom 

år 2006 framfördes att föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor kring barnet kunde avgöra 
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utfallet i ärendet. Om föräldrarnas konflikt är så djup och inte beräknas vara av övergående 

natur kommer ensam vårdnad anförtros åt en av föräldrarna (Singer, 2012). Högsta domstolen 

i NJA 2007 s. 382 beslutade om ensam vårdnad till ena föräldern då deras konflikt pågått i 

mer än tre år där de inte förmått lösa frågor om barnet utan rättslig hjälp. Vidare beskrivs det 

att det inte går att tillskriva gemensam vårdnad om konflikten påverkar barnet. Föräldrarna 

måste också ha en vilja och förmåga att kunna samarbeta och vara flexibla när det gäller att 

försöka hitta lösningar på olika problem som uppstår i föräldraskapet. Även 

kontinuitetsprincipen har en stor inverkan i beslut. Rejmer (2003) beskriver att 66 procent av 

alla slutliga domar i vårdnadsärenden motiverar sina beslut utifrån kontinuitetsprincipen. 

Principen handlar om att inte flytta på barnet mer än nödvändigt då det kan vara skadligt för 

ett barn. Barnet har sin stabilitet där den bott länge och för att flytta ett barn till andra miljöer 

krävs en motivering kring att barnet ska få det avsevärt bättre på det stället den eventuellt ska 

flytta till (Schiratzki, 2008).   

Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
För att svara till föreliggande studies syfte presenteras en teoretisk tolkningsram i kommande 

avsnitt, som tillsammans med empirin och tidigare forskning kommer fungera som verktyg till 

kommande analys. Vårt syfte är att se hur barnet positioneras utifrån föräldrakonflikten i 

långvariga vårdnadstvister med en flerteoretisk ansats. Eftersom vårdnadstvister är ett 

komplext område har vi valt flera olika perspektiv och teoretiska begrepp för att kunna belysa 

olika infallsvinklar över hur föräldrarnas konflikt synliggörs, vilken roll barnet får i akterna 

och hur det kan antas påverka barnet att vårdnadstvisten pågår under en lång tid. Studien är 

inspirerad av ett rättssociologiskt perspektiv i och med att en vårdnadstvist alltid föranleder 

rättslig verkan samtidigt som processen bör ta hänsyn till den yttre kontexten och vilka 

konsekvenser eventuella beslut kan föranleda (Hollander, 2009). Vidare presenteras en 

teoretisk förankring inom konfliktperspektiv, barndomssociologi, anknytningsteori samt 

utifrån genus. Ett konfliktperspektiv tillämpas för att få en förståelse för den konflikten som 

utgör en stor roll i vårdnadstvisten. Barndomssociologi ser barnet som ett subjekt och det blir 

betydande i vårdnadstvister då ett sådant synsätt framgår i barnkonventionen som beskriver 

barnets bästa. Barnets bästa utgår från det individuella barnet i rättsprocessen, det är därför 

viktigt att göra en bedömning vad gäller barnets mognad och utveckling. I och med det spelar 

barnets utveckling även en stor roll i vårdnadstvister därav presenteras anknytningsteorin. 

Genus som begrepp kommer användas som ett stöd för att problematisera de skillnader mellan 

mödrarna och fäderna som framgår i empirin.  

  

Rättsociologiskt perspektiv  

Som teoretisk utgångspunkt för föreliggande studie kommer ett rättssociologiskt perspektiv 

tillämpas. Rättssociologi är en vetenskap som berör förhållandet mellan samhället och rätten 

(Hollander, 2009). Hydén (2002) menar att detta fält har en stor bredd och kan innefatta 

mycket i samhället i och med att fokus ligger på normer och regler. Det som skiljer det 

rättssociologiska perspektivet och rättsdogmatiska perspektivet emellan är vilken ingång till 

rättsordningen som tas. Rättssociologin beskrivs ha ett utifrånperspektiv på rättsordningen, 

alltså utifrån en samhällskontext med fokus på orsaker och konsekvenser, medan 

rättsdogmatismen istället antar ett inifrånperspektiv med fokus på rättsreglernas innehåll och 

hur de tillämpas (Hydén & Hydén, 2016). Domare kan generellt sägas arbeta utifrån det 

rättsdogmatiska perspektivet. Rättssociologin utmanar det rättsdogmatiska perspektivet då det 

senare utgår från att det är rätten som bestämmer tillämpningen medan rättssociologin ställer 

frågan om det istället kan finnas andra faktorer, till exempel ekonomi eller politik, som 

påverkar rättens tillämpning i det enskilda fallet. Rättssociologin spelar en viktig roll för olika 

typer av myndighetsutövare, bland annat för socialsekreterare. Dessa använder rätten i sitt 
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dagliga arbete för att kunna erbjuda klienterna olika eventuella insatser. Rätten är då en av 

flera andra faktorer som socialsekreteraren behöver ta hänsyn till. Den rättsliga instansen står 

vanligtvis för formerna av beslutet och inom vilka ramar det ska befinna sig medan det är 

myndighetsutövaren som styr över det faktiska normativa innehållet (Hydén, 2002). 

 

Hollander (2009) beskriver att rättssociologi är relevant inom socialt arbete då socionomer 

behöver kunskaper om dels lagarnas innehåll men också vilka funktioner och konsekvenser de 

får i en samhällskontext. Det blir en balansgång mellan dessa bestämmelser som 

socialarbetare förväntas bemästra men som många gånger är svår. Därav är en rättsociologisk 

inriktning att försöka förklara hur denna balansgång praktiskt kan gå till. Det är utifrån 

lagstiftningen som socialarbetare får underlag för sina beslut antingen utifrån allmänna 

bestämmelser om ökad välfärd och omsorg om enskilda eller utifrån bestämda lagar om skydd 

och kontroll (Hollander, 2009). Eftersom studiens syfte är att undersöka vårdnadstvister som 

har pågått under en lång tid, för att se hur barnet positioneras i förhållande till 

föräldrakonflikten, lämpar sig ett rättssociologiskt perspektiv i och med att studien berör både 

den rättsliga samt den sociala aspekten i vårdnadsprocessen.  

 

Konfliktperspektiv 

Thylefors (2013) beskriver kunskapen om konflikter som tvärvetenskaplig då konflikter som 

företeelse förekommer inom många olika fält, från strukturell nivå till individnivå. En 

grundläggande definition av konflikter kan beskrivas som en intressemotsättning. Dock 

innebär en konflikt inte bara detta utan även hur en eller flera av de inblandade parterna 

uppfattar denna intressemotsättning. Glasl (1999) beskriver en social konflikt som en 

interaktion mellan parter på individ, grupp- eller organisationsnivå där minst en part upplever 

en motsättning i åsikter, känslor och eller värderingar hos den andre parten och därmed 

känner sig begränsad av dennes beteende.  

 

När det föreligger en konflikt mellan två, eller flera parter finns det olika konfliktstilar som 

parterna intar. Lösningen på en konflikt omfattas av två faktorer som ska uppfyllas: att ens 

egna behov och mål ska tillgodoses samt att relationen till den andre kan bibehållas på 

önskvärt sätt. Utifrån detta intar parterna olika förhållningssätt till konflikten, dessa olika 

förhållningssätt kan beskrivas som den dominerande, den anpassande, den undvikande, den 

kompromissande samt den samarbetande stilen. Intas en dominerande stil sätts partens egna 

intressen i första prioritet och kan liknas vid en tävlingssinnad inställning där målet är att 

vinna. Är man istället anpassande sätts de andras intressen före sina egna och man blir foglig i 

sin framställning. Den undvikande stilen innebär att konflikten försöker undvikas genom 

passivitet eller flykt och då värnas alltså inte om vare sig sina egna eller andras intressen. En 

kompromissande stil innebär att vikten lutar mer åt att tillgodose de andras behov samtidigt 

som ens egna ändå är måttligt viktiga. Slutligen beskrivs den samarbetande stilen som 

fokuserat på problemlösning för att kunna tillgodose både sina egna men även de andras 

behov istället för att anklaga den andre eller fly från konfrontationen. Utgången för en 

konflikt kan alltså innebära en vinst för den ena och förlust för den andra, en kompromiss som 

innebär en slags mellanväg, en lösning där båda parter vinner eller att konflikten kvarstår och 

att ingen lösning uppnås (Thylefors, 2013).  

 

De konflikter som berörs i föreliggande studie handlar om föräldrar som inte kan enas om hur 

de ska besluta om de gemensamma barnens vårdnad, boende eller umgänge efter att de 

genomgått en separation. Lennéer Axelson (2013) skriver att en separation är den omställning 

i livet som innebär störst benägenhet för konflikter. Vanligtvis förekommer de flesta relations- 

och kommunikationsproblem samt eventuella ekonomiska konflikter efter själva skilsmässan, 
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i den så kallade omställningsfasen. Ofta tar det två till tre år innan parterna psykiskt har 

återhämtat sig. Dock kan högkonfliktsskilsmässor bidra till en betydligt längre 

återhämtningstid. Hur parterna hanterar skilsmässan har stor vikt för barnets välbefinnande 

och framtida psykiska hälsa. Om föräldrarna lyckas hålla sin ilska och frustration över 

skilsmässan utanför barnets vetskap kommer dessa barn må lika bra psykiskt på ett långsiktigt 

plan som barn i en kärnfamilj med få konflikter (Lennéer Axelson, 2013). I vissa fall kan 

barnet bli indragen i föräldrakonflikten. Det kan handla om att barnet används som medel för 

konflikten och utsätts för långvariga konflikter om vem som har rätt till barnet. Barnet kan då 

hamna i en lojalitetskonflikt i att behöva välja mellan föräldrarna. Effekterna för barnet kan då 

vara känslor av skuld för att barnet har valt sida och alltså valt bort den andre föräldern 

(Sjösten, 2014).  

 

Barndomssociologi  
Inom barndomssociologi, som är en teoririktning över hur synen på barn och barndom kan 

förstås, har en grundsyn på barn som egna subjekt och sociala aktörer i samhället utvecklats. 

Ett barn är en egen individ med individuella behov och kompetenser. Både 

barndomsforskning och familjeforskning har under senare år blivit påverkade av detta synsätt. 

Det har visat sig genom att barndomsforskningen blivit mer fokuserad på barnet som ett 

subjekt och familjeforskningen har tagit barnet i beaktande när de förklarar barn som 

medskapare till olika familjesystem. Enligt detta perspektiv är barn aktiva och interagerande 

med sin omgivning. Barn ses alltså inte enbart som påverkade av sin omgivning utan också 

själva agerande i sin miljö (Halldén, 2007). Vidare kan barndomen studeras utifrån en 

strukturell eller en individuell syn. Det strukturella perspektivet tar fäste på att barn ses som 

tillhörande en viss kategori utifrån en kulturell, ekonomisk och social konstruktion (Frønes, 

1994). Därmed finns en syn på barnet och dess möjlighet att agera som beroende av sin 

sociala och kontextuella struktur (Qvortrup, 1994). Den mer individuella synen på barndom 

betonar istället att barn ska ses utifrån dess individuella förutsättningar och att de alla har 

olika sätt att agera och utvecklas utifrån faktorer som kön, ålder, etnicitet och ekonomi. Man 

ser även på strukturer som skapande i interaktion och alltså inte bara att redan satta strukturer 

påverkar människans beteende (James et al., 1998 refererad i Hultman, 2013). Alltså påverkas 

barns förmåga till agerande av dels samhälleliga strukturer som bildar en viss kontext men 

också utifrån barnens individuella förutsättningar (Halldén, 2003).  

 

När det kommer till barn och synen på dem som självständiga individer bidrar det 

utvecklingspsykologiska perspektivet med en viktig aspekt. Halldén (2007) menar att det är 

viktigt att involvera både utvecklingspsykologi samt barndomssociologi för att få en bättre 

förståelse och en djupare kunskap kring barn. Barn utvecklas i samverkan med deras 

anknytningspersoner och för att klara av barndomsprocessen krävs en tillit som i de flesta fall 

byggs upp under barnets första år. Detta är viktigt att ta hänsyn till även inom ett 

barndomssociologiskt perspektiv. Det barndomssociologiska perspektivet studerar barnet i ett 

samhälleligt perspektiv men det kan vara nödvändigt att komplettera med de biologiska och 

psykologiska perspektiven för att se samspelet mellan dem och hur de samverkar med 

varandra. Synen på barnet ur ett samhälleligt perspektiv beror också på hur relationen ser ut 

till de viktiga personer barnet har i sin närhet. Barnet är i behov av omsorg och någon som 

bygger upp en grundläggande tillit som kan förstå barnets behov och önskningar för att på så 

sätt utvecklas till en mer handlande och aktiv individ (Halldén, 2007). 
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Anknytningsteori 

En ledande vetenskap om människans utveckling är utvecklingspsykologin. Den beskriver 

betydelsen av interaktion och samspel med viktiga personer under barnens uppväxt. 

Utvecklingspsykologin förklarar hur barnets kommande personlighetsdrag och utveckling inte 

enbart påverkas av medfödda förutsättningar utan även av samhället och de sociala 

relationerna. En teori inom utvecklingspsykologin som beskriver vikten av en god relation 

mellan barn och dennes omvårdnadspersoner är anknytningsteorin, utvecklad av John Bowlby 

(1994). Avgörande för barnets psykiska utveckling, identitet samt självbild är nämligen hur 

barnets anknytning till sin omsorgsperson ser ut. Oftast beskriver och argumenterar 

anknytningsteorin för att barnets omvårdnadsperson är modern under de första levnadsåren 

(Bowlby, 1994). Men det som är avgörande för en god utveckling är att barnet har minst en 

person som den kan knyta an och känna tillit till. Det kan vara en eller flera personer som i de 

flesta fall är de biologiska föräldrarna. Om barnet känner att personen, eller personerna är en 

källa till trygghet, stabilitet och förutsägbarhet har inte könet på föräldern någon större 

betydelse (Broberg et al., 2015). Bowlby (1994) menar även att båda föräldrar utgör en viktig 

roll för barnets utveckling och känsla av trygghet. 

 

Barn kan påverkas mycket negativt av att förlora kontakten med nära anhöriga som varit en 

trygg anknytningsperson i barnets tidiga liv. Även fast den personen fortfarande är i livet kan 

separationen från en anknytningsperson vara allvarlig, speciellt när separationen är långvarig 

och pågår längre än några veckor (Broberg et al., 2015). Broberg med kollegor (2015) menar 

att en vanlig separation som barn går igenom i dagens samhälle är då deras föräldrar skiljer 

sig. En skilsmässa behöver inte alltid vara negativ om barnens föräldrar flyttar isär på grund 

av en hög konfliktnivå. Men om det istället varit en låg konfliktnivå innan skilsmässan så ökar 

risken för att barnet utvecklas negativt och kan få psykiska besvär efter skilsmässan. Det kan 

vara smärtsamt för ett barn att behöva tvingas in i föräldrarnas konflikt i en vårdnadstvist, 

men samtidigt positivt att barnen får vara delaktig i beslut (Broberg et al., 2015).  Barnet kan 

hantera separationen på olika sätt beroende på hur de inre arbetsmodellerna ser ut. Bowlby 

(1994) beskriver hur den inre arbetsmodellen skapas hos barnet som liten och följer sedan 

med i individens utveckling till vuxen ålder. Arbetsmodellen skapas utifrån hur 

anknytningspersonen kommunicerar med barnet och hur barnet ser att personen beter sig mot 

exempelvis den andra föräldern, samt utifrån barnets sätt att interagera med de båda. Detta 

blir en utgångspunkt för barnet att veta vad som kan förväntas av dennes föräldrar och hur 

barnet upplever sig själv samt hur barnet kommer att bete sig mot sina föräldrar. Den inre 

arbetsmodellen är för det mesta omedveten för individen. Utifrån individens arbetsmodell 

tolkar denne sin omvärld och sätter vissa förväntningar på andra nära personers beteende. För 

de barn som har utvecklat en trygg anknytning till sina föräldrar kommer arbetsmodellen ha 

utrymme för förändringar för att passa i nya kontexter där modellen fortsättningsvis är en 

sund avbild av barnet själv och föräldrarna. De barn som istället har en otrygg anknytning 

besitter en motsträvighet mot att förändra arbetsmodellen och det kan skapa svårigheter för 

individen att bemöta andra personer som inte behandlar den så som barnets förälder har gjort 

(Bowlby, 1994).  

 

Genus 

Ofta delas människor upp i olika kategorier och placeras i olika fack. Människor kan 

exempelvis placeras in i kategorier beroende på kultur, ålder, etnicitet samt kön. Det kan vara 

både kritiskt och problematiskt att härleda personer in i olika kategorier, inte minst i socialt 

arbete. Begreppet genus står för olika normer, föreställningar och värderingar som finns i 

samhället gällande könsidentitet. Skillnaden på genus och kön är att det sistnämnda handlar 
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om den biologiska uppdelningen mellan kvinnor och män medan genus handlar om den 

sociala aspekten (Piuva & Karlsson, 2012). Piuva och Karlsson (2012) förklarar 

fortsättningsvis tre olika dimensioner gällande genus. Den första dimensionen är det 

individuella, att genus och könsidentitet formas utav socialiseringen och vår uppväxt. Den 

strukturella dimensionen handlar om den allmänna uppdelningen som finns mellan människor 

på grund av deras biologiska kön på exempelvis arbetsmarknaden. Den symboliska 

dimensionen beskriver de språkliga idéerna som samhället har när det gäller manligt och 

kvinnligt, att vi exempelvis kan tillskriva olika egenskaper utifrån kön. Till exempel att 

kvinnor tillskrivs omhändertagande egenskaper och män tillskriv en mer beslutsfattande roll 

(Piuva & Karlsson, 2012).  

 

Inom vårdnadstvister är genus relevant då det har en inverkan på familjesystemet. Kullberg 

med kollegor (2012) förklarar att det kan bli svårt att upprätthålla familjesystemet som byggts 

upp i familjen när en separation sker. I många fall kan de fäder som inte längre har vårdnaden 

om sitt barn lätt hamna i bakgrunden och glida från barnet. Det kan också vara svårt om 

fadern inte har vårdnaden längre att veta hur han ska hantera situationen och upprätthålla 

kontakten med sina barn. De föräldrar som levt i en relation med ett jämlikt föräldraskap har i 

det flesta fall mer psykiskt svårt att klara av förlusten. De fäder som däremot levt i en mer 

traditionell familj där modern varit mer ansvarstagande vad gäller omsorgen av barnet har 

lättare att anpassa sig till ett nytt familjesystem där modern exempelvis är boendeförälder 

(Kullberg et al., 2012).  

Metod 
Föreliggande studie syftar till att undersöka den långvariga vårdnadstvisten för att skapa en 

förståelse för den rättsliga processen och på vilket sätt barnet kommer till uttryck i 

rättsprocessen. För att bäst svara till studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ 

forskningsansats tillämpats. Fejes och Thornberg (2015) beskriver hur kvalitativ forskning 

ofta strävar mot att förstå någonting med hjälp av olika typer av texter, där forskaren har en 

tolkande position gentemot sitt material. Den kvalitativa forskningen utgår oftast från att den 

sociala verkligheten är föränderlig och något som skapat och konstruerat av de människor 

som utgör den (Bryman, 2011). För att skapa en förståelse för den långvariga vårdnadstvisten 

samt vilka faktorer som kan tänkas påverka barnet i processen valde vi att genomföra en 

aktstudie, där aktbilagor från vårdnadstvistärenden hos tingsrätten inhämtades. Akterna utgör 

alltså empirin i studien och detta kan liknas vid en dokumentstudie där avsikten med att 

studera redan skrivna dokument är att skapa kunskap om fenomenet som beskrivs (Forsberg 

och Wengström, 2015).  

 

I föreliggande studie kommer en abduktiv ansats appliceras. En abduktiv ansats innebär att 

empiri och teori ställs mot varandra och tolkas i en fortlöpande växelverkan i syfte att 

urskönja mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Fejes och Thornberg (2015) menar att den 

abduktiva ansatsen ger möjlighet till att pröva allmänna principer och empiriska data mot 

varandra och på så sätt få ett mer djupgående resultat. Den abduktiva ansatsen är relevant för 

föreliggande studie då vi vill studera akternas innehåll relativt öppet samtidigt som vi är 

medvetna om den förförståelse som påverkar oss i forskningsprocessen. Genom att studera 

materialet med en öppenhet genererar det kategorier och relevanta teman i materialet som vi 

sedan kan se i ljuset av olika teorier, för att på så sätt kunna problematisera och skapa djupare 

förståelse för resultatet.  
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Litteratursökning 

För att få en bild över aktuellt kunskapsläge angående barn i vårdnadstvister och för att hitta 

stöd för vår studie genomfördes en systematisk litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 

2015). Den databas som användes för att finna relevanta artiklar till tidigare forskning var 

Summon. Artiklar valdes från olika fält för att skapa en så bred kunskapsbild över området 

som möjligt. Inklusionskriterierna för sökningen var artiklar som handlade om barnets bästa i 

vårdnadstvister. Artiklarna skulle vara både internationella och nationella och skrivna på 

engelska eller svenska. Svenska artiklar som var publicerade innan 2007 exkluderades, 

eftersom vi ville att de svenska studier som genomförts skulle ha gjorts efter de senaste 

vårdnadsreformen år 2006. Artiklar som inte var vetenskapligt granskade eller som inte fanns 

i fulltext uteslöts också (Booth et al., 2012). Sökningen gjordes i olika omgångar med olika 

sökord för att finna en bredd i kunskapsområdet. De sökord som användes var: Family law, 

Sweden, children, children's right, dispute, child custody dispute, children's participation, 

children's voice, children's interest, children's best interest, children's experience of custody 

inquiries. divorce, risk factor in divorce, divorce process.  

 

Urval och avgränsning 

De akter som berörs i denna studie har hämtats från en tingsrätt i en mellanstor stad i Sverige. 

För att finna akter som var av relevans utifrån vårt syfte användes det som Bryman (2011) 

beskriver som ett målinriktat urval. Det målinriktade urvalet är relevant för vår studie då 

syftet inte är att hitta en representativitet utan istället att få en bättre förståelse kring den 

rättsliga processen angående vårdnadstvister (Bryman, 2011). Urvalet användes på så sätt att 

tingsrätten informerades angående vilka akter som var aktuella utifrån vårt syfte och sedan tog 

tingsrätten fram dessa. Vi beskrev att rättsfallen skulle vara vårdnadsärenden som påbörjats år 

2013 eller 2014 och avslutats år 2016 för att få så aktuella ärenden som möjligt. Utifrån det 

fick vi ta del av 16 akter. Vi gick igenom akterna och insåg att tio stycken hade genomgått en 

vårdnadsprocess som var kortare än två år och därför exkluderades dessa. Det material i 

akterna som var av intresse var det som berörde information om hur en vårdnadstvist går till, 

barnet, föräldrarna samt den långa processen. Därför sorterades aktbilagor angående 

exempelvis kallelser, bokning av tolkar och ombudens förfarande bort. Istället fokuserade vi 

främst på familjerättens utredningar, protokoll från den muntliga förberedelsen, den slutgiltiga 

domen samt olika beslut under processens gång. Det vi studerade från ombudens sida var 

föräldrarnas stämningsansökan. Totalt inhämtades 116 aktbilagor.  

  

Aktens omfång och uppgifter 

Att för första gången göra sig bekant med en akt angående vårdnadstvister kan kännas som en 

utmaning. Dels för mängden material i varje akt men också för det kan vara svårt att få en bra 

överblick kring materialet. Men att studera och få en kännedom om dessa akter är för oss ett 

centralt kunskapsintresse för att på så sätt se vilka dokument som används, vad de innehåller 

samt vad dessa dokument används till. I de akter vi tog del av finns det bland annat 

stämningsansökan, fullmakt, kallelser, ombudens svarande, yttranden, bevisning, utredningar, 

domar samt olika beslut tagna under processen gång. Spridningen gällande hur många 

aktbilagor som finns i varje akt är förhållandevis stor, den tunnaste akten innehåller 104 

aktbilagor medan den tjockaste innehåller 261 aktbilagor. Ett så kallat dagboksblad finns i 

varje akt. Den är en vägledning genom akten då den på ett kortfattat och strukturerat sätt 

beskriver vad som finns i varje aktbilaga och även vilket datum all information inkom till 

tingsrätten. På så sätt får läsaren en bra överblick vad akterna innehåller och kan hitta det man 

letar efter snabbare.  
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Tillvägagångssätt, bearbetning och analys  

Första steget gällande datainsamlingsmetoden var att ta reda på vad som fanns i tingsrättens 

arkiv gällande rättsfall om vårdnadstvister. Det visade sig vid kontakt med tingsrätten att varje 

rättsfall hade egna akter där det lagrades en mängd information som vi kunde få ta del av då 

dessa handlingar är offentliga. Vi gick igenom akterna i tingsrättens lokaler för att ta reda på 

vad som fanns och om det var några akter som vi inte skulle begära ut. För att vara säkra på 

att inte missa något viktigt material arbetade vi systematiskt med en akt åt gången. Samtliga 

akter studerades först i sin helhet för att få en förståelse kring ärendeprocessen. När vi sedan 

fått grepp om vad de sex akterna innehöll kunde vi se ett samband kring vad alla akter 

gemensamt innefattade. Vi skrev ned alla aktbilagor vi ville ha och efter det bad vi arkivarien 

att hämta ut dessa. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en koncentrering av ett material 

kan vara av vikt för att kunna göra materialet mer förståeligt och för att kunna identifiera 

vissa mönster. Därför koncentrerade vi ner den mängd akter som fanns i varje ärende till att ta 

ut de aktbilagor som var relevanta för vår studie. I samband med koncentreringen av 

materialet framställde vi även en tabell för att få en övergripande bild av materialet (se bilaga 

1).  

 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att en innehållsanalys är en metod där man 

bearbetar sin empiri genom att hitta meningsfulla mönster eller teman som kan beskriva det 

område som undersöks. Vår studie har tagit stöd från innehållsanalysen som ett 

tillvägagångssätt för att analysera vårt material. För att upptäcka teman som vi ansåg 

relevanta till vår studie använde vi vår information i tabellen och i varje akt för att konstruera 

en frågeguide (se bilaga 2). Frågeguiden utformades för att på ett mer djupgående sätt besvara 

våra frågeställningar och kom att vara vårt verktyg genom empiriinsamlingen. Empirin i 

denna studie har alltså framkommit genom tabellen samt frågeguiden. Enligt Bryman (2011) 

är citat ett vanligt förekommande verktyg för att visa meningsfulla mönster i empirin vilket 

beskrivs som karaktäristiskt att använda sig av i en innehållsanalys. Citaten i vårt resultat ger 

en bättre bild kring hur olika aspekter framställs i processen och det ger en mer transparant 

presentation av aktmaterialet. Fortsättningsvis beskriver Fejes och Thornberg (2015) att en 

innehållsanalys karaktäriseras av att det sker en växelverkan mellan begreppsbildning, empiri, 

analys och tolkning. Denna studies resultat har framkommit genom en sådan växelverkan 

utefter forskningsprocessens gång. Vidare har analysen genomförts med det som Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver som tematisering, i och med att vissa områden från resultatdelen 

har tillskrivits olika teman där vi såg liknelser och särskilda drag som var av särskilt intresse. 

För att få en problematiserande förståelse angående empirin har vi tolkat och teoretiserat 

materialet genom att applicera våra utvalda teorier, begrepp och lagar.  

 

Studiens tillförlitlighet  

För att granska vetenskapliga studiers kvalitet används en rad begrepp som är viktiga att 

reflektera över som forskare. Fejes och Thornberg (2015) beskriver kvalitet som ett 

samlingsbegrepp för att beskriva en systematisk och noggrant utförd kvalitativ studie som 

innefattas av både en kritisk analys och ett kreativt tänkande. Viktigt i vår studie är att 

resultatet och slutsatserna ska vara tydligt kopplade till akterna och formulerade på ett bra 

sätt. Bryman (2011) presenterar tillförlitlighet som ett bedömningskriterium för kvalitativ 

forskning som kan delas upp i fyra delkategorier; pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet samt 

förmåga att kunna styrka och bekräfta. En studies tillförlitlighet och trovärdighet utgörs av en 

systematisk forskningsprocess och bedöms utifrån vilket tillvägagångssätt som har tillämpats 

vid datainsamling och analys (Fejes & Thornberg, 2015). För att en studie ska betecknas som 

trovärdig bör den presentera den sociala verkligheten som behandlas på ett trovärdigt sätt 

(Bryman, 2011). Studien syftar till att skapa en förståelse för vårdnadstvister som en process. 
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Utifrån våra akter har vi försökt skapa en helhetsbild kring hur rättsprocessen går till. Att få 

en övergripande bild kring hur en vårdnadstvist genomförs kan skapa en form av trovärdighet. 

Däremot kan vi inte uttala oss om aktörernas subjektiva bild kring vårdnadstvister eftersom 

vår empiri utgörs av texter skrivna av myndighetspersoner. Aktörernas sociala verklighet kan 

skilja sig från det som presenteras i texterna, men i och med att vårt syfte inte handlar om att 

studera aktörernas perspektiv utan istället studera akter som berör vårdnadstvister kan 

trovärdigheten sägas vara hög.  

 

Bryman (2011) beskriver pålitlighet som att bland annat vara noggrann. Studiens noggrannhet 

visas genom hela studiens ärendegång presenteras i metodavsnittet så att forskningsprocessen 

lätt kan följas, vilket bidrar till en ökad pålitlighet. Vi har även varit granskande mot det egna 

materialet och tillvägagångssättet under hela processen, för att försäkra oss om att de metoder 

och teorier vi använt varit lämpliga. Pålitligheten stärks även av att vi presenterar resultat och 

teorier separat från analysen för att andra ska kunna följa vilket material vi bygger vår analys 

på.  

 

I och med att denna studie fokuserar på att skapa förståelse för hur barnet positioneras i 

föräldrakonflikten i långvariga vårdnadstvister finns det ingen strävan mot att generalisera 

resultatet. Det resultat och den analys som här presenteras svarar bara på den information som 

finns i de sex akter vi har tagit del av. Det går alltså inte att överföra våra resultat till en 

generell nivå. Bryman (2011) menar att det inom den kvalitativa forskningen istället fokuseras 

på vad det som studeras har för betydelse i den föreliggande kontexten. Det innebär att 

kvalitativa studier ofta producerar ett tätt och djupgående resultat, vilket kan utgöra en grund 

för andra personer som utifrån studiens presenterade premisser kan bedöma om studien kan 

vara överförbar till andra typer av kontexter. Det resultat vi kommer fram till kan alltså utgöra 

en grund för framtida forskning inom samma fält och ha en jämförande funktion gentemot 

nya forskningsresultat. Möjligheten att styrka och konfirmera studiens resultat handlar om att 

forskaren bör visa att studien har skett utan en okontrollerad influens av egna värderingar 

(Bryman, 2011). Vi har alla en förförståelse utifrån vilken vi formar vår syn på den sociala 

verkligheten och denna utgångspunkt kan komma att påverka hur studien har tagit form. Av 

den anledningen har vi diskuterat vår förförståelse angående barn och vårdnadstvister för att 

bli medvetna om vilka kunskaper och föreställningar vi hade sedan innan. Denna förförståelse 

har dels formats av att en av oss har arbetserfarenheter från familjerätten men även den 

kunskap som tillgåtts från socionomutbildningens kurser angående juridik och 

utvecklingspsykologi. Genom att medvetandegöra förförståelsen kan ett mer kritiskt 

förhållningssätt appliceras på forskningsprocessen och därmed undvika en för stor påverkan 

på studiens utgång (Bergström & Boréus, 2012).  

 

Akternas tillförlitlighet 

Eftersom det valda datamaterialet utgörs av akter är det även viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till akternas kvalitet samt i vilket syfte de konstruerats. Bryman (2011) 

presenterar fyra viktiga begrepp för att bedöma dokumentens kvalitet: autencitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Autenciteten i dokumenten kan sägas vara hög då 

materialet är taget från tingsrätten och det tydligt framkommer vem som har skrivit texten och 

vilken profession denna person har. De kan alltså sägas vara äkta. Eftersom denna studie 

behandlar sex akter från tingsrätten är det svårt att uttala sig om representativiteten i 

förhållande till resterande domstolsakter angående vårdnad, boende eller umgänge. Hade ett 

större antal akter inhämtas så hade tydligare mönster kring representativiteten kunnat uttydas, 

men utifrån studieprocessens tidsram var inte det genomförbart. Aktmaterialets 

meningsfullhet kan sägas vara god. Texterna som har behandlats är välskrivna och utförliga i 
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sina resonemang, något som kan vara eftersom deras formuleringar får stor betydelse för de 

människor den berör. Dokumentens trovärdighet är dock svårare att bedöma. Med en redan 

skriven text finns det alltid risk för felskrivningar eller feltolkningar. Eftersom vi bara utgår 

från dokumenten och inte den person som ligger bakom texten kan vi inte utläsa om något 

sådant har skett. En skriven text innebär att en tolkning redan har förekommit, då avsändaren 

skrev texten. Därför kan trovärdigheten ifrågasättas i och med att vi inte vet om till exempel 

familjerättssekreterare har tolkat de beskrivna förhållandena i utredningen på ett sätt som 

överensstämmer med aktörernas verklighet. Däremot är utredningar och tingsrättens domar 

gedigna material eftersom de hela tiden tydligt beskriver varför de resonerar som de gör, 

vilket kan styrka att dokumentens trovärdighet ändå är relativt hög. Dock menar Bryman 

(2011) att en viss försiktighet krävs då dessa typer av dokument används för att skildra 

verkligheten. 

 

Etiska överväganden 

Parallellt med vår insamling av empiri har vi resonerat och beaktat olika forskningsetiska 

principer. Vi har bland annat diskuterat huruvida vårt skrivande är etiskt rätt, exempelvis när 

det gäller namn och avidentifiering av personer. När det gäller vår studie har inte någon 

person deltagit aktivt utan vår empiri har erhållits via tingsrätten då akterna är offentliga 

allmänna handlingar och redan existerande. När en studie görs på personer som ej deltar aktivt 

så kan informationskravet gälla beroende på kontext (Vetenskapsrådet, 2011). I aktuell studie 

är dokumenten offentliga och kan därmed användas obehindrat till forskning (Lindgren, 

2014). Men eftersom vi valt att inte informera deltagarna om studien och de inte fått någon 

chans att yttra sig har vi valt att avidentifiera namn, städer samt vilka målnummer akterna har. 

Vi har diskuterat huruvida vi ska ta hänsyn till anonymiteten då en mindre grad av pålitlighet 

tillkommer om vi inte är transparenta med var vi fått vår empiri ifrån. När det gäller 

konfidentialitet är materialet i många fall känsligt då det handlar om barn i utsatta situationer. 

Trots att aktmaterialet är en offentlig handling har vi valt att respektera familjernas 

anonymitet genom att på bästa sätt försöka undvika att deras identitet röjs. Det kan anses att 

studien därmed inte får en lika hög pålitlighet då det inte blir lika lätt att följa vår 

forskningsprocess, men vi anser att det är etiskt försvarbart med hänsyn till de individer som 

vårt material rör. En faktor som kan tala för att vi har en god pålitlighet är att studien har en 

omfattande och beskrivande metod del som ändå tydliggör hur vår forskningsprocess har gått 

till. Slutligen har vi enbart nyttjat materialet till studiens syfte och förvarat dessa på datorn, på 

så sätt förvaras empirin på en trygg plats och användes med försiktighet (Vetenskapsrådet, 

2011).  
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Resultat  
För att svara till studiens syfte har vi granskat sex akter berörande vårdnadstvister som pågått 

i över två år. Resultatet presenteras i tre avsnitt där vi sammanställer vad som framkommer i 

akterna. I första avsnittet presenteras föräldrarnas konflikt, deras beskrivningar av varandra 

samt deras förmåga till samarbete. I andra avsnittet går vi in på barnet i processen och hur de 

framställs samt hur barnets bästa tillämpas utifrån utredningar och domstolsbeslut. Där har vi 

presenterat domstolsakterna var för sig för att få en tydlighet och förståelse kring varje enskilt 

fall. I studiens sista avsnitt presenterar vi den långvariga processens olika faktorer. De citat 

som visas i resultatdelen är direkt tagna från den skriftliga dokumentationen som finns i 

akterna. Citaten är avidentifierade för att säkerställa de inblandades anonymitet. 

 

Föräldrarnas konflikt 

Det insamlade materialet handlar om sex familjer där föräldrarna har separerat och befinner 

sig i en vårdnadstvist. I tre av ärendena lämnar ena parten in en stämningsansökan redan ett 

halvår efter separationen. I de tre andra fallen lämnas en stämningsansökan in till tingsrätten 

efter några år, varav det längsta var efter tre år och sex månader. Majoriteten av barnen har 

sitt stadigvarande boende hemma hos modern vid tidpunkten då stämningsansökan lämnades 

in. I endast akt sex har barnen sitt stadigvarande boende hos fadern och i akt fyra är barnet 

placerat i ett familjehem. Det är inget av barnen som har växelvis boende mellan föräldrarna. 

 

Anledningarna till stämningsansökan är bland annat samarbetssvårigheter, missbruk, våld 

eller att den ena föräldern vill få mer insyn. I de två akter där fäderna lämnar in en 

stämningsansökan yrkar de på gemensam vårdnad. Mödrarna har då ensam vårdnad kring 

barnen av olika anledningar och orsaken till stämningsansökningarna från fädernas sida är 

brist på insyn i barnens liv. 

 
Eftersom beslutet på socialen om ensam vårdnad för modern gick alldeles för fort för mig, så yrkar jag på 

upphävande av detta! Jag vill ha gemensam vårdnad och vara delaktig i barnens framtid och uppväxt. Modern 

har enbart kommunikation med mig genom sms och tar egna beslut om barnen som jag ej får information om. 

Exempel på detta är gemensamt konto som vi öppnat till barnen som hon ändrat om så jag ej har insyn över 

deras ekonomi. Även byte av dagisplats för den äldsta grabben har gjorts utan min vetskap (Akt tre, 

stämningsansökan). 
  
Hon är mitt barn, jag vill ha kontakt med mitt barn (Akt fyra, VBU-utredning) 

 

När de gäller de akter där mödrarna lämnar in en stämningsansökan yrkar de flesta på ensam 

vårdnad om barnen. Bland annat handlar det om att föräldrarna inte kan samarbeta, att barnen 

behöver trygghet samt att de har problem med påskrift av olika dokument. Det är enbart i en 

av akterna som modern yrkar på ensam vårdnad alternativt rätt till umgänge med barnen. 

Detta på grund av att barnen har sitt stadigvarande boende hemma hos fadern och umgänget 

med modern är knappt befintligt. 

 

När familjerätten utreder vårdnadstvisterna försöker de få en klarhet i föräldrarnas syn på 

varandra och inställning till vårdnad-, boende- eller umgängesfrågan. I majoriteten av akterna, 

förutom en, beskrivs fäderna negativt utav mödrarna. Det kan handla om anklagelser, att de 

har svårt att hitta något positivt om föräldern eller att de anser att den andra föräldern är 

olämplig. Ett mönster som går att utläsa är att fäderna ger färre anklagelser. Istället visar de en 

relativt positiv syn på modern. Föräldrarna har ofta olika syn på den aktuella situationen och 

deras utsagor går ofta emot av varandra. 
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Han säger att ingen är perfekt, men han tycker att hon är en bra mamma och att [barnet] är i trygga händer. 

Han är tacksam mot [modern] att han har [barnet], säger han […] [fadern] tycker det är ok att [modern] är 

boendeförälder och att hon därför bestämmer mer kring [barnet]. Han vill dock ha insyn. Innan det blir växelvis 

boende är det ok att [barnet] bor mestadels hos sin moder. Han säger att det är där han har sin trygghet nu […] 

Om 3-4 år bor [barnet] förmodligen växelvis och han och [modern] har kontakt med varandra om något händer. 

Förhoppningsvis kommer vi fira födelsedagar ihop, säger [fadern], och hitta tillbaka till vår vänskapsrelation. 

(Akt fem, VBU- utredning). 

 

I akterna framgår det att samarbete är en punkt under utredningen som 

familjerättssekreterarna försöker fånga upp. I alla ärenden är det minst en av föräldrarna som 

inte kan eller vill samarbeta med den andra parten. Samarbetssamtal är därför inget som är 

aktuellt även fast ena parten i vissa ärenden är positiv till det. I två av akterna beslutar 

däremot tingsrätten om medling för att hitta en samförståndslösning. I en av akterna kommer 

då föräldrarna tillsammans överens om en samförståndslösning. Det är det enda ärendet där 

båda föräldrarna beskriver varandra med bra egenskaper, även fast de beskriver det som inte 

fungerar också. I ytterligare en akt kommer föräldrarna själva till sist överens om en lösning 

kring vårdnadstvisten. 

  

Barnet i processen 

När det gäller barnen i vår empiri är åldersspannet från sex månader till cirka elva år när 

själva processen påbörjas. I fyra av de studerade akterna berör stämningsansökan ett barn, i de 

två resterande akterna lever barnen tillsammans med ett respektive två syskon. 

 

I upplysningarna har inte barnen hörts. Det är efter den muntliga förberedelsen i tingsrätten 

som barnen börjar synliggöras alltmer. I fem av akterna beslutar tingsrätten i den muntliga 

förberedelsen att en vårdnad-, boende- eller umgängesutredning ska genomföras. I den 

resterande akten beslutar domstolen om utredning efter att föräldrarna genomgått medling. 

Barnsamtal genomförs i ett av ärendena (där barnen är cirka tolv och elva år gamla vid 

samtalstillfället) och i tre andra ärenden träffar familjerättssekreterarna barnen på hembesök i 

utredningen. Att inte barnsamtal genomförs motiveras i majoriteten av utredningarna med att 

barnet har en låg ålder. I två av ärendena framgår det att barnen (cirka sex och två år 

respektive tolv, tio och fem år vid hembesöket) får information om processen vid hembesöket. 

Vid de två andra hembesöken blir barnen inte informerade om processen med hänsyn till 

barnens låga ålder (fyra respektive tre år vid hembesöket). I de två resterande ärendena träffar 

familjerätten inte barnen alls, varken vid hembesök eller barnsamtal. Detta då barnet i det ena 

fallet befann sig på förskolan (ett år vid hembesöket) och i det andra fallet ansågs det onödigt 

att väcka en oro hos barnet (sex år vid inkommen stämningsansökan). 

 
Något samtal med [barnet] har inte genomförts mot bakgrund av att [barnets] mamma uppger att [barnet] inte 

har någon aning om sina föräldrars tvist och att hon inte anser det vara nödvändigt att eventuellt väcka oro hos 

honom. Efter att vi, jag och kollegan, diskuterat med varandra beslutar vi att inte ha något samtal med [barnet] 

mot bakgrund av att det inte skulle ändra vårt förslag till beslut samt att vi anser det onödigt att eventuellt väcka 

oro hos [barnet] (Akt ett, VBU-utredning). 
 

Akt 1 

I den första akten bedömer familjerätten att barnets bästa är att modern tillskrivs ensam 

vårdnad med motiveringen att de bedömer att modern kommer fortsätta upprätthålla en 

kontakt med barnets far. Då barnets far inte bor i Sverige finns en svårighet för att gemensam 

vårdnad ska vara lämplig och utredarna bedömer att en ensam vårdnad för modern inte bidrar 

till någon skillnad för barnet. Angående umgänge bedömer familjerätten att det är lämpligt att 

barnet har umgänge med sin far om han uppfyller de förbehåll som han själv har föreslagit. 
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Trots att vi inte får bilden av att [barnet] påverkats av föräldrarnas svårigheter och att det förmodligen inte 

skulle bli varken bättre eller sämre för honom om hans mamma var ensam vårdnadshavare tycker vi ändå att 

hon bör bli ensam vårdnadshavare dels på grund av att vi inte har några farhågor om att [barnets] mamma 

skulle utestänga [barnet] från sin pappa dels på grund av avståndet mellan [stad i Sverige] och [stad 

utomlands] som trots allt kan försvåra föräldrarnas samarbete (Akt ett, VBU-utredning). 

 

Tingsrätten bedömer likt familjerättens utredning att barnets bästa är ensam vårdnad för 

modern med motiveringen att en gemensam vårdnad ska innebära aktivt deltagande från båda 

parter, vilket inte är möjligt på grund av distansen mellan föräldrarna. Tingsrätten anser att 

umgänge med fadern är viktigt för att barnets ska få en god kontakt med sin far men att det i 

praktiken inte är genomförbart med hänsyn till barnets låga ålder och för att fadern inte bor i 

Sverige. 

 
Av betydelse är också̊ att [barnet] är knappt åtta år gammal och endast har träffat sin pappa mer än några få 

gånger och då har [modern] varit med. [Barnet] har alltså aldrig träffat sin pappa på egen hand. Enligt 

tingsrättens uppfattning är det knappast lämpligt att inleda ett längre umgänge i [landet] under dessa 

förhållanden. [Barnet] är också för liten att resa mer eller mindre på egen hand till [staden utomlands]. 

Tingsrättens uppfattning är att umgänget bör inledas hemma i Sverige och att det allteftersom kan trappas upp. 

Sammanfattningsvis innebär detta att det för närvarande saknas förutsättningar att förordna om något umgänge 

mellan [barnet] och [fadern] (Akt ett, DOM).   
 

Akt 2 

I detta fall bedömer familjerättens utredning att barnets bästa är att modern tillskrivs ensam 

vårdnad med grund i föräldrarnas dåliga samarbetsförmågor samt då fadern utövat våld mot 

modern. Utredningen fastslår att det inte har framkommit något som visar på att barnet skulle 

påverkas positivt av att vårdnaden är gemensam. Utredningen tar upp hur modern har behov 

av stöd för att klara av sin föräldraroll men att hon ändå är bäst lämpad för att ha ensam 

vårdnad om barnet. 

 

Tingsrätten följer denna bedömning och beslutar att barnets bästa är att modern har 

vårdnaden. Beslutet görs med en motivering från prop. 2005/06:99 s.42: 

 
När en förälders motstånd mot gemensam vårdnad har sin grund i att den andra föräldern utsatt barnet eller 

någon annan familjemedlem för våld, trakasserier eller annan kränkande behandling har det ansetts i princip 

vara bäst för barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden (Akt två, DOM). 

 

Då det förekommer våld och stora samarbetssvårigheter bedömer domstolen att det inte är 

förenligt med barnets bästa att fadern har vårdnaden om barnet. Trots att modern har visat 

bristande lämplighet som vårdnadshavare menar domstolen att hon är medveten om det och 

det bedöms vara bäst för barnet att modern får ensam vårdnad. 

 

Akt 3 

Familjerättens utredning bedömer att gemensam vårdnad är bäst för barnen med hänsyn till 

behov av god och nära kontakt med båda föräldrar. Motiveringen till detta är att det finns en 

risk att barnen inte får möjlighet att umgås med fadern om modern får ensam vårdnad. Dock 

konstateras att ett fungerande samarbete mellan föräldrarna är av vikt för att den 

gemensamma vårdnaden ska kunna fungera. 

 
Utredarna anser också att man måste hålla i minnet att föräldrarna inte varit separerade under så lång tid ännu 

och att det därför finns skäl till att vara försiktig med att upplösa den gemensamma vårdnaden. Sammantaget 

bedömer utredarna att det är till [barnens] bästa att föräldrarna bibehåller den gemensamma vårdnaden (Akt 

tre, VBU-utredning). 
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Angående boende bedömer utredarna att denna ska fortsatt tillskrivas modern då barnen alltid 

har bott med henne. Utredarna bedömer att det inte är förenligt med barnets bästa att de ska 

flytta och börja på ny skola då modern valt att genomföra flertalet flyttar under kort tid som 

bidragit till stora förändringar för barnen. Utredarna ifrågasätter detta men menar ändå att det 

bästa för barnen är att de bor kvar hos modern.  

 

Domstolen går emot familjerättens bedömning och dömer istället till ensam vårdnad för 

modern. Detta med hänsyn till föräldrarnas svåra samarbetsproblem som separerade, som 

under tiden för beslutet pågått i över två år, samt med hänsyn till kontinuitetsprincipen, att 

barnen alltid har bott med modern. I umgängesfrågan beslutar tingsrätten att barnen ska ha ett 

umgänge med fadern varannan helg samt att modern har en skyldighet i att informera fadern 

om sådant som kan främja umgänget.  

 
Utredningen redovisades till tingsrätten i februari i år. Det har nu gått nästan två år sedan parternas 

separation. Under denna tid har de haft samarbetssamtal och försök med medling har gjorts. Parternas 

kommunikations- och samarbetsförmåga synes dock inte ha förbättrats, snarare tvärtom. Sedan tingsrätten 

hösten 2015 beslutade, interimistiskt, om gemensam vårdnad har det visat sig att parterna även i för barnen 

mycket viktiga frågor inte har lyckats komma överens. Således står nu [barnet], som ett resultat av detta, utan 

skolplats till hösten. Detta är anmärkningsvärt och förvånande att två föräldrar, som vardera synes som mycket 

kloka föräldrar och som vill sina barn allt väl, inte har lyckats enas i denna för [barnet] mycket viktiga fråga. 

Härutöver har de inte lyckats enas i frågan om pass för barnen. Detta synes ha sin grund i skilda uppfattningar i 

den, som för tingsrätten framstår som relativt ringa, frågan om hos vem av föräldrarna som passen ska förvaras. 

(Akt tre, DOM). 

     

Akt 4 

Utredningen bedömer att barnets bästa är att modern har ensam vårdnad på grund av 

samarbetssvårigheter mellan föräldrarna men också för att fadern har problem med missbruk 

och kriminalitet. Vidare gör familjerätten bedömningen att det inte är i enlighet med barnets 

bästa att barnet har umgänge med sin far då han i sitt missbruk inte är en stabil kontakt.  

 
[Barnet] har antagligen inget minne av när hon träffade sin pappa senast, vilket var strax efter sin ettårsdag. 

[Fadern] är utifrån det en främmande person för [barnet] och hon har ingen relation med honom. Om han som 

pappa ska komma in i hennes liv är det viktigt att gå in i det med en väl grundad tro om att det för [barnet] ska 

bli en positiv kontakt som berikar hennes liv. Utifrån [faderns] nuvarande livssituation finns risken att något 

startas upp och ger [barnet] förhoppningar som sedan inte infrias om det är så att [fadern] återfaller i missbruk 

och försvinner ut ur hennes liv. Att påbörja ett umgänge och börja bygga en relation mellan [barnet] och hennes 

pappa är ett långsiktigt arbete och för att starta upp det behöver situationen runt pappa vara stabil för att inte 

riskera att rasa. […] Frågan är om ytterligare en person - även om det är hennes biologiska pappa, ska 

introduceras i hennes liv och eventuellt skapa ytterligare oro då inte heller faderns liv är så stabilt och 

förutsägbart i dagsläget. Utredarna ser en risk i att [barnet] inte kommer att gagnas av att få ytterligare en 

person att fundera och oroa sig över (Akt fyra, VBU-utredning).  

 

Under ärendets gång kommer föräldrarna överens om att modern ska ha ensam vårdnad och 

att fadern ska få umgänge med barnet via umgängesstöd. Denna samförståndslösning 

godkänner domstolen och dömer därefter. Dock finns ingen motivering till varför fadern får 

rätt till umgänge trots familjerättens bedömning att det kan vara negativt för barnet. 

 

Akt 5 

I detta fall gör familjerättens utredning bedömningen att barnets bästa är att modern har 

fortsatt ensam vårdnad. Detta bedöms bäst för barnet då modern uppgivit att hon blivit 

psykiskt misshandlad av fadern samt då utredarna motiverar hur det ur ett barnperspektiv 

finns en risk för att barnet påverkas negativt av föräldrarnas djupgående konflikt. 
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Vår bedömning är att [barnets] föräldrar inte bör ha gemensam vårdnad dels på grund av att [barnet] återigen 

riskerar att påverkas negativ av sina föräldrars konflikt dels utifrån de uppgifter som finns gällande framför allt 

det psykiska våld som mamman utsatts för (Akt fem, VBU-utredning). 

 

Det finns inget som tyder på att barnet skulle få det bättre hos sin fader vilket gör att fortsatt 

ensam vårdnad hos modern bedöms lämplig. Boende bedöms vara i enlighet med barnets 

bästa om barnet bor kvar hos modern, vilket går i linje med det som föräldrarna själva anser. 

Slutligen bedömer utredningen att umgänge med fadern skulle kunna vara möjligt så länge det 

inte påverkar barnet negativt. Då modern inte vill träffa fadern med risk för att må dåligt anser 

utredningen att barnet kan ha umgänge med fadern via Skype som tidigare har genomförts. 

Föräldrarna kommer fram till en samförståndslösning under ärendets gång med hjälp av 

medlare. Domstolen bedömer att barnet bästa är i enlighet med deras överenskommelse vilket 

innebär att modern ska tillskrivas ensam vårdnad och fadern ska ha umgänge med barnet cirka 

varannan vecka. 

 

Akt 6 

Denna akt är den enda i vår empiri där barnsamtal genomförts. Dessa barn är syskon och 

ungefär tio och tolv år när samtalen genomfördes. Barnen har även en lillebror som inte haft 

något barnsamtal, han har en funktionsnedsättning som gör att han inte kan förmedla sig med 

tal. Det framkommer inget som visar att utredarna har resonerat över eventuellt barnsamtal 

med den yngsta, som vid utredningstillfället är cirka fem år. 

 
[barnet] informeras om anledning till utredning, att modern vill träffa barnen. [Barnet] säger då att hon inte vill 

träffa modern. Hon säger att vi kan väl säga till domstolen att de (hon och brodern) inte vill det […] [Barnet] 

säger att när det är så här och hon ska till oss (socialtjänsten) så känns det lite konstigt, det känns pirrigt när vi 

pratar om att träffa mamma. Det känns lite oroligt. [Barnet] tänker att hon kanske måste gå med mamma och 

det vill hon inte, hon kommer inte att göra det. Hon säger att inget är bra med mamma. [Barnet] säger att när 

hon var liten var inte modern med dem längre, fadern var med dem […] [Barnet] säger att det är jobbigt att hon 

måste komma till socialkontoret hela tiden, hon tycker att vi kunde sluta med det här, det är jättejobbigt. Hon 

tänker på detta ibland och hon vill inte komma hit hela tiden. De pratar inte om detta hemma men hon och 

[brodern] vill inte de här. Om modern gillade dem så skulle hon inte ha lämnat dem (Akt sex, VBU-utredning). 
 
Angående att modern vill träffa dem säger [barnet] att han inte vill träffa henne. Det är för att modern slagit 

honom och för att hon lämnade honom, som att hon inte ville ha honom. Då blev han inte glad. Nu mår han dock 

bättre. Han säger att han inte vill träffa modern även om någon är med. Han är också trött på att gå till 

socialkontoret och undrar när detta ska sluta […] [Barnet] säger att han vill att modern ska veta att han inte vill 

träffa henne och att han inte vill komma hit och prata hela tiden samt att han vill bo med fadern, [faderns fru] 

och syskonen (Akt sex, VBU-utredning). 
 

I den vårdnadsutredning som genomfördes ansåg familjerättssekreterarna att ärendet var 

svårbedömt. Bedömningen från deras sida var i alla fall att vårdnaden skulle tillskrivas fadern. 

 
Sammantaget gör utredarna trots betänkligheter bedömningen att det bästa för [barnen] i dagsläget är ett 

fortsatt boende hemma hos fadern som ensam vårdnadshavare och där ett umgänge med modern snarast 

initieras. För barnets bästa bedöms att umgänget ska äga rum i [staden] i närvaro av umgängesstöd, förslagsvis 

under två timmar vid ett tillfälle varannan vecka inledningsvis (Akt sex, VBU-utredning). 
 

Tingsrätten följde delvis familjerättens förslag till beslut då domen utmynnade i att fadern 

skulle ha ensam vårdnad kring barnen och vara boendeförälder. Däremot fick modern enbart 

umgänge med det yngsta barnet, som inte hade kommit till tals. 

 
Barn i deras ålder har en rätt att få sin vilja respekterad och det kan inte sägas vara förenligt med [barnens] 

bästa att de mot sin vilja tvingas till umgänge med sin mor (Akt sex, DOM). 
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Även om tingsrättens beslut utmynnade i ensam vårdnad för fadern så visar tingsrättens 

bedömning hur moderns lämplighet som förälder beskrivs vara bättre än faderns delvis med 

hänsyn till en rad brott som fadern gjort sig skyldig till. Vidare för tingsrätten ett resonemang 

om vilken grund som finns i barnens uttalade motvilja mot modern. 

 
Skälen som barnen har angivit är delvis väldigt vaga och onyanserade samt i vissa avseenden synes kritiken 

dessutom vara obefogad. [Barnet] har dock berättat detaljerat om en del våld som [modern] utsatt barnen för. 

Detta och händelsen där [modern] fick TBC verkar vara saker som har påverkat barnens inställning till sin mor, 

men det finns även tecken på att deras inställning även har påverkats av annat än vad [modern] faktiskt har 

gjort sig skyldig till (Akt sex, DOM). 

 

Sammanfattningsvis efter en genomgång av de ovanstående sex akternas framställning av 

barnets bästa framkommer det att begreppet nämns i samband med att utredningen presenterar 

sitt förslag till beslut. Enbart i ett av fallen bedömer familjerättssekreterarna att gemensam 

vårdnad är förenligt med barnets bästa, i fyra fall bedömer utredningen att barnets bästa är att 

modern ska tillskrivas ensam vårdnad och i ett fall bedöms barnets bästa vara att fadern har 

ensam vårdnad. Det finns olika faktorer som vi ser utgör barnets bästa i utredning och dom. 

Majoriteten av fallen diskuterar den stora samarbetssvårigheten som föräldrarna har som en 

anledning till att gemensam vårdnad inte är lämplig. Barnets bästa beskrivs även bedömas 

utifrån att ha en god och nära kontakt med båda föräldrar. Däremot i de fall där fadern har 

utövat fysiskt och eller psykiskt våld mot modern eller då fadern har ett aktivt missbruk eller 

kriminellt beteende bedöms dessa parter inte vara lämpliga som vårdnadshavare. Ett undantag 

i den bemärkelsen är då utredningen i en akt bedömer att fadern som har ett kriminellt 

beteende ändå anses vara bäst lämpad som ensam vårdnadshavare i enlighet med barnets 

bästa. Detta med anledning att barnen själva uttryckt att de vill bo med fadern samt då de hela 

tiden har bott med honom.  

 

Den långvariga processen 

Empirin visar att processen i alla ärenden pågått längre än två år, varav den längsta processen 

är två år och åtta månader. Varför den rättsliga processen tagit så lång tid varierar från de 

olika akterna. I alla akter begär familjerätten anstånd om förlängd utredningstid. I huvudsak 

begär de om förlängd utredningstid en gång men det kan också handla om två eller tre gånger. 

Familjerättens begäran om anstånd har beviljats av tingsrätten i alla ärenden. 

 
Ett antal försvårande omständigheter medför att behov av förlängd utredningstid föreligger i ovanstående mål. 

På grund av skyddade personuppgifter har det exempelvis varit svårt att etablera kontakt med käranden, 

[modern], för samtal. Vid inbokad tid för samtal 141211 uteblev käranden varvid ny tid för samtal är inbokad i 

januari 2015. Därefter behöver ytterligare minst en tid bokas för genomgång av lämnade uppgifter innan 

utredningen kan sammanställas och delges parterna. Med hänvisning av ovanstående begärs härmed förlängd 

utredningstid till 150223 (Akt sex).  

 

Att familjerätten begärt anstånd beror inte på deras höga arbetsbelastning utan snarare på 

föräldrarna. I många fall begärs anstånd för att föräldrarna inte dyker upp på möten. I ett 

ärende beror det på att de yrkesverksamma inte får tag på ena föräldern och i ett annat handlar 

det om att föräldern inte kan eller inte är angelägen att komma på de bokade tiderna. Ett annat 

stort skäl till att processen är långvarig är att muntliga förberedelser eller huvudförhandlingar 

ställs in på grund av att någon av föräldrarna inte är närvarande. I två fall skulle den egentliga 

huvudförhandlingen ske efter två månader men blev istället uppskjutet. Efter att familjerättens 

utredning lämnats in till tingsrätten tog det för ena ärendet tio månader innan 

huvudförhandlingen hölls medan den andra huvudförhandlingen genomfördes ett år och fem 

månader senare. Tingsrätten kan också behöva begära ut nya handlingar från familjerätten 

angående den nuvarande situationen då mycket kan ha förändrats under dessa år. I en av 
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akterna begär tingsrätten både en kompletterande upplysning och utredning kring familjens 

situation på grund av att de behöver information om den aktuella situationen.  

 

I alla ärenden är barnets kontakt med den andra föräldern icke befintlig eller väldigt 

begränsad under den rättsliga processen. Det är bara i en av akterna där umgänget mellan 

barnet och den andra föräldern fortsatte som vanligt. Ett samband som kan uttydas i och med 

att stämningsansökan lämnas in är att kontakten med den andra föräldern minskar. I tre av 

akterna får modern ensam vårdnad interimistiskt. Det interimistiska beslutet påverkar 

relationen till den andre föräldern avsevärt då insynen försvinner helt. 

Analys 

Kommande analys behandlar den tidigare presenterade empirin och ställer denna gentemot 

tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkter. Detta för att svara till studiens 

syfte som är att utifrån en flerteoretisk ansats förstå hur barnet i akter positioneras i 

förhållande till föräldrakonflikten i långvariga vårdnadstvister.  

  

Föräldrarnas konflikt 

I alla akter är det minst en av föräldrarna som inte kan eller vill samarbeta med den andra 

föräldern. Föräldrarna i akterna har vid tiden för stämningsansökan varit separerade från ett 

halvår upp till cirka tre år. Utifrån konfliktperspektivet kan man säga att föräldrarna befinner 

sig i en omställningsfas där många konflikter kan uppstå. Att återhämta sig psykiskt från en 

skilsmässa kan ta två till tre år, men om det föreligger en högkonfliktsskilsmässa sägs tiden 

bli avsevärt längre (Lennéer Axelson, 2013). Föräldrarna i de presenterade akterna kan anses 

befinna sig i en högkonfliktsskilsmässa i och med att de inte har förmågan att enas om de 

gemensamma barnets vårdnad, boende eller umgänge. I och med att en skilsmässa i sig 

beskrivs vara en stor livsomställning som kan orsaka stora konflikter kan det sägas att en 

vårdnadstvist blir en extra belastning för både föräldrar och barn som den berör (Lennéer 

Axelson, 2013). 

  

Andersson och Bangura Arvidsson (2008) visar i sin studie att det har förekommit en större 

fokus på föräldrars rätt till barnet än tvärtom i tingsrättens domar angående umgängesfrågor. I 

två akter framkommer förälderns rätt till barnet särskilt, som ett argument då fadern har 

lämnat in en stämningsansökan med yrkan på gemensam vårdnad. Anledningen till att de vill 

ha gemensam vårdnad är i ena akten för att fadern vill ha insyn i barnets liv och i andra akten 

uttrycker fadern följande: “Hon är mitt barn, jag vill ha kontakt med mitt barn” (Akt fyra, 

VBU-utredning). Detta kan ses som förälderns rätt till barnet utifrån att de fokuserar på sin 

egen vilja och inte utefter vad de tror barnet vill eller behöver.  

 

Ett mönster som går att se i aktmaterialet är att där stämningsansökan lämnas in av mödrarna 

yrkar alla på ensam vårdnad medan fädernas stämningsansökan istället yrkar på gemensam 

vårdnad. Utifrån genus kan det tänkas vara så att normer kring manligt och kvinnligt påverkar 

denna skillnad mellan mödrar och fäder (Piuva & Karlsson, 2012). Den traditionella synen på 

kvinnan som omsorgsgivare och som ansvarig för hem och barn kan bidra till att fäderna inte 

intar rollen som den primära omsorgspersonen för barnen. Även föräldrarnas sätt att uttrycka 

sig om varandra går att se utifrån genusbegreppet då mödrarna har en större benägenhet att 

uttrycka sig negativt om fäderna än tvärtom. Piuva och Karlsson (2012) beskriver att den 

symboliska dimensionen av genus handlar om hur män och kvinnor tillskrivs olika 

egenskaper utifrån biologiskt kön vilket kan tillämpas på familjesituationen. Att fäderna i 

större utsträckning beskriver mödrarna positivt kan handla om att de utgår från normen att 

modern bättre vet hur barnens behov ska tillgodoses. Det går även att beskriva som att fäderna 
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utifrån sin mindre tydliga föräldraroll inte driver sin egen vilja lika hårt för att de utgår från att 

modern vet bäst. Detta kan liknas vid det som Thylefors (2013) beskriver som den anpassande 

konfliktstilen. Denna inställning kan i sig bidra med negativa konsekvenser för barnet om det 

innebär att barnet får en minskad kontakt med sin fader. Att mödrarna talar negativt om 

fäderna kan på samma sätt handla om att fäderna har en mer traditionell roll i familjen och 

inte är så involverad, eller så använder mödrarna smutskastning som en metod i att ”vinna 

barnet”. Ofta går föräldrarnas beskrivning om situationen och den andre föräldern emot 

varandra vilket skapar en svårighet för familjerättssekreterare och domstol att avgöra vad som 

är sant och inte (Singer, 2012). En svårighet skapas i att veta om det som den ena föräldern 

säger om den andre stämmer, eller om de använder smutskastning för att själva framstå som 

bättre lämplig vårdnadshavare. 

  

Barnet i konflikt 

En viktig aspekt att ta hänsyn till när barnet granskas i ljuset av en vårdnadstvist är hur barnet 

blir positionerat i föräldrarnas konflikt. Ett betydande mönster i studiens resultat i och med 

vårdnadstvistens start är att kontakten med den andre föräldern minskar. Resultatet blir 

intressant utifrån anknytningsteorin då den förlorade kontakten kan antas påverka barnets 

egen utveckling men också anknytningen till föräldern. Mer än hälften av barnen i studien är 

under fyra år. Under dessa tidiga år intar föräldrarna en viktig roll. Barnet skapar en inre 

arbetsmodell kring hur de kommer att se på människor i framtiden och sättet att knyta an till 

andra människor under dessa tidiga år. Den inre arbetsmodellen följer med barnet under livet 

och skapas utifrån barnens upplevelser och kommunikation med omvårdnadspersonerna. De 

är alltså föräldrarnas förutsättningar och inställning till den andra föräldern som kan komma 

att påverka barnet (Bowlby, 1994). I och med att vårt resultat visar att kontakten med den 

andre föräldern minskar på grund av föräldrarnas oenighet och bråk kan barnen i de fallen 

bygga upp dåliga inre arbetsmodeller och även skapa misstro eller tvivel i relation till 

omvärlden. Å andra sidan visar vår empiri att det förekommit våld i några akter. Därmed kan 

det vara nödvändigt för barnets inre arbetsmodell att bryta kontakten om relationen kan vara 

destruktiv för barnen. Eftersom föräldern under barnets första år är en förebild för barnet kan 

det vara nödvändigt att förhindra att barnet får se och uppleva föräldrarnas osämja genom att 

bryta kontakten (Bowlby, 1994). 

 

I föreliggande aktmaterial går det inte att utläsa hur barnet upplever konflikten mellan sina 

föräldrar. Dock kan konflikten antas få konsekvenser för barnet i de fall barnet är medvetet 

om sina föräldrars konflikt. I en akt framkommer det tydligt att barnen blir indragna i 

konflikten. Där visar tingsrättens domslut att föräldrarna har så svåra samarbetsförmågor att 

det ena barnet står utan skolplats då föräldrarna inte har kommit överens om vart barnet ska 

gå i skolan. Detta visar tydligt hur barnet praktiskt blir påverkad av konflikten. I och med 

detta kan det tänkas att föräldrarna sätter sina behov före barnets, något som Ryrstedt (2012) 

menar är förekommande i skilsmässokonflikter.  

  

I en annan akt framkommer det även där att barnen är tydligt involverade i föräldrarnas 

konflikt. Detta utifrån barnsamtalen där de uttryckt en stark ovilja mot att träffa modern vilket 

kan ses som att de har valt pappans sida i konflikten och att det är hos honom de har sin 

lojalitet. Enligt Sjösten (2014) finns det en risk för att barn, då de blir indragna i konflikten 

och väljer sida, känner skuldkänslor för att de valt bort den andre föräldern. Detta skulle 

kunna vara aktuellt för dessa barn som så tydligt har valt en sida. Även fast de uttryckligen 

har sagt att de inte vill träffa modern så kanske barnen ändå handskas med en inre konflikt 

gällande hur de ska känna inför sin moder. Som framgår i resultatet har även tingsrätten 

bedömt att det kan föreligga andra omständigheter som talar för att barnen har en sådan stark 
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motvilja mot sin moder. Det skulle kunna tolkas som att det är pappan som har överfört sina 

känslor och åsikter kring modern på barnen, vilket i sådana fall kan innebära negativa 

konsekvenser för barnet. Blomqvist och Heimer (2016) beskriver i sin studie hur 

lojalitetsprincipen, alltså skydd för att barnet inte ska behöva välja sida hos föräldrarna och 

principen om att rätten att göra sin röst hörd ibland kan gå emot varandra. Det skulle kunna 

vara fallet i detta ärende. Att barnen får göra sin röst hörd i barnsamtal bidrar till att barnen 

väljer sida, vilket kanske har uppmuntrats av pappan. Samtidigt bör barnen bli respekterade 

för sin vilja utifrån synen på dem som subjekt (Halldén, 2007).  

  

I ena akten där föräldrarna når en samförståndslösning utan medlare har domstolen inte skrivit 

någon motivering kring varför de anser att lösningen som föräldrarna kommit överens om är 

det bästa för barnet. Trots att föräldrarna når en lösning på konflikten kan det vara viktigt att 

domstolen motiverar varför de anser att beslutet är till barnets bästa. Familjerättssekreterarna 

som lämnade in ett förslag till beslut innan föräldrarna kommit överens föreslog att det bästa 

för barnet skulle vara att modern fick ensam vårdnad. Vidare ansåg utredningen att inget 

umgänge med fadern skulle tillsättas på grund av hans missbruk då det kan skapa oro för 

barnet. Ovanstående kan kopplas till 6 kap 2a§ FB, som fastslår att barn ska skyddas från att 

inte fara illa, samt till anknytningsteorin som förespråkar barnets behov av trygghet (Broberg 

et al., 2015) Barnet kan påverkas negativt av att ha ett umgänge med föräldern som sedan kan 

riskera att försvinna ur barnets liv då det kan vara svårt för barn att hantera separationer. 

Tingsrätten gick dock emot familjerättens förslag till beslut vad gäller umgängesfrågan då 

föräldrarnas samförståndslösning innebar att fadern skulle ha umgänge med barnet. I det fallet 

är det svårt att bedöma om barnets bästa har tagits i beaktande då det inte finns något underlag 

för beslutet. Domstolen har istället använt föräldrarnas samförståndslösning som ett skäl till 

barnets bästa och det framkommer inte att domstolen tagit hänsyn till andra faktorer runt 

barnet. Blomqvist och Heimer (2016) visar att domstolen kan ha svårt att veta hur tungt de 

olika principerna ska väga i beslut. Utifrån detta kan det innebära att föräldrarnas 

överenskommelse kanske får en onödigt stor vikt i beslut som gör att andra för barnet viktiga 

principer hamnar i skymundan.  

  

I det andra fallet, där föräldrarna fann en samförståndslösning efter att ha genomgått medling, 

finns en tydligare motivering till varför beslutet är i enlighet med barnets bästa då lösningen 

är samstämmig med familjerättens bedömning. Båda ovanstående fall använder sig av en 

kompromissande stil i relation till konfliktperspektivet. Vilket i sig oftast är den bästa 

lösningen på konflikter (Thylefors, 2013). Men en kompromissande stil behöver inte alltid 

innebära det bästa för barnet om föräldrarna fokuserar mer på sina egna behov än på barnets. 

Utifrån de två fallen där samförståndslösning har nåtts kan det avläsas att en medlare kan vara 

av vikt i samband med kompromisslösningen, då medlaren kan hjälpa föräldrarna att bibehålla 

en fokus på barnet.  

 

Barnet som objekt, subjekt och aktör 

I föreliggande studies aktmaterial har barnsamtal genomförts med två syskon i ett av 

ärendena. I barnsamtalen får barnen en position som subjekt där de får möjlighet att uttrycka 

sin åsikt. Båda barnen uttrycker i samtalen en stark motvilja för att träffa sin mor. Deras vilja 

fick en stark tyngd i tingsrättens beslut, något som går emot tidigare forskning som pekar på 

att barnet röst i många fall inte har fått någon avgörande vikt i vårdnadsutredningar (Eriksson 

& Näsman 2008; Eriksson, 2012). Däremot beslutade tingsrätten om att det yngsta syskonet 

skulle ha umgänge med sin mor tillsammans med umgängesstöd. Det barnet hade inget 

barnsamtal och utifrån det framträder barnet mer som ett objekt än sina syskon eftersom 

barnet inte uttryckt sin vilja. Halldén (2003) menar att barns möjlighet att vara en aktör 
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påverkas dels av kontextuella samhälleliga strukturer men även de individuella 

förutsättningarna hos barnen. I det här fallet handlar det främst om de individuella 

förutsättningarna hos det yngsta barnet som gör att barnet inte har samma förmåga att vara en 

aktör och subjekt som sina syskon eftersom barnet inte har utvecklat en talförmåga. I och med 

de äldre syskonens starka motvilja mot sin moder kan man ifrågasätta om det yngsta barnet 

verkligen gynnas av en kontakt med sin moder. Det äldsta barnet uttryckte bland annat att hon 

blivit slagen av modern när hon var mindre. Därmed kanske modern inte är en lämplig 

kontakt eller så kan den negativa attityden gentemot modern som de äldsta barnen samt fadern 

besitter bidra till att det yngsta barnets kontakt med modern inte blir gynnande. Hade 

dessutom det yngsta barnet haft talets förmåga kanske denne också hade uttryckt en ovilja 

mot att umgås med modern. Å andra sidan är alla barn egna individer med unika 

förutsättningar och behov. Det innebär att det skulle kunna vara problematiskt om det yngsta 

barnet inte fick träffa sin moder enbart utifrån de äldre barnens utsagor. Familjerätten och 

domstolen kan ha bedömt det yngsta barnets situation som annorlunda från de äldre barnen 

och ansett att där föreligger ett behov av att ha kontakt med modern. Vilket ligger i linje med 

det som Schiratzki (2008) beskriver angående att bedömningen av barnets bästa ska utgå från 

varje enskilt barn.  

 

Fortsättningsvis har familjerättssekreterarna i utredningarna gjort bedömningen att 

majoriteten av barnen hade för låg ålder för barnsamtal. Det medför att dessa barn får en mer 

objektiv position där den samhälleliga strukturen begränsar barnens förmåga att agera. Det 

kan även ses som att det är barnens individuella förutsättningar som orsakar barnets mer 

objektiva position i och med att flera av barnen är så pass små att de inte har möjlighet att 

prata och ta in information om det som ärendet rör. Aktmaterialets utredningar och domslut i 

de fem akter där barnsamtal inte har genomförts har det förekommit ett större fokus på 

föräldrarnas lämplighet och förmågor till samarbete än på barnets situation och behov. Det 

framkommer att skäl till beslut om ensam vårdnad är främst föräldrarnas samarbetssvårigheter 

samt förekomsten av våld eller missbruk. Dessa skäl angående ensam vårdnad bedöms då 

vara i enlighet med barnets bästa. Det innebär att barnen framställs mer som objekt i dessa 

akter samt att fokus istället skiftar till föräldrarna och deras rätt till barnet, vilket också går i 

linje med tidigare forskning (Andersson & Bangura Arvidsson, 2008). Det blir alltså en tydlig 

skillnad i barnets position beroende på om barnsamtal har genomförts eller inte. Enligt Smith 

med kollegor (2003) har barn lättare att hantera föräldrars separation om de blir sedda som 

aktörer och får vara delaktiga i beslut. Detta talar alltså för att det är viktigt med en 

positionering av barn som subjekt.  

 

Den långvariga processen  

Utifrån resultatet framkommer det att domstolen i den muntliga förberedelsen beslutar 

interimistiskt om ensam vårdnad till modern i tre akter. Beslutet beskrivs som tillfälligt fram 

tills något annat avgörs. Dessa interimistiska beslut i de tre akterna ligger även i linje med 

domstolens slutliga beslut. Det motiveras med att kontinuitetsprincipen väger tungt då barnen 

inte ska behöva utsättas för omställningar om det inte är nödvändigt. Det interimistiska 

beslutet betyder att mödrarna får allt juridiskt ansvar om barnet och fäderna får ännu mindre 

insyn vad gäller barnen samt inget eller begränsat umgänge. Ovanstående kan vara en 

avgörande del vad gäller anknytningen men också vad gäller barnets bästa med fokus på 

barnets behov av båda föräldrarna. Beslutet är tillfälligt men kommer ändå vara gällande 

under hela processen som pågår under en lång tid. I de ärenden där modern får interimistiskt 

ensam vårdnad är alla barnen under tre år. De två åren där det interimistiska beslutet gäller är 

en lång tid för ett barn i den åldern. Om omständigheterna är sådana att barnen haft en god 

anknytning till fadern under första månaderna eller första året kan det vara svårt att reparera 
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en sådan kontakt med föräldern igen (Broberg et al., 2015). Domstolen beslutar om det 

interimistiska beslutet utan någon annan information än det som framkommit från ombuden 

och utifrån upplysningen som familjerätten lämnat. Domstolen kan tänkas bortse från vilka 

konsekvenser det interimistiska beslutet kan antas få för barnet och istället tänka mer 

rättsdogmatiskt i sådana lägen (Hydén & Hydén, 2016). Samtidigt kan ett interimistiskt beslut 

vara bra för barnets bästa om beslutet tas i relation till principen ”risk för att barnet far illa” då 

det annars kanske hade bidragit till att barnet levt otryggt. Därför kan ett interimistiskt beslut 

vara både negativt och positivt beroende på vilken kontext som beslutet tas i.  

 

Det är många faktorer som påverkar att vårdnadstvisten tar lång tid. Familjerätten begär 

anstånd i alla akter vi undersökt. I majoriteten av ärendena beror det på att föräldrarna inte 

kommit på de bokade tiderna. Det går att ifrågasätta vilket intresse dessa föräldrar har i 

gentemot barnen. Det kan tolkas som att föräldrar som inte kommer på besök kan ha tagit en 

undvikande roll i processen där en passivitet används som ett medel för att hantera konflikten 

(Thylefors, 2013). Samtidigt kan en annan förklaring vara att föräldern inte är intresserad av 

barnets behov eller hur utfallet i beslutet ska bli.  

 

Ett annat skäl till den förlängda processen är att tingsrätten måste begära nya yttranden från 

familjerätten för att ärendet pågått så länge. Begärandet av de nya yttrandena bidrar till en 

fördröjning då dessa ska uppdras och genomföras. Om man ser det från barnets sida kan det 

vara av vikt att domstolen begär en ny upplysning då det för barnet kan ske stora förändringar 

i deras utveckling på två år. Barnet får förhoppningsvis, om de har åldern inne vid det 

samtalet, också en ny chans att yttra sig som de inte fick i den första utredningen. I studiens 

akt där domstolen ville ha en ny upplysning och kompletterande utredning träffade inte 

familjerättssekreterarna barnet som då var fem år. De beskriver inte skälet till varför men det 

kan antas bero på barnets låga ålder eller på grund av att familjerättssekreterarna inte fick tag 

på modern. Enligt forskning är det viktigt för barn i vårdnadstvist att få vara delaktig om den 

känner behov och vilja kring det. När vårdnadstvisten pågår länge är det särskilt viktigt att 

barnet får en förståelse kring processen för att hjälpa barnet (Darlington, 2006). 

Slutsatser 

Ett mönster som går att uttydas utifrån hur barnet påverkas av den långvariga vårdnadstvisten 

är att kontakten med den icke stadigvarande föräldern minskar under processen, vilket kan 

påverka barnets anknytning och inre arbetsmodell. Orsakerna till den minskade kontakten 

framgår vara föräldrarnas samarbetssvårigheter samt då interimistiskt beslut tas om ensam 

vårdnad. Det är viktigt att det interimistiska beslutet tas på goda grunder då det framgår i 

materialet att det får en stor påverkan på det slutgiltiga beslutet. Ytterligare en slutsats 

angående konflikten är att föräldrarna beskriver sin rätt till barnet mer än barnets rätt till 

föräldern. Mödrarna visar en mer dominant konfliktstil medan fäderna ofta intar en 

anpassande stil. Varför den rättsliga processen pågår så länge som två år beror delvis på att 

föräldrarna inte dyker upp på möten och förhandlingar. Detta kan även bidra till att tingsrätten 

måste begära nya yttranden då omständigheterna kan ha förändrats under tidens gång.  

 

Fortsättningsvis är en slutsats att det finns en stor skillnad kring hur barnet positioneras 

beroende på om barnsamtal har genomförts eller ej. Då barnsamtal genomförs får barnens 

åsikter en stor roll i det slutgiltiga beslutet och positioneras därmed som subjekt. I de ärenden 

där barnen inte kommer till tals ligger mer fokus på föräldrarnas lämplighet och förmågor än 

barnens vilja och behov. I hälften av akterna framkommer det att barnen är tydligt indragna i 

konflikten. Denna studie visar att främsta skälet till ensam vårdnad bedöms i akterna vara ifall 

det föreligger samarbetssvårigheter, våld eller missbruk hos föräldrarna. Slutligen är det för 



 
 

29 

barnets bästa viktigt att domstolen motiverar sitt beslut, även då föräldrarna kommer fram till 

en samförståndslösning.  

Diskussion  
Något som föreliggande studie visar, som inte har framkommit i tidigare forskning, är att 

varför vårdnadstvisten blir så långvarig ofta beror på att föräldrarna inte kommer på avtalade 

tider. Studien visar även att barns kontakt med den icke-stadigvarande föräldern blir mindre 

under ärendeprocessen, vilket kan skada barnets anknytning och inre arbetsmodell. Moxnes 

(2003) visar i linje med detta att barn kan påverkas negativt av föräldrarnas konflikt om de 

inte får tillräckligt med stöd och hjälp av föräldrarna. I och med dessa slutsatser blir en viktig 

fråga huruvida prioriteten ska vara på en kortvarig process eller på att föräldrarna deltar i 

ärendegången. Det kan tyckas att det ska vara i föräldrarnas intresse att komma till besök och 

de föredrag som domstolen håller. Om inte föräldern hör av sig och förklarar orsaken till 

varför den inte kom till besöket går det att ifrågasätta om förälderns frånvaro ska ge effekt på 

beslutets utgång eller inte. Om föräldern inte har något intresse att komma på besök som 

handlar om dennes barn, hur intresserad är den då att i fortsättningen ta hand om barnet? 

Samtidigt kan det vara av vikt att familjerätten blir beviljad anståndet då det kan bli mer 

rättssäkert om båda föräldrarna har uttryckt sin åsikt i ärendet och därigenom kan en mer 

nyanserad bild skapas. Det går också att ifrågasätta den tid som föräldrarna och barnen får 

vänta på huvudförhandling och det slutgiltiga beslutet. I empirin framkommer det att föräldrar 

fått vänta upp till ett år och fem månader fast det i vanliga fall ska ta ungefär två månader 

efter det att familjerättens utredning inkommit till tingsrätten. Trots att det kan finnas olika 

förklaringar till att det tagit så lång tid tänker vi att huvudförhandlingar angående 

vårdnadstvister borde prioriteras då det handlar om barn. 

 

En slutsats då barnsamtal inte genomförts är att bedömningar och beslut har mer fokus på 

föräldrarnas lämplighet och förmågor snarare än på barnens vilja och behov. Detta stämmer 

överens med det som Heimer och Palme (2016) lyfter fram om förälderns rätt till delaktighet i 

barnets liv snarare än tvärtom. Något som blir intressant att diskutera i anslutning till detta är 

vilken tyngd de olika kriterierna för barnets bästa får i beslutsfattandet. Blomqvist och Heimer 

(2016) menar att det finns en oklarhet i hur samarbetsproblem ska vägas mot barnets behov av 

nära kontakt med båda föräldrar samt risken för att barnet far illa. Det framkommer i en akt 

att föräldrarnas samarbetsförmåga väger tyngre än familjerättens bedömning. Det går att 

ifrågasätta om domstolen verkligen utgår från barnets bästa om de beslutar om något som 

familjerätten bedömt som icke förenligt med barnet bästa. Då föräldrarna har nått en 

samförståndslösning bedöms detta vara i enlighet med barnets bästa för att föräldrarna är 

eniga. Hade dock föräldrarna inte varit eniga kanske utgången i bedömningen av barnets bästa 

blivit annorlunda. Frågan är om fokus på att föräldrarna ska enas ibland tar för mycket plats så 

att barnet kommer i skymundan. Visserligen kan föräldrar som är överens anses vara 

gynnande för barnet, men samtidigt kan det argumenteras för att det ändå bör förekomma en 

gedigen motivering till varför domstolen anser att föräldrarnas avtal skulle vara för barnets 

bästa. 

 

Andersson och Bangura Arvidsson (2008) visar att en faktor som bidrar till att barn inte hörs 

är deras ålder vilket även framkommer i vårt resultat. Detta kan tyckas självklart då barn 

under en viss ålder saknar de kognitiva förutsättningarna för att kunna uttrycka en åsikt som 

går att ha med i bedömningen. I och med detta kan barn inte ses helt och hållet som subjekt 

under de strukturella förutsättningar som barn har att röra sig inom, vilket bidrar till en 

position som objekt. Trots att barnet inte alltid kan ses som subjekt går det att diskutera hur 

barnperspektivet gestaltas om barnet positioneras som ett objekt. I de fallen skulle barnen 
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kunna vara i behov av ett ombud. Föräldrar har i majoriteten av fallen ett eget ombud som för 

deras talan och barnet kan också tyckas ha rättighet till ett sådant. Ett ombud för barnet kan 

anses relevant för att inte vårdnadstvisten ska riskera att rikta för mycket fokus på föräldrarna. 

I linje med detta har Statens offentliga utredning (SOU 2017:6) lyft fram en metod som kallas 

konflikt och försoning, i syfte att tillförsäkra en större fokus på barnet i vårdnadsprocessen. I 

dagsläget är familjerättens roll att lyfta fram och utreda vad som kan antas vara det bästa för 

barnet. Därmed blir familjerätten indirekt ett slags ombud för barnet. Däremot har inte 

familjerätten något ansvar att föra barnets talan i muntlig förberedelse eller huvudförhandling. 

Med metoden konflikt och försoning skapas ett större fokus på frågor som gäller barnet i den 

muntliga förberedelsen och huvudförhandlingen med hjälp av familjerättssekreterarna (SOU 

2017:6). Där är tanken att familjerätten och domstolen ska erhålla ett närmare samarbete för 

att på så sätt lyfta fram barnet. Då blir ansvarig familjerättssekreterare med i hela processen 

som kunnig inom området och målet är då att hitta lösningar istället för att ta fäste i 

konflikten. Familjerättssekreteraren finns med för att ständigt påminna parterna att fokus ska 

ligga på barnets bästa. En sådan metod skulle kunna bidra till ett stärkt barnperspektiv och att 

barnet synliggörs på ett bättre sätt.   

 

Vidare presenterar föreliggande studie ett resultat angående barns vilja som utmärker sig från 

den tidigare forskningen. Det vi kan se är att barnens vilja, i det fall där de blivit hörda, har 

fått stor vikt för bedömning och beslut. Detta går emot tidigare forskning som menar att barns 

åsikter ofta inte hörs eller tillskrivs tillräckligt stor vikt i beslut (Eriksson, 2012; Eriksson & 

Näsman, 2008; Röbäck & Höjer, 2009; Birnbaum & Saini, 2012a). Samtidigt ser vi att det 

bara är ett av sex fall där barnen faktiskt har hörts, vilket då skulle kunna gå i linje med den 

tidigare forskningen med hänsyn till att barns åsikter inte synliggörs. Studiens resultat visar 

alltså att barnen inte ofta hörs men när de gör det så får de en stor tyngd i beslutet. Med 

hänsyn till vår valda metod hade vi förväntat oss en empiri innehållande fler barnsamtal. Om 

så var fallet hade det genererat ett mer komparativt resultat där vi hade kunnat uttala oss mer 

om barns möjlighet att uttrycka en åsikt. På så sätt hade det gett ett mer tillförlitligt resultat 

med en mer djupgående analys och slutsats.  

  

Ytterligare reflektioner angående studiens valda metod har varit att det även skulle vara 

intressant att genomföra intervjuer för att på så sätt få en mer subjektiv förståelse för det valda 

ämnet. Däremot så hade inte intervjuer varit lämpligt i relation till studiens syfte eftersom 

målet var att förstå hur barnet positioneras i akter utifrån föräldrakonflikten i långvariga 

vårdnadstvister. Det hade inte heller varit lämpligt ur ett etiskt perspektiv att genomföra 

intervjuer med barn, särskilt då vårdnadstvister kan vara ett känsligt ämne. Genom att studera 

akter skapas en större överblick och förståelse kring vårdnadstvister. Eftersom vår studie är 

flerteoretiskt där vi vill ha ett material med stor bredd lämpar sig en aktstudie väl då 

materialet innefattar hela vårdnadstvistens ärendegång. Att använda redan skrivna dokument 

som datakälla hade för oss en fördel i och med att materialet inte är påverkat av oss som 

studerat det. I och med att dokumenten redan finns förekommer inte någon påverkanseffekt 

från forskaren i det skrivna materialet. Däremot kan empirin bli påverkad av hur vi tolkar och 

bearbetar materialet utifrån vår förförståelse och tolkningsram. För att undvika en för långt 

dragen tolkning har vi under arbetets gång försökt vara självkritiska för att undvika att egna 

värderingar tar för stor plats i forskningsprocessen.  

 

För kommande undersökningar skulle det vara intressant att få en mer subjektiv bild över 

upplevelser och konsekvenser av en vårdnadstvist, i form av intervjuer med vuxna som 

upplevt en långvarig vårdnadstvist som barn. Det skulle ge en ökad förståelse för olika 

faktorers faktiska påverkan på barnet. Vidare väcker denna studie även ett intresse för att 
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studera familjerättens syn på temat vårdnadstvister. Detta kan fånga upp hur de resonerar 

angående utredningsförfarandet, hur och om barn bör höras och deras samverkan med 

tingsrätten. Studiens omfattning är relativt liten och ger endast en överblick kring den 

långvariga vårdnadstvisten och barnet i denna. Om det hade funnits mer tid och resurser för 

att undersöka området skulle en mer omfattande studie kunna göras med både akter och 

intervjuer för att få en mer nyanserad och bredare bild kring fenomenet. Ämnet är högst 

relevant att forska vidare på utifrån det faktum att vårdnadstvister drabbar många barn samt 

då fenomenet är så komplext och sårbart för de barn och föräldrar som det rör.  
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Bilaga 1. Tabell 
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Bilaga 2. Frågemanual 

 

Bakgrundsinformation (vart bor barnet exempelvis, umgänge med den andra föräldern osv) 

Barnets ålder och kön 

Parternas ålder och kön, jobb 

När separerade föräldrarna? 

När inkom stämningsansökan? 

Kärande yrkar xx (vårdnad, boende, umgänge) 

Svarande yrkar xxx (vårdnad, boende, umgänge) 

Beslut i den muntliga förberedelsen 

Har utredarna träffat barnen? hur och vart? 

Framgår det att barnet är medveten om processen? 

Beskrivning/uppfattning om den andra föräldern enligt mamma 

Beskrivning/uppfattning om den andra föräldern enligt pappa 

Vilken kontakt har barnet haft under vårdnadstvisten med föräldrarna? 

Föräldrarnas vilja till samarbete? 

Anledning till vårdnad, boende och umgängesfrågorna 

Insatser under processens gång, ex. kontaktperson, samarbetssamtal, medling? 

Barnets bästa enligt utredning 

Barnets bästa enligt tingsrätten 

Vad fördröjer processen? 

Tingsrättens dom (på vilka grunder fattas beslutet) 

Har familjerättens förslag till beslut vunnit gehör hos domstolen? 

Överklagan och högre rätts beslut i ärendet? 

När avslutades ärendet? 

Vilka förändringar bidrar domen till för barnet? 
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