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Q: Is there anything that you might like to change? 
   Rose (9): Yes. For there to be eight days in the week.  
   That´s the only thing. 
   Q: What difference would that  make? 
   Rose: Four days with both people. 
    

(citaten är från Smart, Neale och Wade, 2001:90) 
 
 
    
Förord 
Under praktiken på familjerätten har jag mött och bevittnat (i juridisk mening) många lyckliga 
(ogifta) föräldrar som kom för att tillsammans underteckna en faderskapsbekräftelse och i de 
flesta fall även gemensam vårdnad om det nyfödda barnet. Till familjerätten kom också 
mindre lyckliga, men fortfarande hoppfulla föräldrar för att delta i samarbetssamtal. De flesta 
kom så småningom överens, muntligt eller skriftligt, om hur de ska organisera sitt samarbete 
kring barnen efter separationen. Men jag har också mött barn vars föräldrar inte har lyckats 
komma överens utan gick vidare till domstol och därmed inledde en vårdnadstvist. En tvist 
förknippas närmast med en kamp. En vårdnadstvist är alltså en kamp som föräldrarna 
utkämpar för sina barn. Hur är barnens situation under processen? Vilken roll tilldelas dem i 
en vårdnadsutredning av föräldrarna själva, av utredarna? Dessa tankar ledde till att den här 
studien kom till stånd.  
 
Studien har kanske inte blivit som jag hoppades när jag för första gången tryckte på 
bandspelarens rec-knapp. Jag lyssnade till föräldrarnas berättelser, de har verkligen berört 
mig. Jag ställde mina frågor där jag kunde göra det. För föräldrarna var allt som de berättade 
ett barnperspektiv. När jag, då och då, försökte påminna dem om att vi ska prata om barnen, 
mötte jag undrande blickar som kunde läsas som att det är det vi gör. Antingen före eller efter 
intervjuer har var och en av föräldrarna sagt att de hoppas att berättelserna om deras 
upplevelser kommer till nytta för andra i samma situation. Några har utryckt att de har väntat 
länge på att kunna berätta om sina upplevelser av vårdnadsutredningen och att de är 
tacksamma för att de fick chans att berätta sin historia. Jag vill hjärtligt tacka alla föräldrar 
som har varit med.  
 
Jag vill också tacka Gunnel Drugge för en värdefull och tålmodig handledning.  
 
Jag vill även tacka de som arbetar på familjerättsenheten för deras stöd för mitt intresse och 
deras hjälp i första kontakten med föräldrarna.   
 
 
Nadja Englund 
 
Visby december 2005 
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att utifrån föräldrarnas perspektiv undersöka barns delaktighet 
direkt och indirekt i samband med vårdnadstvist utifrån följande frågeställningar: hur 
upplever föräldrarna att familjerätten involverat barnen i utredningen; har föräldrarna 
informerat barnen om den pågående vårdnadsutredningen; hur har barnen påverkats av 
vårdnadstvisten samt har familjerättens utredning bidragit till en lösning av konflikten? 
 
Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med fyra pappor och en mamma som 
medverkade i vårdnadsutredningar år 2002-2003 vid en och samma familjerättsenhet.  
 
Resultatet visade att i stort sett alla barn mådde dåligt innan, under och efter vårdnadstvisten. 
Föräldrarnas information till barnen om utredningsprocessen har varit mycket varierande. Alla 
barn har haft enskilda/syskonsamtal med utredarna. En del föräldrar har upplevt att under 
dessa samtal lyckades inte utredarna lyssna på barnen. Några föräldrar ansåg också att 
utredarna inte satte sig in i deras egen situation och att barnets bästa inte har varit i centrum 
för utredningsarbetet. Ingen av föräldrarna har tyckt att utredningen bidragit till en lösning av 
konflikten och att samarbetet med den andre föräldern i många fall har blivit sämre. I studien 
diskuteras slutligen föräldrarnas upplevelser av kontakt med familjerätten efter utredningen 
och deras syn på behov av en uppföljning.  
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Inledning 
Föräldraskap är en viktig del av människors liv. Att vara förälder innebär ett ansvar och 
barnets existens är beroende av att detta föräldraansvar uppfylls. Barn i dag växer oftast i 
början upp i en kärnfamilj där föräldrarna delar på ansvaret. Sedan upplöses inte sällan en 
kärnfamilj då föräldrarna skiljs eller avslutar sin parrelation. Efter separationen förväntas 
föräldrarna kunna omdefiniera sin relation så att det gemensamma föräldraansvaret bibehålls. 
Inte alla föräldrar klarar den uppgiften.  
 
SCB siffror från 1999 visar att ungefär 30 000 föräldrar separerar varje år i Sverige och att 
52 000-58 000 barn och ungdomar berörs av dessa separationer (SCB, 2000). De flesta 
separerade föräldrar löser frågor om de gemensamma barnens vårdnad, boende och umgänge 
på egen hand eller med stöd av frivilliga samarbetssamtal eller familjerådgivningen. Men 
ungefär 10% av de separerade föräldrarna tvingas att inleda en vårdnadstvist (Hydén, 2001). 
Detta innebär alltså att 5000-6000 barn och ungdomar årligen blir inblandade i en 
vårdnadsprocess, bland annat genom sitt mer eller mindre aktiva deltagande i 
vårdnadsutredningar. Hur ser föräldrarna på barnens situation? På vilket sätt involveras 
barnen i denna utredningsprocess? 
 
En vårdnadstvist är en slitsam process för både föräldrar och barn. Den är inte sällan utdragen 
i tiden och kan sträcka sig över flera år om någon av föräldrarna beslutar att överklaga domen. 
Utredning om vårdnad, boende och umgänge som genomförs av socialtjänstens familje-
rättsenhet på uppdrag av tingsrätten utgör en viktig del i vårdnadsprocessen. Eftersom 
vårdnadsutredningens syfte är att ge underlag till domstolens beslut om en lösning till barnets 
bästa, blir barnets bästa också utgångspunkt för familjerättens utredningsarbete 
(Socialstyrelsen 2003). 
 
Vad som bedöms som barnets bästa finns emellertid inget enkelt svar på. Fagrell och Karlsson 
(2004) skriver att den bedömningen förändras över tid och utifrån nya kunskaper om barn och 
barns behov relaterade till olika åldrar. Samtidigt påverkas det av samhället och den kultur vi 
lever i. Det som man i dagens läge fäster särskilt avseende vid i en bedömning av barnets 
bästa i vårdnadskonflikter är, enligt Socialstyrelsen (2003), barnets behov av nära och god 
kontakt med båda föräldrarna. Detta samtidigt som man uppmanas att uppmärksamma risker 
för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. I 
propositionen (1994/95:224) framgår att utredarna ska försöka klargöra barnets inställning 
och att detta ska ske på annat sätt än genom förhör i domstol. Det framhålls att barnet aldrig 
skall pressas till att uttrycka en åsikt eller att behöva ta ställning. Enligt propositionen (a.a.) 
anses det inte som ett tillfredsställande underlag till domstolen att träffa barnet vid något 
enstaka tillfälle, utan utredarens kontakt med barnet bör vara sådan att det blir möjligt att 
bedöma om barnet har en vilja som är av betydelse. Det framgår också att det finns situationer 
där det kan vara olämpligt att försöka ta reda på barnets inställning. Det kan vara små barn där 
det bedöms att det inte är moget att tillfrågas, om barnet är särskilt känsligt eller om barnets 
uppfattning är känd genom någon annan utredning. Det betonas också att barnets uppfattning 
är enbart en del i den helhetsbedömning som görs i utredningen. Utredningen ska även 
innehålla observationer som gjorts av barnets inställning, dess ståndpunkt samt vilken 
betydelse den ska tillmätas. 
 
Det finns både positiva och negativa sidor av barns möjlighet att komma till tals i 
vårdnadsutredningar. Fagrell och Karlsson (2004) skriver att det positiva är att genom detta 
stärks barnens rättigheter. De blir mer synliga och får möjlighet att göra sin röst hörd och 
uttrycka sin åsikt. Barnets egen röst får föräldrarna att i större utsträckning se sitt barns behov 
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och önskemål. Det negativa är att barnet får redogöra för en åsikt som det inte har klart för 
sig. Författarna anser att barnet ofta tillfrågas i en situation där föräldrarna inte klarar av att ta 
de beslut som föräldrar vanligen gör. Barnets ansvar kan alltså bli för stort. Utredarna måste 
därför vara lyhörda inför barnens berättelser och föra deras talan samtidigt som de ska 
beskydda barnen och inte utelämna dem. Familjerättssekreterarna måste också hitta en 
balansgång så att barnets behov skall tillgodoses samtidigt som de ska försöka stödja 
föräldrarna i att se barnets behov. Strävandet i utredningsarbetet måste också vara att för 
barnens skull inte ytterligare stärka konflikterna mellan föräldrarna och om det är möjligt öka 
respekten och förståelse dem emellan (Socialstyrelsen 2003).   
 
Socialstyrelsen (2003), Fagrell och Karlsson (2004), Rosvall (1996) m.fl. framhåller att 
familjerättens insatser i vårdnadsutredningar i stort sett är ett outforskat område. Dessa 
insatser förekommer inte i någon större utsträckning vare sig i utvärderingssammanhang eller 
i form av kvalitativa studier om barns och föräldrars upplevelser av utredningssituationer. För 
att utveckla utredningsarbetet eller för att kanske finna andra former för hantering av 
vårdnadsfrågor i framtiden behövs emellertid kontinuerliga studier och nya kunskaper, inte 
minst med tanke på att barnets bästa är ett svårdefinierat begrepp och att utformningen av och 
innehållet i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning bör anpassas till varje enskilt fall.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån föräldrarnas perspektiv undersöka barns delaktighet direkt 
och indirekt i samband med vårdnadstvist.    
 
Utgångspunkten är följande frågeställningar:  

1. Hur upplever föräldrarna att familjerätten involverat barnen i utredningen? 
2. Har föräldrarna informerat barnen om den pågående vårdnadsutredningen?  
3. Hur har barnen enligt föräldrarna påverkats av vårdnadstvisten? 
4. Har familjerättens utredning bidragit till en lösning av konflikten?  

 

Begreppsdefinitioner 
Följande definitioner är hämtade från Celander-Jörgensen (2003) och Järås (2003). 
 
Vårdnad: den juridiska vårdnaden.  
Gemensam vårdnad: båda föräldrarna ansvarar juridiskt för gemensamma barn. 
Delad vårdnad: föräldrarna har enskild vårdnad om olika barn. 
Vård: den praktiska vården av barnet. 
Umgängesrätt: beskrivs som ett grundläggande skydd för barnets behov av en känslomässig 
relation till båda sina föräldrar.  
Växelvis boende: barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, inget underhållsstöd betalas av 
någon förälder till den andre.  
Boförälder: den förälder som barnet har sitt huvudsakliga boende hos. Boföräldraskapet kan 
förenas med gemensam såväl enskild vårdnad.  
Umgängesförälder: den förälder som barnet har umgänge med. 
 
Med barnets delaktighet i utredningsprocessen menas att barnet har rätt att komma till tals i 
frågor om sitt boende eller umgänge med den förälder som barnet inte lever tillsammans med. 
Dessa synpunkter bör vägas in i beslutet, samtidigt som barnet inte ska känna sig ansvarigt för 
det beslut som domstolen ska fatta i dessa frågor (Socialstyrelsen 2003). 
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I den här studien används begreppet ”vårdnadsutredning ” för utredningar som avser frågor 
om vårdnad, boende och umgänge.  
 

Vårdnadsutredningens struktur 
Som det tidigare har skrivits varierar utredningens utformning och innehåll från fall till fall, 
från utredare till utredare. Utredningen kan också göras av en eller två utredare. Generellt sett 
genomförs en vårdnadsutredning på följande sätt:  
 
Utredningsarbetet startas med att båda föräldrarna bjuds in till informationssamtal om hur 
utredningsarbetet kommer att se ut. Här ger utredaren också föräldrarna råd om hur de kan 
berätta för barnet/barnen om utredningen och förbereda barnet/barnen på utredarens 
hembesök och samtal. Därefter samtalar utredaren med föräldrarna var för sig eller 
tillsammans. Vid samtalet med den ena föräldern har den andre möjlighet att närvara. Inför 
dessa samtal får föräldrarna ett antal frågor som handlar om barnen och som utgör grund för 
samtalet.   
 
Utredarna gör också hembesök hos vardera föräldern. Här träffar man också barnen/barnet. 
Sedan träffar utredaren barnen/barnet för ett enskilt samtal, om det inte anses vara olämpligt 
på grund av t.ex. barnets ålder eller andra omständigheter. I de allra flesta fall pratar utredaren 
med skol-, fritids- eller dagispersonal. Det kan också finnas andra referenter som man väljer 
att prata med i utredningsarbetet, dock inte släkt och vänner.    
 
I slutskedet framställer utredaren en skriftlig utredning. I de flesta fall lägger utredaren fram 
ett förslag till tingsrättens beslut. I vissa fall väljer utredarna att beskriva vilka konsekvenser 
olika alternativ medför för barnet/barnen. Utredningen sänds därefter till föräldrarna och deras 
juridiska ombud för eventuella invändningar och kommentarer. Föräldrarna har också rätt att 
få ändrat s k sakfel i utredningen. Efter detta sänds utredningen till tingrätten för fortsatt 
handläggning (Socialstyrelsen 2003). 
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Teoretiska tolkningsramar 

Barnens reaktion på föräldrarnas skilsmässa  
I takt med ett växande antal skilsmässor växte även forskning om vilka konsekvenser denna 
utveckling medför för barnen. I många studier, bl.a. amerikanska som genomfördes av 
Wallenstein och Kelly (1980) och Wallenstein och Blakeslee (1989), påpekades att skilsmässa 
innebär för barnen emotionella störningar och beteendeproblem. Wallenstein och Blakeslee 
(1989) konstaterade dessutom att föräldrarnas skilsmässa har för barnen negativa 
långtidsverkningar.  
 
Svedin och Wadsby (1993) och Wadsby (1995) bekräftade i sina studier att skilsmässan bör 
ses som en kris där det är betydelsefullt att barn möts med lyhördhet. Författarna anser 
emellertid att skilsmässor i allmänhet inte behöver påverka barn så att de utvecklar psykiska 
symtom. Däremot fann Wadsby och Svedin (1995) vissa faktorer som i anknytning till en 
skilsmässa och även två år efter en skilsmässa inverkar negativt på barnens psykiska hälsa. 
Forskarna talar i det sammanhanget om samband mellan sämre psykisk hälsoutveckling hos 
barnen om skilsmässan skett under uppslitande former och om föräldrarna var i konflikt med 
varandra två år efter skilsmässan.  
 
Smart, Neale och Wade (2001) fann i sin studie att många barn upplevde att de hade varit 
indragna i föräldrarnas konflikter innan separationen och såg positivt på föräldrarnas 
separation, då de ansåg att den skulle leda till att konflikten upphörde. Barnen blev ofta 
besvikna när det visade sig att separationen inte löste problemet.  
 

Barns reaktioner relaterade till ålder 
Wallenstein och Blakeslee (1989) konstaterar att barnen i den första skolåldern (fem till åtta 
år) i samband med föräldrarnas skilsmässa upplever känslor av förlust, avvisande och skuld, 
och hamnar dessutom i lojalitetskonflikter. De är oroade att de kommer att förlora en förälder, 
för det mesta fadern, som har lämnat hemmet. Barnens beteende under föräldrarnas separation 
avspeglar deras rädsla och fantasier. I deras undersökning gick hälften av barnen i den 
åldersgruppen igenom en årslång försämring av skolresultaten.  
 
Gustavsson (1999) skriver att i skilsmässosituationer kan barnet bli indraget i föräldrarnas 
konflikt, vilken det kan vare sig påverka eller dra sig ur. Barnet kan beroende på ålder se sig 
självt som skyldig till föräldrakonflikten eller känna skuld för att vara på den ena eller andra 
förälderns sida, ta på sig skuld för att den andre föräldern kommer i underläge. Barnen kan 
utnyttjas i konflikten som vapen eller segertrofé. Barnet kan också hamna i den destruktiva 
situationen att det självt kan utnyttja en maktposition i föräldrarnas skilsmässostrid och spela 
ut föräldrarna mot varandra.  
 

Barnets behov av båda föräldrarna  
Debatten om faderskap startade i slutet av 1980-talet och resulterade i 1998 års reform av 
föräldrabalken där exempelvis möjligheten för domstol att döma till gemensam vårdnad 
utökades, vilket förutsattes bidra till att öka kontakten mellan barn och icke hemmavarande 
förälder.  Debatten om papparollen efter en separation handlade om att pappor fråntogs sin 
föräldraroll och sitt föräldraansvar genom domstol eller att det är skadligt för barn att inte ha 
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en nära och vardaglig kontakt med sin pappa. Att barns behov av båda sina föräldrar lyftes 
fram som argument medförde att ett barnpsykologiskt perspektiv fördes in i debatten.  
 
Ett stort bidrag till forskning om effekterna av familjesplittring gjordes av makarna Öberg, 
vilka de beskrivit i böckerna: Skiljas men inte från barnen (Öberg & Öberg 1987, 1991, 
2000), Pappa se mig! Om förnekade barn och maktlösa fäder (Öberg & Öberg, 1992) och 
Vuxna skilsmässobarn berättar (Öberg & Öberg, 2002).  
 
Gustavsson (1999) och Svedin (1989) betonar barnets behov av båda föräldrarna som en 
fundamental faktor för barns utveckling. Svedin (1989) anser också att barnens behov av båda 
föräldrarna ökar i samband med föräldrarnas skilsmässa och att gemensam vårdnad bäst 
tillgodoser psykologiska behov hos både barn och föräldrar. Han skriver att barn som saknar 
eller har ett mycket konfliktfyllt umgänge med den icke hemmaboende föräldern riskerar att 
utveckla beteenderubbningar och andra tecken på psykisk ohälsa. 
 

Det juridiska perspektivet på gemensam vårdnad 
Trots de genomförda lagändringarna i riktning mot gemensam vårdnad fortsätter diskussionen 
om ojämlikheter på det området. Celander-Jörgensen (2003) menar till exempel att 
föräldrabalken gör skillnad på kvinnors och mäns rättigheter och skyldigheter när det gäller 
att få ta ansvar för barnet, vilket inte är gynnsamt för barnets grundläggande rätt till båda sina 
föräldrar. Hon hävdar att fadern inte ges samma möjlighet att få vara förälder som modern, 
dels genom samhällets attityder men framför allt genom lagens struktur, vilket blir tydligt i 
vårdnadskonflikter. Hydén (2001) anser i sin tur att genom att ge den ena föräldern den 
juridiska vårdnaden och tilldöma den andre föräldern umgängesrätt, skapas ett visst 
maktförhållande föräldrarna emellan. Sedan lämnas föräldrarna till sig själva och åt varandra. 
Hon ställer sig tveksam till att föräldrarnas förmåga och förutsättningar att förhandla blir 
bättre.   
 

Barns behov av information och stöd i samband med skilsmässa/vårdnadstvist  
Övreeide (2001) betonar vikten av att barnen i svåra situationer får stöd och hjälp för att få 
sina känslor, sin förståelse och sina upplevelser och reaktioner bekräftade i här-och-nu 
situation. Han anser att det är föräldrarna som i första hand bör uppmanas att göra det och i 
andra hand de professionella aktörerna.  
 
I en studie som berör både barnens och föräldrarnas syn på skilsmässosituationen påpekar 
Wadsby och Svedin (1993) att förhandsinformation om skilsmässan och intensitet i 
diskussionen mellan barn och föräldrar var viktigast för barnens förmåga att hantera 
situationen och acceptera skilsmässan. Forskarna drog också slutsatsen att det saknades 
information till barnen samt kommunikation mellan barn och föräldrar om skilsmässan. 
Därför betonades i studien vikten av att lära föräldrarna att diskutera skilsmässofrågan med 
sina barn upprepade gånger. Fagrell och Karlsson (2004) skriver i sin tur att barnen bör få 
information i samband med föräldrarnas vårdnadskonflikt att de har behov av att få samtala 
med en vuxen och bearbeta vad de varit med om.  
 
Öberg och Öberg (2000) anser att det är viktigt att vuxna med varandra diskuterar frågan om 
hur mycket barnet får veta och hur mycket barnet klarar av att veta. Dubbla budskap kan få 
barnet att förlora förtroendet för en förälder som förnekar vad barnet starkt känner. Eller 
också kan barnet förlora förtroende för sin egen förmåga att uppfatta vad som sker.  
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Dahlstrand (2004) lyfter frågan om hur barnets deltagande i en vårdnadsprocess kan uppnås 
genom att barnet självt får komma till tals och att barnet skall ha tillgång till information om 
processen som sådan, om sin roll i den och även olika beslutsalternativ och vilka 
konsekvenser de för med sig. Hon menar att barnet bör ges möjlighet att lämna åsikter och 
önskemål baserade på objektiv information och hjälp med att förstå konsekvenserna av sina 
önskemål. I hennes undersökning hade barnen varit medvetna om föräldrarnas tvist, dock 
hade de otillräcklig information om sin egen roll i den. Dahlstrand menar att barnen 
tillfrågades av utredarna om sina åsikter utan att de hade tillgång till information om olika 
beslutsalternativ samtidigt som utredarna diskvalificerade barnens åsikter just därför att 
barnen inte ansågs förstå konsekvenserna av sina önskemål. Fagrell och Karlsson (2004) anser 
att det är viktigt i arbetet att ständigt vara uppmärksam på hur barn informeras. 
 
Socialstyrelsen (2003) betonar i sin tur att föräldrarna kan behöva kunskap om hur barn 
reagerar på konflikter och separationer, samt om barns behov, beteende och deras möjligheter 
att förstå vad som sker i olika mognadsstadier. Föräldrarna kan också behöva veta mer om 
vad de kan göra för att stödja barnen.  
 

Forskning om fadersrollen 
Forskning om männens syn på faderskap och föräldraskap är omfattade. Platin, Månsson och 
Kearney (2000) fann till exempel att de svenska intervjuade männens berättelser stämde med 
den dominerande diskursen och de officiella förväntningarna på det nya faderskapet. En 
majoritet av männen ansåg att de som fäder ville vara engagerade och lyhörda för barnens 
behov samtidigt som de också ville stå för ”ramarna” och vara rättvisa.   Resultatet visar att de 
flesta männen säger sig ha fått en ny syn på sig själva som män genom faderskapet, att de 
uppfattar papparollen som på ett sätt liknar mammans; att delta i hushållsarbetet och bygga 
upp känslomässiga band till barnen. Studien omfattade medelklassens män och författarna kan 
tänka sig att bilden kan vara annorlunda för arbetarklassens män. 
 
Engqvist (1986) anser att män har svårigheter att visa känslor, vilket gör att de känner sig 
osäkra med sina barn. Enligt honom styrs vi alla av olika rädslor och pojkar lär sig tidigt att på 
olika sätt dölja och förtränga den känslan. Resultatet av detta kan leda till aggression, 
missbruk eller en ständig flykt från obehagliga situationer. Rädslan kan handla om att inte 
göra rätt, att inte duga som den man är. Hwang (1985) resonerar i sin tur om könsskillnaden i 
vad föräldrarna gör med barnen när de är tillsammans med dem. Han menar att män är mer 
fysiskt stimulerande och mera nyckfylla och rytmiska i sitt beteende medan kvinnor är 
lugnare, mera disciplinerade och återhållsamma.  
 
Järås (2003) berör i sin studie pappors sätt att förstå och hantera familjeskap och föräldraskap 
efter en separation. Papporna i studien arbetade för att bli synliga i vardagen, de ville ha 
växelvis boende och de skapade en ny papparoll där den aktive fadern och den 
omsorgsgivande modern skulle integreras. Papporna i hennes studie ville samarbeta med sina 
barns mammor men ansåg att det inte gick. De beskrev en maktkamp som de upplevde fick 
sin näring på den offentliga arenan, i familjerätten, i domstolen, i massmedia. De kände sig i 
underläge och tyckte att mammorna trodde sig ha makten och frihet att ta barnen.  
 
Winns (1986) studie visar att även de engelska männen har liknande syn på faderskap efter 
skilsmässa. De flesta intervjuade män ville dela barnens vardag och var bekymrade över att 
vara umgängesföräldrar. Att vara umgängesförälder innebar för dem att inte kunna utöva 
något faktiskt inflytande som fäder, då de stod utanför vardagsrutiner och sysslor som hörde 
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samman med uppfostran av barnen. Många av männen uppgav att de inte uppskattade sina 
barn förrän äktenskapet var över. Enligt författaren är detta en attitydförändring som kan 
väcka bitterhet hos mödrarna, om de tycker att männen inte har brytt sig om sina barn förrän 
de inte längre kan ta familjen för givet.  
 
Edberg-Karlsson (1996) intervjuade kvinnor (endast vårdnadshavare), som deltog i 
samarbetssamtal och inte lyckades komma till rätta med samarbetet med papporna, om deras 
syn på barnens fäder. Många av dessa kvinnor gick senare till domstol för att lösa 
vårdnadskonflikter. Edberg-Karlsson sammanfattar kvinnornas upplevelser av sina män som 
aggressiva eller ointresserade och omotiverade fäder som är oförmögna att ta hand om sina 
barn på egen hand. Ingen av kvinnorna ansåg att pappan anses ha förmåga att svara på 
barnens signaler och behov eller att de skulle fungera som ett komplement till modern.  
 

Föräldrar i vårdnadstvister  
Widlund (1997) och Rejmer (2003) undersökningar visar att de föräldrar som vänder sig till 
domstol för att få hjälp med att lösa sin vårdnads- och umgängestvist befinner sig i både en 
socialt och ekonomiskt utsatt situation och i en krissituation. Rejmer tillämpar en 
beteendevetenskaplig syn på vårdnadskonflikt som ett symtom på en övergångskris (från 
kärnfamilj till en ny familjeform). Under denna process förändras, enligt Rejmer, inte bara 
vuxenrelationen utan också föräldrarollerna och föräldra-barn relationen. Dessa förändringar 
kan upplevas som svåra. Bland annat minskar skilsmässan förutsättningarna för föräldrarna att 
relatera till varandra i föräldrarollen. Dessutom har föräldrar så länge de lever tillsammans 
olika roller i det gemensamma föräldraskapet. Denna rollfördelning måste förändras efter en 
skilsmässa så att pappor måste ta det primära omsorgsansvaret då barnen är hos honom. 
Samtidigt innebär det att mamman måste släppa rollen som primär omsorgsgivare. Rejmer 
menar att om separationskrisen inte hanteras på ett bra sätt finns det risk att den obearbetade 
krisen leder till problem. Föräldrapar, där antingen den ena eller båda inte har klarat av att 
bearbeta separationen, kan få problem med att skapa ett samarbete om barnen så att de kan få 
både fysisk och psykisk tillgång till båda föräldrarna. En sådan familj kan därmed utvecklas 
till en dysfunktionell familj, där det råder en bristande kommunikation mellan föräldrarna och 
brist på trygga, stabila känsloband mellan föräldrar och barn. I denna situation kan en djup 
och svår vårdnadstvist uppstå.  
 
Paret Öberg (2000) delar uppfattningen om att en skilsmässa är en psykisk, traumatisk kris 
och anser att alla föräldrar i en vårdnadskonflikt borde erbjudas någon form av kristerapi för 
att föräldrarna skulle kunna gå igenom ett gemensamt sorgearbete och få hjälp att finna 
lösningar som minskar familjens totala upplevelse av förluster samt stärka deras förmåga att 
fatta gemensamma beslut och att de som föräldrar i framtiden ska ha en kontakt med varandra 
i frågor som gäller gemensamma barn. 
 

Anledning till konflikten 
Rejmers (2003) enkätundersökning visade att endast mindre än en tredjedel av föräldrarna 
angivit kärlek till barnet som främsta orsaken till konflikten. Utifrån föräldrarnas perspektiv 
var behov av att demonstrera sin makt, en önskan om hämnd och krisbeteende hos den ena 
eller båda föräldrar som omöjliggör samarbetet, lika ofta förekommande. Av Rejmers 
undersökningen framgår också att nästan hälften av föräldrarna har vänt sig till domstolen 
igen för att få hjälp att hantera sin konflikt. Flera föräldrar ansåg också att den största 
svagheten med ett domstolsavgörande är att domen inte alltid respekteras av föräldrarna och 
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därför saknar en praktisk relevans. Widlunds (1997) aktstudie visade att den vanligaste 
anledningen för fäderna att ansöka om enskild vårdnad var umgängesproblem. För mödrarna 
var skälet i första hand samarbetsproblem. 
 

Forskning om föräldrars och barns upplevelser av vårdnadsutredningar 
I Rosvalls (1995) studie ligger fokus på föräldrarnas upplevelser av vårdnadsutredningen. De 
resultat som forskaren presenterar visar att en utredningsprocess av de flesta föräldrarna 
ansågs vara för lång och psykiskt påfrestande och att de inte har fått stöd av utredarna under 
den. Det var särskilt kvinnorna som har beskrivit utredningstiden som en av de jobbigaste 
perioderna i livet och som de inte ville minnas. Föräldrarna är mestadels missnöjda med 
utredningsarbetet oavsett vilken arbetsmetod som har använts av utredarna. Resultatet visar 
också att föräldrarna har upplevt att relationen till den andra föräldern har försämrats under 
utredningstiden och att efter avslutad utredning har föräldrarnas inbördes relation och 
relationen till barnen förbättrats. Många föräldrar är också missnöjda med utredarens insatser. 
De flesta av männen kände sig också i underläge redan från början och att de inte blivit hörda.  
     
Fagrell och Karlsson (2004) berör både barns och föräldrars upplevelser av hur de har kommit 
till tals under sina möten med familjerätten. Fokus görs särskilt på barnsamtalen. De flesta av 
föräldrarna tyckte att barnen bör tillfrågas i dessa viktiga frågor men att lojaliteten med 
föräldrar i konflikt kan göra det svårt för barnen att ta ställning och uttala vad de önskar. 
Flertalet föräldrar ansåg att samtal med barn är positivt men att det mer skulle inriktas på att 
ge stöd till barnen. De flesta föräldrarna ansåg att kontakten med familjerätten varit god och 
att de blivit väl bemötta, men att kampen mellan föräldrarna om barnen varit svår. De flesta 
upplevde långa utredningstider som ett stort problem. Några föräldrar ville veta vad utredarna 
tänkte under utredningstiden. Angående utredarens kön visar studien att de flesta föräldrarna 
är positiva till kvinnliga utredare då de anser att kvinnor förstår situationen bättre.  
 
Författarna skriver i undersökningens avslutande diskussion att deras tankar om att själva 
utredningen skulle förmå föräldrarna att komma fram till någon förändring om vårdnad, 
boende och umgänge inte bekräftas. Utredarnas förslag innebar, enligt författarna, också få 
förändringar av vårdnad, boende och umgänge för barnen.  
 
Om den skrivna utredningen fanns det negativa synpunkter som t.ex. att barnets problem inte 
har kommit fram. Utredningarna ansågs av många vara ytliga och att vissa saker som 
förmedlades till utredarna inte fanns med. Forskarna drar i det fallet parallellen mellan 
föräldrarnas missnöje och att utredningens förslag gick emot de som var missnöjda. Ingen 
förälder ansåg att utredningen bidragit till någon förbättring av föräldrarnas samarbete kring 
barnen, för hälften försämrades samarbetet.  
 
Rejmers (2003) studie är kanske den mest omfattande enkätundersökning som belyser bl.a. 
relationen mellan å ena sida olika professionella aktörer som handlägger vårdnadstvister och å 
andra sidan relationer mellan de professionella aktörerna och föräldrarna. Studien visade att 
hälften av föräldrarna upplevde att vårdnadsutredarna förhöll sig helt eller delvis objektiva 
under utredningen. Men mindre än hälften anser att utredarna arbetade med utgångspunkt från 
barnets bästa och bara en tredjedel av föräldrarna uppger att de upplevde att deras 
vårdnadsutredare kunde sätta sig in i deras situation. Detta kan enligt författaren förklaras 
med att handläggarens uppgift att utreda föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov 
innebär att de objektivt skall granska föräldrarna och deras livsföring. I analysen av aktstudier 
såg Rejmer (2003) att konflikternas inverkan på barnen inte beaktas i handläggningen  
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Papporna i Järås (2003) studie har upplevt att det var ett stort steg för dem att vända sig till 
familjerätten och de kände sig besvikna på resultatet. De tyckte inte att familjerätten hade 
barnen i fokus utan satte mamman i främsta rummet istället för att se till att barnets behov var 
att ha tillgång till båda sina föräldrar. Männen ansåg att anledningen till detta var samhällets 
syn om att mamman var mer lämplig och mer viktig än pappan. En olämplig mamma, ansåg 
papporna, ifrågasattes sent eller inte alls.  
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Metod 

Metodval 
Valet av metod är nära förknippad med studiens syfte och frågeställning. Kvale (1997) anser 
att kvalitativa forskningsintervjuer är särskilt lämpade då man vill studera människors syn på 
sina liv, beskriva och klargöra deras upplevelser samt utveckla deras egna perspektiv.  
 

Litteraturanskaffning 
De databaser som främst användes vid sökning via Internet var Libris. Även sökmotorn 
Google har använts. De sökord som har utnyttjats och som också kombinerats på olika sätt är 
bland annat vårdnadstvister, vårdnadsutredningar, separationer, skilsmässor, föräldrar, barn, 
skilsmässokonflikter, children, parents, divorce, custodiany. Utöver det användes 
referenslistor från till exempel Öbergs och Hydéns böcker och från Socialstyrelsens 
publikation Vårdnad, boende och umgänge. För att besvara syfte och frågeställningar söktes 
litteratur som omfattar såväl utvecklingspsykologiska som juridiska aspekter samt forskning 
om könsroller. Det var också viktigt att vara uppmärksam på vilka resultat från tidigare 
forskning där barn- och föräldraperspektiv berörs, som kommer från tiden innan införandet i 
föräldrabalken 1996 (6 kap § 2 b) där det sägs att domstolen har skyldighet att i samband med 
mål om vårdnad och umgänge särskilt uppmärksamma barnet vilja, och lagändringen 1998 (6 
kap § 5 FB) då det blev möjligt för domstolen att besluta om gemensam vårdnad även om en 
av föräldrarna motsätter sig detta.   
 
Kvale (1997) skriver att kännedom om innehållet i en undersökning förvärvas inte bara 
genom teoretiska studier och litteraturstudier. Min halvårspraktik på familjerätten, där jag 
deltog både i samarbetssamtal och i utredningsarbetet, gav mig en bra inblick i familjerättens 
arbete och således i det ämne som uppsatsen handlar om.  
 

Urval och bortfall 
I studien har deltagit fyra män och en kvinna som har varit aktuella för en vårdnadsutredning 
vid en och samma familjerättsenhet. I undersökningen finns ett föräldrapar, de redovisas inte 
som par och inga jämförelser görs. I vissa fall omfattade utredningen två gemensamma barn, i 
andra fall handlade utredningen om respektive ett barn, både pojkar och flickor. Alla barn var 
vid utredningens genomförande i åldrarna 6 till 9 år. I samtliga fall genomfördes utredningen 
av två familjerättssekreterare. 
  
Det första övervägandet som gjordes när det gäller urvalet, var hur lång tid det skulle ha 
förflutit efter den genomförda utredningen. I samband med det diskuterades att domen skall 
vara avkunnad samt att föräldrarna ska ha ett visst tidsperspektiv på utredningen. Den period 
som valdes var ettårsperioden 2002-2003. Sammanlagt genomfördes på den aktuella 
familjerättsenheten då 24 utredningar med 39 barn inblandade. Tre av dessa barn var födda i 
slutet av 1980-talet. Övriga barn var födda på 1990-talet, varav 25 barn är födda mellan 1993 
och 1997. 
 
Några av utredningarna, som av familjerättssekreterarna ansågs vara för känsliga för 
föräldrarna att prata om (t.ex. där det förekom sexuellt utnyttjande eller en misstanke om 
sexuellt utnyttjande av barnen), valdes bort. Även utredningar där föräldrarna inte längre 
bodde i denna kommun, samt de föräldrar som under studiens början var aktuella på 
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familjerätten för en ny utredning, valdes bort. Tolv föräldrar, sex mammor och sex pappor, 
kontaktades sedan via ett brev från familjerättssekreterarna. Två mammor meddelade till 
familjerätten att de inte ville medverka.  Adresser och telefonnummer till tio föräldrar (sex 
pappor och fyra mammor) lämnades av familjerättssekreterarna till mig för vidare kontakt 
med föräldrarna.  
 
Två föräldrar (en kvinna och en man) hade inga telefonnummer registrerade. Till dessa 
skickades ett brev. Breven har tyvärr inte besvarats.   
 
Åtta föräldrar kontaktades av mig via telefon. Under telefonsamtal har varje förälder fått 
bekräftat att syftet med intervjun överensstämmer med det syfte som framgår av brevet. En 
förälder (pappa) avböjde medverkan vid telefonkontakten med motiveringen att han glömde 
ringa till familjerätten. Med övriga sju föräldrar avtalades tid och plats för en intervju.  
 
Två mammor undanbad sig deltagande strax innan intervjutillfället, en mamma via SMS, en 
annan via telefon. Den sistnämnda mamman förklarade att hon avböjde att delta i studien 
därför att minnena från utredningen var för svåra att prata om. 
 

Bortfallsanalys   
Bortfallet i den här studien är 50%, d.v.s. fem av tio föräldrar tackade nej till medverkan. 
Utifrån könsperspektivet är bortfallet alltså två pappor och tre mammor. Bortfallet kan 
naturligtvis ha flera tänkbara orsaker. Först kan det vara så att breven till två föräldrar aldrig 
har nått dem p.g.a. att föräldrarna kan ha flyttat utan att anmäla ny adress eller eftersändning. 
De kan också ha varit bortresta under den tiden.  
 
Hur kan man förklara bortfallet relaterat till könet? Två mammor som tackade nej till 
medverkan redan i sin kontakt med familjerätten, kan naturligtvis inte ses som bortfall. Jag 
vill dock uppmärksamma det med tanke på att endast en mamma slutligen har ställt upp i en 
intervju. Kollind (2002) har i diskussioner om könsskillnaden antytt att kvinnor oftare söker 
hjälp hos utomstående och hos anhöriga eller vänner, medan män sällan tar sådana kontakter. 
Däremot, skriver Kollind, kan män tänka sig att avslöja sina personliga problem i opersonliga 
situationer, där de garanteras en viss anonymitet eller distans. Hon skriver att generellt sett 
finns dock hos männen oviljan att tala om sina problem och att söka hjälp är för dem ett 
tecken på svaghet. Utifrån det kan alltså orsaker till bortfallet diskuteras på många olika sätt.  
 

Förberedelsen och genomförandet av intervjuer  
Fem föräldrar, en mamma och fyra pappor har intervjuats. Tre av intervjuerna genomfördes i 
föräldrarnas hemmamiljö, två i ett avskilt rum på stadsbiblioteket. Atmosfären i samtliga fall 
var naturlig och kändes avslappnad. Varje intervju tog mellan 50 min och 1,5 timme. Alla 
intervjuer spelades in på band.  
 
I den här studien användes halvstrukturerade intervjuer.  Intervjuguidens frågor sträckte sig 
från tiden före utredningen till dagens läge (bilaga 1). Enligt Kvale (1997) relateras frågorna 
tematiskt till ämnet för intervjun, till de teoretiska föreställningar som ligger till grund för 
undersökningen och för analysen. Intervjuguiden omfattar olika teman och förslag till 
relevanta frågor, men att det alltid finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas 
form och ordningsföljd. Detta var högst aktuellt under dessa intervjuer. Kvale skriver också 
att olika intervjupersoner är olika i frågan om samarbetsvilja och motivation och hur vältaliga 
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de är. Alla intervjuade föräldrar var välmotiverade och engagerade. Det fanns föräldrar som 
gav långa och utförliga beskrivningar på vissa frågor och var mer kortfattade när det gällde 
andra frågor. Intervjun med en av föräldrarna var kortare än andra. Den föräldern har dock 
inte upplevts som omotiverad eller oengagerad utan snarare har det med dennes personlighet 
att göra.   
 

Reflektioner om metodvalet   
Repstad (1999) skriver att den intervjuade ibland kan behöva tala om helt andra saker än 
intervjufrågorna, eller tala om vissa saker innan denne kan besvara frågorna. Det var väldigt 
tydligt i intervjuerna, då dessa handlade om ett ämne som är känsligt för föräldrarna. Att jag 
själv är en oerfaren intervjuare, har antagligen påverkat min förmåga att styra samtalet. Min 
tanke efter de två första intervjuerna var att jag skulle ha kunnat kombinera en intervju med 
till exempel en skattningsenkät som kunde skickas till föräldrarna innan intervjuerna. En 
sådan skattningsenkät kunde fungera som en utgångspunkt under intervjutillfällen. Fördelar 
med att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder beskriv av t.ex. Silverman (2000). 
 

Bearbetning och analys av intervjuerna 
Intervjuerna har skrivits ut på datorn. De delar av intervjuerna som inte haft relevans för 
frågeställningarna har utelämnats. Sedan lästes intervjuerna flera gånger för att få inblick i 
intervjumaterialet. Därefter formades olika teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Två av de metoder som beskrivs av Kvale (1997) har använts: meningskoncentrering, då 
intervjutexten reducerades och formulerades om till kortare uttalanden med den väsentliga 
innebörden; och meningskategorisering, då intervjuerna kodades i kategorierna för att få en 
klarare struktur. Några av kategorierna kunde hämtas från intervjuguiden. Analyserna har 
gjorts i anslutning till varje redovisad kategori. 
 

Validitet/reliabilitet 
Validitet och reliabilitet handlar om att kritiskt pröva samt noggrant granska de data som 
samlats in (Kvale, 1997, Silverman, 2000). Kvale skriver att validering inte bara är en 
granskning som görs i slutet av forskningsprocessen utan att det är en kvalitetskontroll som 
sker under kunskapsproduktionens alla (sju) stadier.  Det tredje stadiet i produktionsprocessen 
är själva intervjutillfället. Validiteten här (samma som reliabilitet) innebär tillförlitligheten 
hos intervjupersonens rapportering och kvaliteten hos själva intervjuandet. I detta ingår bl.a. 
att ständigt kontrollera informationen. De flesta av föräldrarna i den här studien har förutom i 
utredningsarbetet deltagit i samarbetssamtal vid samma familjerättsenhet. Även andra 
utredningar har genomförts av socialtjänsten. Det finns därför risk när det gäller frågor om 
utredningsarbetet att föräldrarna kunde blanda ihop dessa skeenden. Vid några tillfällen, då 
det var oklart vilken process föräldrarna beskriver, tillfrågades de i direkt anknytning till det 
som berättades.  
 
En vanlig kritik av forskningsintervjuer är att deras resultat är ogiltiga därför att 
intervjupersonernas utsagor är falska (Kvale 1997).  I den här studien kan man fundera över 
om föräldrarna, möjligen omedvetet, ville framstå som ”goda föräldrar” och berättade om, till 
exempel, anledningen till vårdnadstvisten eller om sig själva i föräldrarollen utifrån den 
uppfattningen. Silverman (2000) talar om att intervjuer kan tendera att ge utsagor om hur den 
intervjuade vill att verkligheten skall framstå (”moral story-telling”).  
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Föräldrarna tillfrågades om utredningstillfällen som ägde rum för två-tre år sedan. Repstad 
(1999) talar om olika problem som kan uppstå i samband med retroaktiva intervjuer, som till 
exempel att retroaktiva svar kan filtreras genom tankar och tankesätt som förvärvas av 
intervjupersonerna långt senare. Han skriver dock att konkreta och viktiga händelser kommer 
människor ihåg bättre än tankar och känslor. För de intervjuade föräldrarna var utan tvekan en 
vårdnadstvist en viktig händelse.  
 
Undersökningsmaterialet har en obalans i den meningen att det är bara en mamma som har 
intervjuats. I analysen görs därför så långt det är möjligt inga jämförelser utifrån 
könsperspektivet, främst med tanke på att det försvårar mammans anonymitet.  
 

Etiska överväganden 
Det grundläggande individskyddskravet sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Vart och ett av dessa krav har i sin tur ett antal specifika regler (Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 2004). En av dessa regler är att i undersökningar med 
aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. På vilket sätt inhämtandet av 
samtycke skall ske bör övervägas. I den här studien har familjerättssekreterarna tagit på sig 
uppgiften att informera föräldrarna och även inhämta deras eventuella samtycke till 
medverkan. De överväganden som de gjorde i det här fallet var att sekretessen som gäller för 
familjerättens ärenden hindrar dem från att lämna ut föräldrarnas personuppgifter utan 
föräldrarnas medgivande.  
 
Repstad (1999) skriver att i praktisk forskning är en forskare ibland beroende av hjälp och 
stöd från viktiga informanter, t.ex. när man ska få tag på de personer som ska intervjuas. Han 
anser att detta kan utgöra ett metodologiskt problem, när dessa informanter gör en medveten 
eller omedveten styrning av urvalet. Urvalet av föräldrar som skulle kontaktas skedde alltså 
av familjerättssekreterarna. Detta kan leda till att anonymiseringen av föräldrarna försvåras. 
Samtidigt, om det urvalet inte hade gjorts, kunde min kontakt med föräldrar som har svåra 
upplevelser av utredningsprocessen eller som befinner sig i en ny utredningsprocess, orsaka 
psykiskt lidande för föräldrarna.  
 
Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna 
inte kommer att redovisas. Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra 
namn och identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuerna (Kvale, 
1997). I den här undersökningen redovisas inga namn vare sig för föräldrarna eller för barnen. 
I några fall är barnets kön (framför allt i citaten) ändrade.  
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Resultatredovisning och analys 
 
I det här kapitlet presenteras resultat och analys av intervjuerna. Kapitlet har delats upp i tre 
delar som alla innehåller ett antal frågeställningar. Varje frågeställning börjar med 
presentation av resultaten och avslutas med analysen. Den första delen handlar om 
föräldrarnas upplevelser av anledningen till vårdnadstvisten samt deras syn på 
gemensam/ensam vårdnad. I del två tas föräldrarnas upplevelser upp av hur barnen/barnet 
mådde innan, under och efter vårdnadstvisten, hur föräldrarna pratade med barnen om 
vårdnadstvisten/vårdnadsutredningen samt hur föräldrarnas samarbete påverkades av 
vårdnadsutredningen. Del tre behandlar föräldrarnas upplevelser av utredarna och 
utredningens genomförande samt föräldrarnas upplevelser av och syn på behov av kontakt 
med familjerätten efter utredningen. 
 
Vid flera av frågeställningarna görs jämförelser med Fagrell & Karlssons (2004), Järås 
(2003), Rejmer (2003) och Rossvalls (1996) studier. Det måste påpekas att resultaten inte är 
fullt jämförbara bland annat eftersom frågorna i deras studier inte är identiska  med frågor i 
den här undersökningen. 
 

Vårdnadstvisten 
Fyra av de intervjuade föräldrarna (bland dem tre pappor) har själva tagit initiativ till 
vårdnadstvisten. I samtliga fall står frågan om barnens/barnets boende och umgänge med den 
andra föräldern i centrum. Tre av föräldrarna berättade att domen överklagades antingen av 
dem själva eller av den andre föräldern. 
 
Några av föräldrarna eftersträvade växelvis boende, andra föräldrar ville ha barnen boende 
hos sig och umgängesrätt till den andre föräldern. Föräldrarna berättade att den främsta 
anledningen till att de ville ha barnen boende hos sig var barnets behov av att stanna kvar i sin 
vanliga miljö, där deras kompisar finns och att barnet/barnen kunde fortsatta gå i samma 
skola. I några fall väcktes frågan om barnets/barnens boende när den andra föräldern bestämt 
sig att flytta eller har flyttat till en annan ort eller till ett längre avstånd från den andre 
föräldern. Två pappor berättade att mammorna inte ens ville diskutera deras förslag till 
växelvis boende, vilket de också framförde via sina advokater. Endast en av föräldrarna tyckte 
att anledningen till vårdnadstvisten var barnets egen vilja att bo hos denne. 
  

…i början hade jag inte tillgång till mitt barn... men redan efter tio timmar 
tillsammans, ville det vara kvar hos mig 

 
Frågan om juridisk vårdnad berördes i fyra föräldrars berättelser. Bara en av papporna har 
ansökt om ensam vårdnad. Föräldrarna beskrev på mycket olika sätt hur de har upplevt frågan 
om den juridiska vårdnaden under utredningen. Det gemensamma i dessa beskrivningar var 
att föräldrarna ansåg att den juridiska vårdnaden ökar chansen att ha barnet boende hos sig, att 
ha ”övertaget” eller vara ”ett steg före” när det gäller att driva frågan om barnens/barnets 
boende igenom.  

….Vi båda har begärt ensam vårdnad därför att bägge ville ha barnet hos sig.  
 
För en av föräldrarna var den juridiska vårdnaden mer som en ”förhandlingsvara” .  
 

Advokatens råd var att säga upp gemensam vårdnad, det är ju bara ett papper. 
Det är OK tänkte jag, jag vet att det är mitt barn, och sen vad som står på 
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papper, det bryr jag mig inte om… jag ville ha mitt barn. Men när jag gjorde 
det blev det bara värre. 

 
Mamman i den här studien har begärt ensam vårdnad och var fundersam på varför fadern 
började intressera sig för vårdnad av sitt barn då han aldrig förut gjort det. Mammans 
berättelse handlar egentligen om den praktiska vården. 
 

… från och med att barnet var nyfött har han aldrig brytt sig om det, det har 
alltid varit jag som tog hand om barnet….  

 
I Öbergs och Öbergs (1992) och Winns (1986) studier beskrev männen att de inte uppskattade 
sina barn förrän efter separationen. Winn anser också att denna attitydförändring kan väcka 
bitterhet hos mödrarna, om de tycker att männen inte har brytt sig om barnen förrän de inte 
längre kan ta familjen för givet.  
 
Barnets behov av att stanna kvar i sin vanliga miljö beskrevs av föräldrarna som den främsta 
anledningen till vårdnadstvisten. Hydén (2001) skriver att det som föräldrar med barn i 
förskole- eller lågstadieåldrar främst framhåller som en viktig föräldrauppgift är att tillgodose 
barnens behov av omsorg. Dessa omsorgsbehov hänger samman med barns behov av 
trygghet, vilket i sin tur förknippas med fasta rutiner i den invanda miljön.  
 
Två av papporna talade om mammornas samarbetsproblem. Ingen av dem har ansökt om 
ensam vårdnad om barnet. Detta är något som bekräftas i Widlunds (1997) aktstudie, där det 
visas att männen inte anger samarbetssvårigheter utan umgängesproblem som en anledning 
till att ansöka om enskild vårdnad. Av hennes studie framgår dock inte i vilken utsträckning 
män ansöker om ensam vårdnad. Hydén (2001) anser att frågan om ensam vårdnad handlar 
om en maktkamp föräldrarna emellan. Det intrycket gav också föräldrarna i den här studien. 
 

Barn och föräldrar  

Föräldrarnas upplevelser av barnen  
Föräldrarnas beskrivning av hur barnen mådde innan vårdnadstvisten visar att endast en av 
föräldrarna, som för övrigt aldrig sammanbott med den andre föräldern, inte har märkt något 
särskilt i barnets beteende. De övriga föräldrarna har upplevt att barnen mått dåligt efter 
separationen, i alla fall periodvis. Mer än hälften av barnen hade fått hjälp av en skolkurator 
eller på BUP. Även deras skolarbete har, enligt föräldrarna, försämrats. 
 
För alla föräldrar som har upplevt att barnen mådde dåligt innan utredningen, ägde 
separationen rum för mellan två till fem år sedan. Under den tiden sökte sig många av 
föräldrarna till samarbetssamtal på familjerätten. Av några berättelser framgick också att det 
genomfördes även andra utredningar under den tiden, t.ex. på barn- och familjenheten (i två 
fall har föräldrarna anmält varandra).   
 
Alla föräldrar berättade att barnen inte mådde bra, i vissa fall mycket dåligt, även under 
vårdnadstvisten. Barnens kontakt med antingen skolkuratorn eller BUP fortsatte under den 
tiden. En av föräldrarna mindes att utredarna föreslog kontakt med familjerådgivningens 
barnverksamhet. En del av föräldrar beskrev barnens fysiska tillstånd som huvudvärk, eller 
ständigt ont i magen. Andra föräldrar beskrev barnets känslomässiga tillstånd:       
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…han var så aggressiv, han förstörde sin systers saker….  
   

…Hon tålde liksom inte det minsta motstånd från kamraterna, så hon var ledsen 
bara,…utan orsak tyckte de på skolan…. 

 
Även den förälder som tyckte att barnet mådde relativt bra innan utredningen beskrev barnet 
under utredningen på ett sådant sätt: 
 

…Han var tystlåten i och med att vi har bråkat så länge. Man kan inte bara 
hålla masken, man borde kunna prata med varandra ändå. Det är klart att det 
påverkade honom. Han blev ju involverad automatiskt. 

 
Frågan om hur barnen mådde efter utredningen kunde inte besvaras av en av föräldrarna, 
eftersom denne inte har träffat sina barn efter det att utredningen har avslutats. En annan 
förälder som inte heller träffar sitt barn men som hela tiden har haft en kontinuerlig kontakt 
med skolan, berättade att barnet har problem med skolkamrater. I övriga fall kan i 
föräldrarnas beskrivning av barnen efter utredningen urskiljas två perioder: direkt efter en 
avslutad vårdnadstvist och tiden därefter. Dessa föräldrar har berättat att barnen kände lättnad 
första tiden efter en avslutad vårdnadstvist. Föräldrarnas beskrivning av barnen tycks blandas 
med föräldrarnas egna känslor. 
 

Jag tror att hon kände som jag, att man kan pusta ut, ett andrum. Bara hoppas 
att det blir lugn och ro.  

 
Jag vet att hon blev jätteglad, när hon fick besked. Då föll stenen från hennes 
hjärta i princip. Efter det började det fungera i skolan mycket bättre.  

 
Den förälder som tidigare berättat att barnet mådde relativt bra innan vårdnadstvisten, ansåg 
att barnet mår bra även i dag.  
 

Han tycker att det är skönt, det var väldigt mycket gap och skrik.  
 
Under den andra perioden eller en tid efter och även i dagens läge beskrev två av föräldrarna 
att de märker att barnen fortfarande har problem. En av dessa föräldrar försöker i nuläget 
ordna kontakt med BUP för sitt barn. 
 
De föräldrar som inte har någon kontakt med sina/sitt barn berättade att det är jobbigt att inte 
veta hur barnen har det. Även de föräldrar som har barnen/barnet varannan vecka har uttryckt 
att de känner oro när barnen befinner sig hos den andre föräldern. 
  

…Det är jättejobbigt…. När man inte vet hur hon har det. …Hur hon känner, 
det vet jag inte, hon sluter sig. Så den veckan hon är där, vet jag ingenting om. 
Jag frågar henne aldrig…. Hon får klara sig själv liksom….     
 

Några av föräldrarna berättade att de misstänker att barnen inte har det bra hos den andre och 
att de har sett olika tecken som tyder på det, t.ex. att barnet ringde från den andre föräldern 
och grät eller att de märker att barnet är mycket spänt efter vistelsen hos den andre föräldern. 
En av föräldrarna tycks vara beredd att gå till domstol igen. 
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… jag sa till sonen att om det går åt fel håll… då ska jag begära en ny 
utredning. Men än så länge tycker jag att det har varit lugnt, och för hans skull 
vill jag inte strida igen. 

 
En av papporna var bekymrad över umgängesförälderns dåliga kontakt med barnet och tyckte 
att denne inte tar föräldraansvaret på allvar. Den föräldern menar att barnet är missnöjt med 
den andre föräldern, men vågar inte berätta det för denne själv.  
 
Sammanfattningsvis har fyra av fem föräldrar upplevt att barnen mådde dåligt innan 
vårdnadstvisten. Föräldrarna berättade samtidigt att tiden före vårdnadstvisten var präglad av 
misslyckade samarbetssamtal och utredningar. Enligt Wadsby och Svedin (1995) påverkas 
barns psykiska hälsa negativt av föräldrarnas konflikter efter skilsmässan. Barn i den åldern 
som berörs i undersökningen kan visa depressiva symtom och hamna i lojalitetskonflikt 
mellan föräldrarna. Även barnens skolprestationer påverkas av föräldrarnas konflikter efter 
separationen (Wallenstein & Blakeslee 1989, Wadsby & Svedin, 1995). De flesta barn i den 
här studien har, enligt föräldrarna, visat sådana tecken. 
 
Alla föräldrar har upplevt att barnen mådde dåligt/sämre under utredningstiden. Rosvalls 
studie (1996) visar att föräldrarna har upplevt att relationen till den andra föräldern har 
försämrats under utredningstiden. Detta gäller även för den här studien (se resultat s.22). 
Föräldrarnas djupa konflikt kan vara en orsak till att barnens situation har blivit ännu mer 
påfrestande. Fagrell och Karlsson (2004) studie visade emellertid att barnen själva uttryckte 
att de mådde bättre under och efter utredningen i jämförelse med tiden före, vilket skiljer sig 
från föräldrarnas upplevelser av denna tid som är mer negativ. Barnen i den här studien 
intervjuades inte. Det är möjligt att föräldrarna, som själva hade negativa upplevelser av den 
tiden, hade det svårt att se positiva förändringar i barnens tillstånd.    
 
Gustavsson (1999) skriver att barnet kan hamna i lojalitetskonflikt men det kan också inta en 
maktposition i föräldrarnas skilsmässostrid och spela ut föräldrarna mot varandra. I min studie 
finns det exempel på barnens olika agerande, d.v.s. både barn som inte vill såra någon av 
föräldrarna och försöker ”klara sig själva” och barn som kanske spelar ut föräldrarna mot 
varandra och berättar att mamma eller pappa är ”dum mot mig”.  
 
Många föräldrar i den här studien har berättat om oron när de antingen inte vet hur barnet har 
det hos den andre föräldern eller att barnet inte har det bra hos den andre, kanske oansvarige 
föräldern. Hydén och Hydén (2002) talar i det sammanhanget om två teman, skydd och 
kontroll. När föräldrarna inte längre lever tillsammans har de få möjligheter att kontrollera 
varandra och realisera egna uppfostringsidéer. Edberg-Karlsson (1996) och Rejmer (2003) 
säger att kvinnorna har svårt att släppa rollen som primär omsorgsgivare. Resultatet i denna 
studie (de flesta intervjuade är pappor) bekräftar inte detta påstående. Papporna här är på 
samma sätt som mamman oroliga att inte veta hur barnen har det. En av dem håller ständig 
kontant med skolan för att hålla sig informerad om barnets skolsituation.   
 
De flesta föräldrar har upplevt att barnen mådde bättre direkt efter vårdnadstvisten. Av olika 
citat kunde man avläsa att även föräldrarna gjorde det. Många barn i en undersökning som 
gjordes av Smart, Neale och Wade (2001) kände sig vara indragna i föräldrarnas konflikter 
och har sett på föräldrarnas separation som väg ifrån föräldrarnas konflikter. Barnen blev 
också besvikna när det visade sig att separationen inte löste det problemet. Man kan anta att 
barnen i den här studien också hoppades på att vårdnadstvisten skulle lösa den långvariga 
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konflikten mellan föräldrarna och mådde bättre när vårdnadstvisten var över. Några av dem 
blev sannolikt också besvikna.  
 
Resultatet visar att några av föräldrarna har upplevt att barnen har problem även i dagsläget. 
En av dessa föräldrar har överklagat domen, en annan berättade för barnet att denne kommer 
att gå till tingsrätten om ”någonting går åt fel håll”. Anledningen kan alltså vara att 
föräldrarnas agerande för deras barn blev ett tydligt bevis på att konflikten inte är över. Av 
Rejmers enkätundersökning (2003) framgår att nästan hälften av föräldrarna har vänt sig till 
domstolen igen för att få hjälp att hantera sin konflikt.  

Hur man pratade med barnen om vårdnadsutredningen 
Alla föräldrar har upplevt att barnen visste om utredningen i och med att barnen själva deltog 
i ett antal möten och blev därmed ”involverade automatiskt”. Hur mycket och på vilket sätt 
man pratade med barnen om själva vårdnadstvisten skiljer sig mellan föräldrarna. Några 
berättade att de inte har diskuterat eller pratat med sina barn mer än att de har nämnt 
utredningen i samband med hembesök eller inför barnsamtalet.  En av föräldrarna som ansåg 
att man inte ska prata för mycket med barnen, för att den information som en förälder ger till 
ett barn under en vårdnadstvist blir oundvikligen vinklad till denna förälders fördel, berättade: 
 

 Jag har sagt att vi håller på med en process för att alla ska få det så bra som 
möjligt.  

 
En av föräldrarna ansåg sig vara tvungen att diskutera med barnen i ”försvarssyfte”, just 
därför att den andre föräldern försökte påverka barnets uppfattning. Två av föräldrarna ansåg 
att barnen visade klart vad de ville och diskuterade därför med dem hur man tillsammans skall 
gå till väga. I ena fallet skedde samtalet innan den andra vårdnadstvisten då barnet har blivit 
äldre.  

…Då sa jag den här gången ok, jag kommer att stämma henne, men då måste du 
i så fall säga att du vill det, annars får det vara som det är nu, du måste välja. 
Jag hade förberett honom totalt, jag frågade, om morsan ska köra med 
påtryckningar, vågar du säga då... Eller han var inte rädd i och för sig heller. 

 
Den andre föräldern berättade:  
 

…hon hade det jättejobbigt, hon visste ingenting. Jag sa att jag inte heller vet, 
men jag frågade - vill du att vi ska jobba för det. Så hon var tvungen att ta det 
beslutet. Sen stöttade jag henne i det beslutet på mitt sätt.  

 
Alla föräldrarna fick frågan om utredarna informerade dem om hur man bör prata med barnen 
om utredningen. Enligt föräldrarna fördes inga sådana diskussioner på familjerätten utan man 
pratade allmänt om hur utredarna ska gå till väga.  
 
Jag har inte kunnat hitta några studier där föräldrarna själva berättar om hur de pratade med 
barnen om vårdnadstvisten eller om hur utredare diskuterar den frågan med föräldrar. 
Däremot visar Wadsbys och Svedins (1993) studie att en majoritet av föräldrarna trodde att 
barnen visste mer om en pågående skilsmässa än vad de i själva verket gjorde och att 
intensiteten i diskussionen mellan barn och föräldrar var det viktigaste för barnens förmåga att 
hantera situationen och acceptera skilsmässan. Författarna betonar därför vikten av att lära 
föräldrarna att diskutera skilsmässofrågan med sina barn upprepade gånger. Socialstyrelsen 
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(2003) anser i sin tur att under vårdnadsutredningen bör utredarnas samtal med föräldrarna 
innehålla sådana pedagogiska inslag.  

Samarbetet mellan föräldrarna efter vårdnadstvisten  
Två av föräldrarna tyckte att samarbetet dem emellan inte påverkades av vårdnadstvisten. Den 
föräldern som aldrig har sammanbott med den andre föräldern berättade att samarbetet 
fungerade även innan utredningen: 
 

Det är inga problem med det samarbetet, det handlar om en som kan samarbeta 
men inte vill. Vi har alltid kunnat samarbeta. Periodvis fungerade det sämre, 
men det fungerade.  

 
Medan den andre föräldern uttryckte det motsatta: 
 

Det kan aldrig bli något samarbete, vi har aldrig haft samarbete och vi har 
aldrig velat ha det. Jag vill inte ha en konflikt.  

 
Andra föräldrar tyckte att samarbetet blev sämre efter vårdnadstvisten. De kopplar det 
försämrade samarbetet till hur den andre föräldern har betett sig under utredningen. De mest 
förekommande kommentarerna var att den andre föräldern har ljugit eller förvridit sanningen. 
Många föräldrar hade också en uppfattning om att den andre inte har sett till barnets bästa 
utan hade andra syften till sin hållning i vårdnadstvisten. Det förekom uppfattningar om att 
det var av ekonomiska skäl men också att den andre föräldern ville hämnas.  
 
Sammanfattningsvis har ingen av föräldrarna tyckt att utredningen bidragit till någon 
förbättring av föräldrarnas samarbete kring barnen. För två föräldrar har utredningen inte 
påverkat samarbetet, för övriga blev samarbetet sämre. Samma resultat redovisas av Fagrell 
och Karlsson (2004) och Rossval (1996). Hydén (2001) skriver att idealt sett är inte några 
starka känslor involverade i en förhandling – vid en skilsmässa är alltid starka känslor 
involverade och att dessa känslor ofta är kopplade till den problematiska andre, vilket 
bekräftas i denna studie.  
 

Vårdnadsutredningen 

Föräldrarnas upplevelser av utredarnas samtal med barnen  
Alla föräldrar tillfrågades om hur de anser att utredarna lyssnade på barnen. I alla dessa fall 
hade utredarna enskilda samtal med barnen. Föräldrarnas upplevelser kan sammanfattas som 
att utredarna försökte lyssna på barnen men att de av olika anledningar inte har lyckats göra 
det. Många föräldrar har uttryckt att de hade förståelse för att det är svårt för utredarna att 
bedöma barnets egentliga vilja.   
 
En av föräldrarna har tyckt att barn inte kan ta ställning i sådana frågor på grund av 
lojalitetskonflikten.  
 

Jag tror inte att hon vågade säga riktigt vad hon ville, innerst inne, av rädsla av 
att det kan bli fel, att hon har sagt någonting så att någon av de andra ska bli 
ledsna, mamma eller pappa alltså. Då säger hon hellre ingenting.  
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Några andra föräldrar ansåg att utredarna försökte lyssna på barnen men att de använde fel 
sorts metoder. En tvåbarnsförälder ansåg att utredarna gjorde fel när de pratade med båda 
barnen samtidigt, då ett av barnen är mycket pratsamt, medan den andre är mer tystlåten: 
 

  … i det här fallet lyssnade de på ett barn i princip och har inte sett till det 
andre barnets situation. Och det barnet tyckte att det var jättejobbigt allting, det 
sa ju ingenting…. De ville inte sära på barnen, det ville egentligen inte vi heller. 

 
En annan förälder ansåg att i det enda samtalet som utredarna hade med barnet kunde de 
omöjligtvis inhämta barnets inställning i frågan om dess boende. Den föräldern ansåg också 
att metoden ”att skriva och rita på ett papper” inte passade i det här fallet. 
 
En av föräldrarna frågade sig om utredarna verkligen har uppfattat vad barnen har sagt eller 
hur mycket hänsyn man tar till det barnet säger.  
 

 Jag frågade honom efteråt, han sa att han har sagt till tanterna att han vill bo 
växelvis …. Det är kanske så att när man är yngre än tolv år går de inte bara på 
vad barnen säger utan gör en bedömning utifrån.  

 
Alla föräldrar berörde i sina berättelser på ett eller annat sätt frågan om barnets ålder. De 
flesta av föräldrarna hade en uppfattning av att man tar mer hänsyn till barnets vilja när barnet 
är tolv år och äldre. En av föräldrarna ansåg samtidigt att den åldern är alldeles för hög och att 
även yngre barn har en bestämd uppfattning i boendefrågan. Denna förälder menade att man 
måste lyssna på barnen därför att föräldrarna vid en separation är helt upptagna med att 
smutskasta varandra, vilket försämrar deras omdöme. 
 
Många föräldrar har i sina berättelser uttryckt hopp i samband med barnens stigande ålder. 
Deras förhoppningar ligger i att barnen själva får göra valet och därmed ställa allt till rätta. 
Bara en av föräldrarna har uttryckt oro att den andre föräldern även då kommer att försöka 
påverka eller påtvinga barnet att välja på ett visst sätt.  
 
Två av föräldrarna som var missnöjda med domen valde att inte inleda nya tvister eller träffa 
sina barn, just i avvaktan på den tid då barnet får bestämma självt om sitt boende.  
 

…När barnen blir stora nog, kommer de att göra som de vill. …men först i 
början kämpade jag för att jag inte ville missa deras uppväxt. Jag har inte fått 
en chans att vara med på någonting….  

 
…Gå till tingsrätten och låta de köra en ny utredning, vad tjänar det till? …vi 
får se om han kontaktar mig när han blir äldre. …jag orkar inte ta upp sådant 
på familjerätten, att gå igenom det en gång till för att jag ska få min vilja 
igenom.  Jag kan inte tvinga någon att komma till mig.  

 
Även i Fagrell och Karlssons studie (2004) talade föräldrarna om att lojaliteten med föräldrar 
i konflikt utgör ett hinder för barnen att ta ställning och uttala vad de önskar. Föräldrarna i 
deras studie önskade också att utredarna skulle ha flera än ett samtal med barnen och att 
samtal bör inriktas på att ge stöd till barnen.  
 
En tvåbarnsförälder tyckte att eftersom utredarna inte hade samtal med varje barn för sig , har 
det ena barnet inte fått möjlighet att berätta om sin inställning. Socialstyrelsen (2003) råder 
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emellertid att om utredningen avser flera barn, bör utredaren ge vart och ett möjlighet att 
komma till tals i enskilda samtal så att de kan uttrycka sina tankar oberoende av varandra.   
 
Alla föräldrar i den här studien har pratat om barnets ålder och deras uppfattning är att barnets 
vilja vid tolvårsåldern tillmäts större betydelse. De föräldrar som hade inga eller oregelbundna 
kontakter med sina barn, hyste också förhoppningar i samband med att barnen blir äldre. 
Dahlstrand (2004) anser att både domstolen och föräldrarna själva verkar tillmäta 
tolvårsgränsen stor betydelse, trots att det i lagstiftningen inte finns någon uttrycklig 
åldersgräns för när barn skall komma till tals. Det förekom också att föräldrarna lovat yngre 
barn att de själva skulle bestämma om sitt boende när de hade fyllt tolv år.  

Föräldrarnas upplevelser av utredarnas neutralitet  
Alla föräldrarna har upplevt att de kände sig ”i underläge”. Mamman tyckte att utredarna inte 
vågade hjälpa henne och att en av orsakerna till detta kunde ha varit den allmänna 
samhällsdebatten om männens deltagande i barnens liv.  
  

Det blåser männens vindar just nu…. Det ligger åt det hållet att mannen har 
större frihet att ta barnet…det har alltid varit kvinnan förut. Men man måste 
kunna skilja ut ”agnarna från vetet” . Men det gjorde de inte, de gick det här 
raka spåret.   

 
Papporna har i sin tur upplevt att utredarna utgår ifrån att mamma är viktigare för barnen än 
pappa och att utredarna bortser ifrån att det kan finnas ”olämpliga mammor och lämpliga 
pappor”.  De ansåg också att de kände det redan vid första kontakten med familjerätten. 
 

…Att man är bara en pappa och barn har rätt till sin mor först och främst, det 
är väl som det alltid har varit…  

 
En av papporna hade uppfattningen att eftersom mamman mådde psykiskt dåligt, såg 
utredarna som sin främsta uppgift att hjälpa henne och inte barnet.  Hans uppfattning var att 
man låtit barnet hellre stanna hos en psykiskt instabil mamma än ge en pappa möjlighet att ta 
hand om deras gemensamma barn.   
 

… De såg bara till att hon inte ska bryta ihop…, jag vet inte hur de vågade låta 
ett barn bo där.  

 
En pappa som sökte hjälp hos en psykolog ansåg däremot att utredarna såg hans psykiska 
hälsa som en anledning till att han inte kunde ha barnet boende hos sig. 
 
Papporna berättade samtidigt om sina nära relationer till barnen och de aktiviteter som dessa 
delar/delade med sina barn. De ansåg sig vara mer aktiva och att mammorna köper saker, i 
stället för att göra någonting tillsammans med barnen. De ansåg sig kunna klara praktisk vård 
om barnen lika bra som mamma. En av papporna påpekade emellertid att det är möjligt att 
andra pappor är mindre delaktiga i barnens liv än han är. 
 
I undersökningen kan man tydligt se att debatten om den nya papparollen har haft inverkan på 
alla föräldrar och i samband med detta har alla känt sig ”i underläge”. Debatten om 
papparollen startade just med utgångspunkt att papparollen föll i skymundan och att 
mammorna hade ”makten över barnet” (Hydén, 2001). Järås (2003), Rossvalls (1996) och 
Winns (1985) studier bekräftade att männen kände sig i underläge vid vårdnadskonflikter. 
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Mammornas upplevelser av debatten om den nya papparollen berörs inte i de 
forskningsresultat som jag hade tillgång till.  
 
I Järås (2003) undersökning fanns det män som tyckte att en mamma anses vara mer lämplig 
och mer viktig än en pappa och att en olämplig mor sällan ifrågasattes. Resultatet här visar att 
tre av fyra pappor hade sådana åsikter.   
 
Pappornas berättelser om sin förmåga att ta hand om barnen och att vara delaktiga i barnens 
aktiviteter stämmer med resultat i Platins, Månssons & Kearneys (2000), Järås (2003), 
Hwangs (1985) och Winns (1985) studier där männen säger sig ha fått en ny syn på sig själva 
som män genom faderskapet och att de har sett papparollen på ett sätt som liknar mammans, 
att delta i hushållsarbetet, att bygga upp känslomässiga band till barnen.  

Föräldrarnas upplevelser av samtal med utredarna   
Alla föräldrar berättade att de har upplevt utredarna som passiva. Mycket handlade om att de 
inte kunde styra samtalet så att barnet kommer i fokus, att de tillät smutskastning. Föräldrarna 
önskade också att utredarna skulle vara mer styrande när den andre föräldern beter sig på 
felaktigt sätt (korkat eller manipulerande). Föräldrarnas uppfattning återspeglas i detta citat:  
  

Jag säger inte att de ska sitta och bestämma,… men de borde vara lite mer 
vakna. … Jag förstår att det är svårt för dem med…men när de väl satt sig i den 
situationen borde de kunna komma med någonting under processen.  

 
Föräldrarna eftersträvade utredarnas kunskap om hur människor fungerar. Några menade hur 
den andra föräldern fungerar, andra hade synpunkter på att utredarna inte tagit hänsyn till 
deras egna personligheter. Dessa föräldrar tyckte att sådana brister ledde till att de inte fick 
chans att berätta sin syn på barnets situation. 
 
En av dessa föräldrar ansåg sig vara en tyst person och har önskat enskilda samtal med 
utredarna i stället för samtal tillsammans med den andre föräldern. En annan förälder 
reagerade negativt på att utredarna började samtalet med den andre föräldern innan båda kom 
på plats. Den föräldern berättade att påpekandet om detta till utredarna, ledde till att denne  av 
utredarna uppfattades som aggressiv.  
 

…De kan inte sitta och skratta med min motpart, det kändes att det var tre mot 
en direkt. Den andre var där när jag kom, och var kvar när jag gick.  

 
Sammanfattningsvis är alla fem föräldrar missnöjda med hur samtalen med utredarna 
genomfördes. I Rosvalls undersökning (1996) framkommer att många föräldrar, framför allt 
männen, upplevt att utredaren inte lyssnat på dem. Rejmers enkätstudie (2003) bekräftar att 
mindre än en tredjedel av föräldrarna upplevde att deras vårdnadsutredare kunde sätta sig in i 
deras situation. Dessa resultat stöds inte i Fagrell och Karlssons studie (2004) där de flesta 
föräldrarna ansåg att de blivit väl hörda och bra bemötta.  
 
Rejmer (2003) och paret Öberg (2000) skriver att föräldrarna i vårdnadskonflikten befinner 
sig i en krissituation och att de kan reagera på olika sätt. Engqvist (1986) skriver t.ex. att 
männens svårigheter att visa känslor kan leda till att de uppför sig bl.a. aggressivt. Edberg-
Karlssons studie (1996) visar att kvinnor som inte lyckades komma till rätta med samarbetet 
med papporna, upplevde dem som oförmögna att ta hand om sina barn på egen hand och svara 
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på barnens signaler och behov. En av föräldrarna i min studie som av utredarna uppfattades 
som aggressiv, var möjligtvis rädd att inte ”bli godkänd” som förälder.   
 
Av Socialstyrelsens (2003) rekommendationer framgår att föräldrarna bör få möjlighet till 
både gemensamma och enskilda samtal med utredarna och det finns både fördelar och 
nackdelar med gemensamma respektive enskilda samtal. Här betonas särskilt att i 
gemensamma samtal kan det bli fråga om att vara starkt styrande för att markera och 
möjliggöra att båda föräldrarna får lika mycket utrymme och möjlighet att komma till tals, 
uttala sina tankar, farhågor och önskningar. Föräldrarna i den här studien har möjligtvis 
upplevt att utredarna inte kunde styra samtalet så att de har fått den möjligheten.  

Föräldrarnas upplevelser av utredningens genomförande 
Föräldrarna berättade att själva vårdnadstvisten var en svår upplevelse. En del av föräldrarna 
beskrev den tiden som känslomässigt svår. Andra föräldrar beskrev att den kräver mycket tid 
och kraft och jämförde den tiden med ett heltidsjobb med stora buntar av papper liggande 
överallt i hemmet. Bara en av föräldrarna tyckte att utredningstiden var för lång. Alla ansåg 
att utredningen på familjerätten var en viktig del i hela vårdnadsprocessen. Någon av 
föräldrarna kallade utredningens förslag för ”dom”. En annan förälder har uttryckt:  
 

… domare lyssnar till 95% på familjerättens linje, har jag hört.  
 
Föräldrarna hade några (olika) negativa synpunkter på utredningens genomförande. En av 
föräldrarna har upplevt att utredarna håller inne med information. Den föräldern ansåg att 
utredarna antydde en sak under ett hembesök och en annan i den skrivna utredningen.  
 

… det kunde de ha sagt direkt när jag frågade i stället för att tala i gåtor.  
 
Samma förälder som önskade enskilt samtal för sig själv ansåg att föräldrarna inte ska närvara 
vid utredarnas möte med t.ex. skolan. Den föräldern tyckte att det misstaget gjordes i dennes 
fall och att skolpersonalen inte vågade säga vad de tyckte. 
  

…Där skall skolan få säga sitt. Sedan skall familjerätten göra sammanställning. 
Personalen på skolan skall känna sig trygga.  

 
I stort sett alla föräldrarna hade synpunkter på att man i utredningen inte tagit hänsyn till 
viktiga dokument eller att kommentarer som föräldrarna lämnade efter utredningens 
genomläsning och som kunde påverka utredningens utgång inte togs med i utredningen. Till 
exempel pratade tre av föräldrarna om att dokument som visade hur den andre föräldern 
betedde/beter sig mot barnen i det tidigare eller det nya äktenskapet inte tillmättes någon 
betydelse. 

…orsaken finns liksom längre tillbaks…Jag ville lyfta fram det också. Men det 
var liksom nu det handlar om, det som var, det struntar vi i. Ungefär den 
attityden, det tycker jag är fel.  

 
Bara en av papporna hade synpunkter på utredarnas kön, i hans fall genomfördes utredningen 
av två kvinnliga familjerättssekreterare. (frågan har inte ställts till någon av föräldrarna). Den 
föräldern tyckte:  
 

…Det skulle vara bra om jag kommer som en kille och då en kille som skulle 
följa med mig och barnet, som kan genomskåda om det är naturligt eller 
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onaturligt. Se hur vår vardag ser ut, kanske stanna och sova över, verkligen 
utreda.   

 
I Rosvalls (1996) studie upplevde alla föräldrarna att utredningen var för lång och psykiskt 
påfrestande och att de inte hade fått stöd av utredarna under utredningstiden. Föräldrarna i 
hennes studie var också mestadels missnöjda med utredningsarbetet oavsett vilken 
arbetsmetod som har använts av utredarna. Resultatet i den här studien är identiskt i det 
avseendet att utredningen upplevdes som psykiskt påfrestande. Föräldrarna i den här studien 
har även antytt att de såg utredningen som i stort sett avgörande för vårdnadstvistens utfall. 
Denna uppfattning har kunnat bidra till att utredningsprocessen kändes mycket pressande.  
 
En av föräldrarna har upplevt att utredarna håller inne med information och i stort sett alla 
föräldrarna hade synpunkter på att man i utredningen inte tagit hänsyn till viktiga dokument 
eller föräldrarnas kommentarer till den skrivna utredningen. I Rosvalls (1996) studie har flera 
föräldrar upplevt att utredarens uppfattning inte har tillkännagivits förrän i den skrivna 
utredningen och detta har beskrivits som mycket obehagligt. I Fagrell och Karlssons (2004) 
studie ansåg hälften av respondenterna att utredningen var ytlig och att vissa saker som 
förmedlades till utredarna inte fanns med. Författarna drar parallellen mellan missnöjda 
synpunkter och att utredningens förslag gick emot de föräldrar som var missnöjda. I min 
studie kan sägas finnas missnöjda föräldrar, eftersom några av dem har överklagat domen. 

Kontakt med familjerätten efter utredningen 
Till alla föräldrarna ställdes frågan om de har haft kontakt med familjerätten efter utredningen 
och om de önskar sig en sådan kontakt. Två av föräldrarna som hade kontakt med 
familjerätten efter utredningen ville inte ha någon uppföljning. En av dem deltog i 
samarbetssamtal som anordnades av tingsrätten. Den föräldern har upplevt att det samtalet 
inte varit till någon hjälp eftersom den andre föräldern inte ville samarbeta. 
  

De kan inte göra så mycket ändå. Fungerar det så fungerar det, fungerar det 
inte så fungerar det inte. 

 
En annan förälder har ringt till familjerätten när det visade sig att det umgängesschema som 
bestämdes i tingsrätten inte följs av den andre föräldern.  
 

…de kunde inte göra någonting, sa de, eftersom min ex. har ensam vårdnad…. 
Jag känner mig totalt bortblåst.  

 
Tre av föräldrarna har önskat att någon av utredarna skulle ta kontakt och fråga hur det 
fungerar för barnen.  
 

 …Det kändes liksom, att nu har vi klarat av dem, punkt slut. Det är klart att de 
har hur mycket som helst, men ändå någon uppföljning, kanske inte tillsammans 
i och med att vi inte kan vara i samma rum, då blir det taggarna direkt ut. 
 
…barnen är liksom i fokus under utredningen. När utredningen är klar, då är 
barnen bortglömda igen…Det är ändå för barnens skull man gör de där 
utredningarna, för att man ska försöka ta fram barnens bästa. Men att inte ta 
reda på vad som sker efter? 
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Socialstyrelsen (2003) skriver att efter avslutad utredning och när rätten har meddelat dom bör 
socialtjänsten erbjuda föräldrarna en tid för ett uppföljningssamtal. I samband med detta bör 
utredaren även erbjuda barnet ett uppföljningssamtal. Resultatet visar att ingen av föräldrarna 
har blivit föreslagna ett uppföljningssamtal.  
  
Rejmers (2003) studie visade att det föräldrar sett som den största svagheten/nackdelen med 
ett domstolsavgörande är att domen inte alltid får en praktisk relevans eftersom det finns 
föräldrar som inte respekterar den. En förälder i den här studien har upplevt att denne inte har 
fått hjälp av familjerätten när det visade sig att den andre föräldern inte följer domstolens 
beslut. Som det framgår av 21 kap. FB, finns regler om verkställighet av beslut av allmän 
domstol eller ett godkänt avtal (Socialstyrelsen 2003). Familjerättssekreterarna har 
förmodligen försökt upplysa den föräldern, om hur denne bör gå till väga. En upprörd förälder 
som inte får träffa sitt barn, kan naturligtvis uppfatta det som att familjerätten inte kan göra 
någonting. 
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Avslutande diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att utifrån föräldrarnas perspektiv undersöka barns 
delaktighet direkt och indirekt i samband med vårdnadstvist. Frågeställningar som har 
besvarats är: föräldrarnas upplevelser av hur familjerätten involverat barnen i utredningen; 
föräldrarnas information till barnen om den pågående vårdnadsutredningen; hur barnen har 
påverkats av vårdnadstvisten och om familjerättens utredning bidragit till en lösning av 
konflikten. Fyra pappor och en mamma som medverkade i vårdnadsutredningar för två-tre år 
sedan har deltagit i den här studien.    
 
Resultatet visade att många föräldrar (även pappor) själva har tagit initiativ till 
vårdnadstvisten för att barnen skulle garanteras en uppväxt i en trygg invand miljö. Två av 
dem ansåg också att mammorna inte ville samarbeta eller ens diskutera frågan om barnens 
boende. De ansökte dock inte om ensam vårdnad. Föräldrarna beskrev samtidigt att den 
juridiska vårdnaden ökar chanserna att driva igenom frågan om barnens/barnets boende, att ha 
”övertaget” eller vara ”ett steg före”.  Frågan om juridisk vårdnad som maktfaktor har 
diskuterats av Hydén (2001), Celander-Jörgensen (2003), Rejmer (2003) m.fl. Ändringen i 
föräldrabalken år 1998, som befäste att gemensam vårdnad är att föredra för separerade 
föräldrar, gjordes för att öka fädernas deltagande i barnens liv. Denna vårdnadsreform har 
emellertid fått hård kritik. Vårdnadskommittén som tillsattes år 2002 i syfte att utvärdera 
reformen har nyligen utarbetat ett betänkande Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 
2005:43). I betänkandet framgår att gemensam vårdnad som regel inte lämpligen bör vara den 
bästa vårdnadsformen för föräldrar som inte kan enas i viktiga frågor för barnet, d.v.s inte kan 
samarbeta. Hydén och Hydén (2002) skriver att 80% av barnen följer med mamman efter en 
separation. Jag antar att dessa mammor redan har vårdnad om barnen. Skulle utifrån det nya 
förslaget de pappor som angett mammornas samarbetsproblem, få ensam vårdnad förutsatt att 
de är aktiva, lyhörda och engagerade föräldrar? Kan frågan om vem av föräldrarna som skall 
ha den juridiska vårdnaden lösa barnens problem och under vilka omständigheter?  
 
Endast ett av barnen mådde relativt bra innan vårdnadstvisten. Skyddsfaktorer i det här fallet 
var antagligen att föräldrarna aldrig har bott tillsammans, och att barnet således inte upplevt 
en fysisk separation från en av föräldrarna; och att föräldrarna redan från början har lärt sig att 
samarbeta, måhända med större eller mindre framgång. Även det barnet mådde dock sämre 
under själva vårdnadstvisten.  
 
Föräldrarnas beskrivning av tiden mellan separationen och vårdnadstvisten tyder på att det var 
en konfliktfylld tid, präglad av samtal på familjerätten, som inte ledde till någon lösning, och 
övriga barnutredningar (i två fall har föräldrarna även anmält varandra). Detta kan vara en 
anledning till att barnen mådde dåligt redan före vårdnadstvisten. Under och efter utredningen 
försämrades, enligt föräldrarna själva, deras samarbete/relation. Föräldrarnas förstärkta 
konflikt har mycket väl kunnat leda till att barnen mådde dåligt/sämre under och efter 
vårdnadstvisten.  
 
Den andra orsaken till att barnen mådde dåligt/sämre under vårdnadstvisten är att de har blivit 
”involverade automatiskt” i en utredningsprocess utan att få den information och det stöd som 
de behövde. Enligt Övreeide (2001) bör barnen i svåra situationer få stöd och hjälp för att få 
sina känslor, sin förståelse och sina upplevelser och reaktioner bekräftade i här-och-nu 
situationen och att det är föräldrarna som i första hand bör uppmanas att ge det stödet. Av 
resultatet att döma har ingen av föräldrarna fått sådan uppmuntran från utredarnas sida. Flera 
föräldrar tog emellertid själva initiativet till barnens kontakt med BUP eller kurator. 
Antagligen ansåg de att de inte kunde ge barnen stöd i det kristillstånd som de befann sig i. 
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Frågan om hur mycket barnen behöver veta om pågående vårdnadstvist är inte enkel. Bente 
och Gunnar Öberg (2000) anser att det är viktigt att barnet inte utsätts för dubbla budskap från 
föräldrarnas sida. En förutsättning för att barnen får relevant och genomtänkt information, är 
alltså att föräldrarna diskuterar med varandra om hur man ska gå till väga. I en vårdnadstvist 
saknas i stort sett förutsättningar för att föräldrarna skulle kunna göra det utan hjälp utifrån. 
Föräldrarna i den här undersökningen berättade också att själva vårdnadsutredningen var en 
svår och pressande upplevelse. Bör utredarna bidra till att en sådan diskussion mellan 
föräldrarna kommer till stånd?  
 
Socialstyrelsen (2003) betonar att utredarnas samtal med föräldrarna bör innehålla 
pedagogiska och psykologiska inslag för att hjälpa föräldrarna att fokusera på barnet och 
barnets behov. Detta kan bidra till att föräldrarna får stöd att se barnens perspektiv och deras 
bästa. I den här studien är det tydligt att föräldrarna är i behov av sådana kunskaper. Det jag 
syftar på är att föräldrarnas information som t.ex. om att ”vi håller på med en process för att 
alla ska få det så bra som möjligt” eller att ”du måste välja”, ”hon var tvungen att ta det 
beslutet”, kunnat vara bidragande till att barnen kände osäkerhet och rent av förvirring vad 
gäller sin roll i utredningsprocessen.  
 
Även föräldrarnas uppfattning om att utredarna har försökt lyssna på barnen men att de inte 
har lyckats, kan hänföras till föräldrarnas brister på kunskap om syftet med barnsamtal. 
Föräldrarnas kommentarer, som att utredarna använde fel sorts metoder för att ”inhämta 
barnets inställning i frågan om dess boende” eller att ”även yngre barn har en bestämd 
uppfattning i boendefrågan och att man ska lyssna på dem eftersom föräldrarna i 
vårdnadstvister har dåligt omdöme”, tyder på detta. Alla barn som berörs i den här 
undersökningen är emellertid mellan sex och nio år gamla. I propositionen (1994/95:224) 
framgår om barns rätt att komma till tals, att en utredning bör ta upp observationer som 
utredaren kunnat göra och som kan ge en bild av barnets inställning, vilket inte är det samma 
som att utredarna måste försöka ta reda på barnets uppfattning i den aktuella tvisten. 
Utredarna hade alltså ett annat syfte med barnsamtal, men lyckades inte förmedla det till 
föräldrarna. 
 
De flesta föräldrarna har upplevt att barnen mådde bättre direkt efter vårdnadstvisten. En 
förklaring kan vara att barnen hoppades på att vårdnadstvisten skulle lösa den långvariga 
konflikten mellan föräldrarna, de kunde ”pusta ut” och hoppas att det blir ”lugn och ro”. När 
det sedan visade sig att så inte var fallet, mådde barnen sämre igen. I många fall överklagades 
domen eller man planerade att överklaga om ”någonting går åt fel håll”. Många av 
föräldrarna var också oroliga för att barnen inte berättar någonting om tiden hos den andre 
föräldern. Vågar barnet tala om för den ena föräldern hur det har det hos den andre föräldern 
och kanske orsaka en ny vårdnadstvist?  
 
Ingen av föräldrarna har tyckt att utredningen bidragit till en lösning av konflikten. 
Samarbetet med den andre föräldern har inte blivit bättre, i många fall sämre. Det finns inte 
heller några tidigare forskningsresultat som motsäger dessa föräldrars uppfattning. Vilka 
anledningar ser föräldrarna själva till detta? Först och främst kopplar de det försämrade 
samarbetet till hur den andre föräldern har betett sig under utredningen. De mest 
förekommande kommentarerna var att den andre föräldern har ljugit eller förvridit sanningen. 
 
Under utredningens gång har föräldrarna möjlighet till både gemensamma och enskilda samtal 
med utredarna. I många fall föreslår utredaren att den andre föräldern ska vara närvarande vid 
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ett samtal med den ene föräldern, vilket föräldrarna också oftast väljer. Utredarnas motivering 
till ett sådant tillvägagångssätt är att en förälder skall ha tillgång till den information som en 
annan förälder lämnar till utredaren. Min tanke är att det första samtalet med ena föräldern 
kanske bör ske utan den andres närvaro eftersom, som det tidigare sagts, de befinner sig i en 
krissituation. Det är mycket möjligt att vid det första samtalet på familjerätten har en förälder 
behov av att prata om andra saker, såsom om sin relation till den andre föräldern. Under 
utredningen finns inga möjligheter att från familjerättens sida erbjuda föräldrarna någon sorts 
kristerapi som t.ex. paret Öberg (2000) anser att föräldrarna kan behöva. Min tanke är att 
möjlighet till ett första enskilt samtal kan minska föräldrarnas upplevelse av att 
”smutskastning” sker/tillåts under samtal.   
 
Andra orsaker till det försämrade samarbetet kan, utifrån föräldrarnas berättelser, hänföras till 
upplevelser av att utredarna var partiska. I studien deltog bara en mamma och hon tyckte att 
utredarna inte vågade hjälpa henne eftersom det ”blåser männens vindar”. Medan papporna 
har upplevt att utredarna utgår ifrån att mamma är viktigare för barnen än pappa och att 
utredarna bortser ifrån att det kan finnas ”olämpliga mammor och lämpliga pappor”.   
 
Föräldrarna eftersträvade också utredarnas kunskaper om hur människor fungerar och ville att 
utredarna skulle kunna ”komma med någonting under processen”, att de skulle vara mer 
aktiva. Socialstyrelsen (2003) förespråkar att det primära budskapet till föräldrarna även 
under utredningen är att det är bättre för alla parter om föräldrarna själva kommer överens. 
Det handlar alltså om att aktivt bidra till att föräldrarna bättre kan lyssna på varandra, 
respektera varandra och se den andres perspektiv. Det är möjligt att föräldrarna själva 
hoppades på en lösning under utredningen och upplevt därför utredarna som passiva.   

Avlutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Mamman i undersökningen har sagt att utredarna inte kunde ”skilja ut agnarna från vetet”. 
Jag valde hennes uttalande som namnet på min uppsats, eftersom det på ett talande sätt 
återspeglar komplexiteten i den process som barnen blir involverade i. I vilkas händer ligger 
ansvaret att skilja ut det viktiga från det oviktiga så att barnen ska klara sig på ett bättre sätt?  
 
Svaret från de intervjuade föräldrarna kan sammanfattas som att både den ”problematiske” 
andre föräldern och de ”passiva” och ”partiska” utredarna inte kan göra detta val. Av 
resultatet att döma har även de intervjuade föräldrarna svårt att ge stöd och information till 
barnen om den pågående processen, vilket påverkade barnen i negativ riktning. Dessa 
föräldrar har i sin tur inte heller fått något stöd och information från utredarnas sida. Min 
tanke efter den genomförda studien är att kommunikationen/relationen mellan föräldrarna och 
utredarna bör vara sådan att barnen kommer i centrum under själva utredningsprocessen. 
Genom att föräldrarna i större utsträckning blir informerade om hur barnen kan påverkas av 
en vårdnadsprocess, kan man förbättra barnens situation. Någon gång under min utbildning 
gjorde vi en övning i en grupp, där vi skulle intervjua varandra om vad utbildningen gav oss. 
Alla i gruppen var föräldrar. Det som alla var eniga om är att utbildningen har gjort oss till en 
bättre förälder. Det jag syftar till här är att man kanske inte ska underskatta det ”pedagogiska” 
inslaget i utredningsarbetet.   
 
Jag har i inledningen till den här studien skrivit att familjerättens arbete inte förekommer i 
någon större utsträckning i forskningssammanhang. Framför allt saknas utvärderingar som 
görs i direkt anslutning till vårdnadsutredningar. Sådana utvärderingar kan, enligt min 
mening, ge generella kunskaper om hur föräldrarna ser på utredningens kvalité. En 
vårdnadstvist inleds ju på föräldrarnas initiativ. 
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Min tanke är också att diskurser och forskning om papparollen återspeglar i stort sett fädernas 
perspektiv. Mammornas röst hörs på något sätt inte. Av de sex mammor som tillfrågades om 
att delta i den här undersökningen, valde slutligen bara en att vara med. Vilka anledningar kan 
finnas till att kvinnor avstår från att prata om vårdnadstvister/vårdnadsutredningar? Är minnen 
och upplevelser för svåra att prata om, eller är mammor mer nöjda och har ingenting att klaga 
över? Hur ser mammorna på fädernas deltagande i barnens liv efter separationen? Hur ser de 
på sin egen roll? Har kvinnorna verkligen det svårt att släppa ”makten” över barnen och 
vilken roll spelar i så fall den traditionella föreställningen om att den goda modern inte lämnar 
ifrån sig barnet?  
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Bilaga  
Intervjuguiden  
 

1. Hur lång tid har gått mellan separationen och vårdnadstvisten?   
 

2. Vem har väckt vårdnadsfrågan i rätten? 
 

3. Hade ni gemensam vårdnad? 
 

4. Hur gamla/gammalt var barnen/barnet under utredningstiden?  
 

5. Berätta om barnen/barnet under den tiden. 
 

6. Hur mycket viste barnen/barnet om utredningen? På vilket sätt berättade du själv om 
situationen. 

 
7. Vad var svårast att berätta? Vad var du mest orolig för? 

 
8. Hur tror du barnen har upplevt den tiden? 

 
9. Ställde barnen/barnet frågor? 

 
10. Har man märkt någonting från skolans sida, någon förändring i barnens beteende? 

 
11. Hade du själv behov av att prata med någon eller få stöd eller information?.  

 
12. Hur har du upplevt att man såg till barnens bästa i utredningen? 

 
13. Har utredarna tagit hänsyn till barnens vilja? 

 
14. Eventuellt: önskar du att utredningen skulle göras på ett annat sätt? 

 
15. Har du haft kontakt med familjerätten efter utredningen? 

 
16. Om inte – Har du önskat att någon skulle ta kontakten? 

 
17. Har utredningen påverkat dig och på vilket sätt? 

 
18. Skulle du göra på samma sätt i dag eller skulle du göra någonting annorlunda?  

  
19. Hur fungerar samarbetet i dag? Hur mår barnen/barnet i dag? 
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