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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att belysa familjerättssekreterares konstruktion av barn, och därigenom 

konstruktionen av barnets bästa, samt undersöka vilka normer och vilken moral denna 

konstruktion bygger på. Studien har relevans för socialt arbete då begreppet barnets bästa saknar 

tydlig definition varpå begreppet kräver att yrkesprofessionella definierar barnets bästa i varje 

enskilt fall. Studien bygger på en socialkonstruktivistisk grund och har en kvalitativ ansats där 

en diskursanalytisk metod har använts. Därutöver har ett barndomssociologiskt teoretiskt 

perspektiv applicerats där utgångspunkt har tagits i att språket är konstruerat men också 

konstruerande. Studiens resultat visar hur familjerättssekreterarnas val att tillskriva barn värden 

och handlingar återspeglar den samhälleliga föreställningen om barn och barndom samt i vilken 

utsträckning barn tillåts komma till tals i vårdnadstvister. Vidare visar studiens resultat att 

begreppet barnets bästa erhåller olika innebörd på det sätt som familjerättssekreterare väljer att 

förhålla sig till och tolka yttre, såväl inre, påverkansfaktorer. 

 

Nyckelord: barnets bästa, barn, barndomssociologi, konstruktion, diskurs, vårdnadstvist, 

familjerätten 
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Abstract 
This study aims to clarify the construction of children and thereby the principle of child’s best 

interest by the family law unit and moreover explore which norms and morals this construction 

is built upon. The relevance for social work of this study is the vague definition of the principle 

of child’s best interest which demands that professionals needs to define child’s best interest in 

every single situation. This study is based on a social constructivistic and qualitative approach 

where a discourse analytic method has been used. Additionally, a child studies perspective has 

been applied where a premise has been the language as constructive and constructed. The results 

of this study shows that the family law unit ascribe children values and actions which reflects 

socially accepted conception of what a child and childhood is and thus in which extent 

children’s voices are listened to in child custody disputes. Furthermore the result of the study 

show that the principle of child’s best interest receive meaning in which way the family law 

unit choose to relate to and interpret both outer and inner influences. 
 

 

Key words: child’s best interest, child, child sociological theory, construction, discourse, 

custody dispute, family law unit 
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1. Inledning 
 

I Socialstyrelsens rapport från 2011 framkommer att så mycket som 50 000 barn berörs varje 

år av föräldrarnas separation varav närmare 7 000 av barnen blir aktuella för tvist mellan 

föräldrarna. I dessa familjerättsliga tvister där beslut ska fattas i frågor gällande vårdnad, 

boende och umgänge upplever barn ofta stress. Därför strävar såväl socialtjänst som domstol 

till samförståndslösningar mellan föräldrarna, men när detta inte är möjligt är det istället upp 

till domstol och socialnämnd att avgöra vad som är barnets bästa (Socialstyrelsen, 2011). 

Bedömning av barnets bästa har sedan lagändringen 2006 i föräldrabalken [FB] (1949:381) 

framhävt betydelsen för användningen av ett barnperspektiv. Med detta innebär det att barnets 

bästa ska vara avgörande för beslut i frågor gällande vårdnad, boende samt umgänge och att 

barnet ska ges möjlighet att komma till tals (Socialstyrelsen, 2011). Principen om barnets bästa 

är, enligt Schiratzki (2014), en betydelsefull och grundläggande princip inom barnrätten, vilken 

återfinns i såväl internationell som nationell rätt. I svensk lagstiftning anges principen, som 

tidigare nämnts, i föräldrabalken och mer specifikt i 6 kap 2a §. I denna paragraf kan det utläsas 

hur barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge. 

Syftet med denna princip är att tillförsäkra barn ett fullt och lika människovärde som vuxna 

individer samt tillgodose barns särskilda behov av stöd och skydd (SOU 1997:116, kap 6). För 

att klarlägga vad som är barnets bästa behöver yrkesverksamma tillägna sig vetenskaplig 

kunskap eller beprövad erfarenhet genom att exempelvis rådgöra med experter på området 

(SOU 1997:116, kap 6). Vidare är det av betydelse i sammanhanget att barnet själv tillåts att 

yttra sina åsikter, vilket enligt Singer (2012) avser barnets intressen. Det blir således viktigt att 

tala med barnet för att belysa vad som är barnets intressen. Sedermera kan det utläsas i 

Socialstyrelsens (2014) utvärdering från 2014 att barnet fått tillräckligt med utrymme i 65 % av 

granskade utredningarna från familjerätten. I resterande fall ansågs däremot barnet inte vara i 

fokus då dessa fall dominerades främst utredningen istället av föräldrarnas berättelser. 

 

1.2 Problemformulering 
Forskning på området visar att efter införandet av barnets bästa efterfrågas expertutlåtanden i 

högre grad då definitionen av vad som är barnets bästa uppfattas som vag och det kan vara svårt 

för domstolsväsendet att avgöra vad principen egentligen innebär (Kushner, 2006). Det är 

socialtjänstens familjerättsliga enhet som genomför utredningar kring barnets bästa på uppdrag 

av Sveriges domstolar för att ge underlag om beslut vid tvister gällande vårdnad, boende och 

umgänge (Sundhall, 2015). Enligt Mattsson (2006) anges varken i lagtext eller förarbeten till 

lagen vad som avses med barnets bästa. Istället refererar dessa till att barnets bästa är föränderlig 

och tillskrivs olika innebörder av olika personer beroende på deras uppfattning och tolkning av 

barnets behov. Bedömningen av vad som är barnets bästa sker i människobehandlande 

organisationer vars arbete, enligt Payne (2005), kan härledas från två verkligheter, en 

konstruerad och en naturligt förekommande. Den konstruerade verkligheten är en kontext där 

människor är verksamma samt utför handlingar medan den naturligt förekommande 

verkligheten är grunden för alla konstruktioner. Vidare menar Payne (2005) att det är den 

samhälleliga uppfattningen om hur socialarbetarna utför sitt arbete som konstruerar vad som 

anses vara socialt arbete. På samma sätt konstruerar samhällets rådande normer och värderingar 

vad barn är samt vad de har för behov. Exempelvis har barn i rådande svensk kontext ett behov 

av att skyddas mot våld, varpå barnagan förbjöds i Sverige 1979 (Modig, 2009). Barns behov 

gäller vuxnas uppfattning om vad barn behöver (Mattsson, 2006). Det är av intresse att i denna 

studie undersöka hur familjerättssekreterare konstruerar barnets bästa i tre valda 

utredningstexter och därmed tillskriver begreppet innebörd. Konstruktionen av barnets bästa 

anses särskilt intressant då familjerättssekreterare ska tolka vad som bedöms vara det bästa för 

barnet utifrån rådande praktik, norm och moral. Detta är intressant då individuella bedömningar 
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genomförs i varje enskild vårdnadstvist vilket medför att bedömningen kan variera mellan olika 

familjerättssekreterare utifrån den tid och den samhälleliga kontext de befinner sig i. Vidare 

anses denna studie vara av relevans för socialt arbete då definitionen av vad som är barnets 

bästa varierar genom nya innebörder som socialsekreterare på familjerätten väljer att tillskriva 

begreppet utifrån sin tolkning av rådande samhälleliga normer och värderingar. Denna studie 

ämnar därmed att bredda förståelsen för hur konstruktionen av barnets bästa sker och kommer 

till uttryck i enskilda fall. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att, utifrån familjerättens yttranden, undersöka hur föreställningen 

av barnets bästa konstrueras vid vårdnadstvister. Detta uppfylles genom att besvara följande 

forskningsfrågor: 

 

 Vilken syn på barn kan utläsas via familjerättens yttranden och vilka konsekvenser får 

detta för barns möjlighet att göra sin röst hörd? 

 Hur tillskriver familjerättssekreterarna begreppet barnets bästa en innebörd och vilket 

sanningsanspråk resulterar detta i? 

 Vilka rådande ideal bygger familjerättssekreterarnas konstruktion av barnets bästa på? 

 

 

2. Introduktion till familjerätten 
 

Domstolen ska alltid inhämta information och upplysningar enligt 6 kap 19 § FB från 

socialtjänsten innan beslut fattas i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten 

gör en vårdnads-, boende – och/eller umgängesutredning, vilken används som underlag för 

domstolens beslut. Hur en utredning ska formas eller gå till finns inte beskriven i någon exakt 

lagtext, snarare formas utredningen efter handläggarens arbetsmodell (Emtestam & Svensson, 

2014). I 6 kap samt 12 kap FB regleras dock övergripande vad som gäller för vårdnad, boende 

och umgänge där det exempelvis i 6 kap 1 § FB anges att barn har rätt till trygghet, god fostran 

och omvårdnad. Vidare anges att barn ska behandlas med aktning för sin person och inte får 

utsättas för någon form av kränkande behandling. Barnets bästa ska vara avgörande för alla 

beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa ska risken att 

barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp, olovligen förs bort, hålls kvar eller på annat 

sätt far illa tas särskilt i beaktande. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande av 

barnets mognad och ålder samt barnets behov av en nära och god relation med båda sina 

föräldrar (SFS 1949:381). 

 

Vanligtvis handläggs utredningen av den kommun där barnet är folkbokförd. Ibland beslutar 

dock domstolen att två kommuner gemensamt ska genomföra en utredning. Att två kommuner 

gör två separata utredningar anses inte vara att föredra, då det kan uppstå en parallell process 

mellan kommunerna vilket kan leda till konflikter (Emtestam & Svensson, 2014). Detta 

förkommer dock i vissa fall och i denna studie har utredningen i ärende A genomförts av två 

kommuner. Vidare menar Emtestam och Svensson (2014) att handläggare generellt utreder 

möjligheten för ett barn att ha en god och nära relation till båda sina föräldrar. Vidare bedöms 

också föräldrarnas samarbetsförmåga samt om det råder några speciella omständigheter, 

exempelvis tidigare våld mellan föräldrarna. Vidare bör handläggaren träffa barnet och försöka 

ta reda på dennes inställning. Vad barnet säger till handläggaren bör beskrivas i ett 

helhetsperspektiv med hänsyn till rådande omständigheter för den aktuella familjen samt det 

aktuella barnet. Slutligen kan utredningen avslutas med ett förslag till beslut, om utredaren 
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finner det lämpligt. En utredning kan också avslutas med en konsekvensbeskrivning av olika 

alternativ (Emtestam & Svensson, 2014). 

 

Enligt Emtestam och Svensson (2014) tar domstolen särskilt hänsyn till att inte dela på syskon 

vid en vårdnads-, boende- eller umgängestvist. För att separera på syskon måste det finnas 

särskilda skäl. Detta gäller även halvsyskon i de fall där de växt upp tillsammans. Vidare anses 

det negativt för barn att byta skola, förskola eller vänner. Även i dessa fall behövs särskilda skäl 

för att bryta mot denna princip. Dessutom anses gemensam vårdnad vara en huvudregel då det 

bidrar till att båda föräldrarna ges möjlighet att till fullo vara engagerade i barnets liv, vilket 

anses gynna barnet. Ensam vårdnad förordas endast i de fall där det råder stora 

samarbetssvårigheter eller andra allvarliga omständigheter mellan föräldrarna (Emtestam & 

Svensson, 2014).  

 

 

3. Barnets bästa och barnets rätt i tidigare forskning 
 

Internationell forskning hävdar att gemensam vårdnad anses vara en preferens som är förenad 

med en icke-inblandningsprincip (Kurki-Suonio, 2000). Detta innebär att separation i sig inte 

utgör någon grund för statlig inblandning vid en vårdnadstvist vilket också innebär att 

gemensam vårdnad ska råda även efter en separation. Således anses gemensam vårdnad i 

allmänhet vara i enlighet med barnets bästa. Vidare antyder forskningen att en orsak till denna 

vårdnadsprincip kan vara ett försök till att hålla ihop barnens familj juridiskt, vilket kan vara en 

följd av underliggande samhälleliga värderingar. Detta kan resultera i en stor risk för barnets 

välmående om det genomförs utifrån en auktoritär målsättning om att upprätthålla en illusion 

av hur en familj bör vara eller vad som är ett bra avslut på en skilsmässa (Kurki-Suonio, 2000). 

Att båda föräldrarna tillsammans ska ta ansvar för ett barn anses vara en rimlig utgångspunkt 

vid bedömningen av frågor gällande vårdnad. Vidare förekommer lagstiftning i Sverige 

gällande vårdnad vars utgångspunkt är att barn ska ha två föräldrar som båda ska vara delaktiga 

i vårdnadsansvaret. En självklar förutsättning för en gemensam vårdnad anses också att 

föräldrarna är benägna att samarbete i frågor rörande barnet. Dessa juridiska utgångspunkter 

anses gynna goda relationer mellan barn och föräldrar och därigenom tillgodoses barnets 

intressen. Gemensam vårdnad anses inte gynnsamt för barnet i fall där föräldrar saknar 

förutsättningar för att på ett någorlunda konfliktfritt samarbeta i dessa frågor (Singer, 2007). 

 

Internationell forskning tyder på att barn har en önskan om att bli hörda och antyder betydelsen 

av att vuxna ger barn möjligheten att involveras i beslutsprocessen. Barn som däremot inte 

uttrycker en vilja till att medverka i domstolen uppger en lättnad över att kunna föra fram sin 

talan genom ett ombud (Birnbaum & Saini, 2012). Nationell forskning hävdar att det finns olika 

förståelse för varför barn bör inkluderas i juridiska beslut, bland annat att barns upplevelser är 

betydande för vuxenvärlden att ta del av samt att barn har ett eget behov av att delge sin 

synvinkel (Sundhall, 2012). Vidare förekommer även pedagogiska skäl till barns deltagande då 

barnen får insyn i hur demokrati fungerar samt att barnens deltagande kan ses utifrån ett 

rättighetstänkande. Det förekommer, enligt (Sundhall, 2012), även fall där barn har en hög grad 

av delaktighet, där deras talan förs fram på ett centralt sätt i familjerättens förslag till tingsrätten. 

Sedermera förekommer fall där graden av delaktighet varierar mellan att barn över huvud taget 

inte tillfrågas till att barns framförda talan omtolkas av handläggarna. Dessutom förekommer 

fall där barn inte talar så mycket men där barn ändå framställs som deltagande individer med 

betydelsefulla åsikter. Slutligen förekommer även fall där barn för fram sin talan men där 

handläggarna inte lägger vikt vid dessa åsikter, varpå barns röster inte blir hörda (Sundhall, 

2012).  
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Annan svensk forskning hävdar att barn, för att öka deras delaktighet, behöver vara medvetna 

om hela beslutsprocessen gällande tvisten samt de vuxna medverkande aktörernas olika 

position under processen (Eriksson & Näsman, 2008). Barn behöver få insikt i vilka 

bedömningskriterier som innefattas i processens olika faser, exempelvis vilka argument och 

åsikter som betonas, konsekvenserna av olika domstolsbeslut samt vilken grad av inflytande 

olika åsikter, inklusive barnens egen, har för besluten. För att lyckas åstadkomma denna 

delaktighet krävs att barn informeras under hela processen samt att vuxna samtalar med barnen 

så att de kan vägledas i hur deras handlingar och uttryck kan komma att tolkas under processen 

(Eriksson & Näsman, 2008). Vidare anger internationell forskning tänkbara fördelar och 

nackdelar med barns delaktighet samt att barn tillåts utöva sina rättigheter, exempelvis rätten 

att komma till tals. Fördelarna är att barn blir bekräftade i tvisten och därmed upplever en 

delaktighet som kan resultera i ett mer adekvat beslutsfattande och i ett bättre utfall för barnet 

(Birnbaum & Saini, 2012). Dessutom är en annan fördel med att låta barn komma till tals att 

barn kan känna sig stärkta istället för passiva i en kris som även berör deras liv och framtid 

(Warshak, 2003). Nackdelar med att inte låta barn föra fram sin talan är att barn som inte blir 

hörda eller får medverka i beslutsfattandet i högre grad känner en oro samt relaterar orsakerna 

av separationen till sig själva (Van Nijnatten & Jongen, 2011). 

 

Internationella studier visar på att äldre barn upplevs ha mer att säga till om än yngre barn vid 

en separationsprocess (Birnbaum & Saini, 2012). Barn över sju år anses vara mer kapabla till 

att kunna inkluderas i beslutsfattandet och framför allt barn i tolvårsåldern anses vara starka 

aktörer vid beslutsfattande (Skjørten, 2013). Det anses också mer sannolikt att äldre barn får 

igenom sina önskemål vid beslutsfattandet i rätten samt att deras åsikter kring exempelvis 

vårdnad väger tyngre än yngre barns åsikter i samma situation (Pranzo, 2013). I likhet visar 

nationell forskning på hur kronologisk ålder används som ett instrument för att mäta och på ett 

automatiskt sätt bedöma barns rätt att föra fram sin talan och delta i juridiska processer 

(Sundhall, 2012). Barn tillmäts sin delaktighet avhängt på i vilken livsfas de befinner sig i. 

Därmed anses en fjortonårings utsaga mer betydelsefull i relation till sin ålder, till skillnad från 

en tioårings utsaga. Jämförelsevis får barn med låg ålder, framförallt barn under tre år, ingen 

möjlighet att göra sin röst hörd. Dessa barn framställs ständigt som objekt i handläggares 

utredningar och dessa barn erbjuds inte att besvara några frågor i utredningstexten. Istället 

beskriver handläggare barn genom observationer som har genomförts och bedömer utifrån 

dessa hur barnets materiella och emotionella situation ser ut samt hur deras förhållande till 

föräldrarna är, framförallt barnets relation till pappan (Sundhall, 2012).   

 

Internationell forskning på området antyder att två olika metoder bör användas parallellt vid 

bedömning av barnets bästa, dessa är objectivisation och self-determinism (Eekelaar, 1994). 

Objectivisation syftar till att beslutsfattare bedömer vad som är barnets bästa utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet, alltså tillägnandet av kunskap om barn eller inhämtandet av kunskap 

om barn från experter på området. Dock föreligger en risk med att enbart utgå ifrån denna 

metod. Risken med detta är att denna sortens kunskap kan härledas till samhälleliga 

föreställningar eller ideologier om barnets bästa och således inte barnets eget intresse. Därmed 

är det av betydelse att även utgå ifrån self-determinism vid bedömning av barnets bästa vilket 

istället åsyftar att barnet i fråga tillåts ge uttryck för sin egen åsikt om vad som är dess bästa. 

Risken med denna metod är dock att barnet kan tänkas påverkas av omgivningens uppfattning 

vilket resulterar i att metoden förutsätter att barnet befinner sig i en trygg miljö utan allt för stor 

yttre påverkan. Med utgångspunkt i dessa metoder anses kombinationen av båda 

tillvägagångssätten erhålla det bästa bedömningsunderlaget för vad som är barnets bästa i varje 

enskild situation (Eekelaar, 1994). Nationell forskning antyder att barn ska ges möjlighet att 
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komma till tals och kunna påverka sin situation (Mattsson, 2006). Men trots att barnet anses 

vara den som främst känner till vad som är bäst för sin egen situation är det i slutänden alltid 

vuxna som utför beslutsfattandet och är därmed ansvariga för beslutet. Det är således av 

betydelse att barnets rätt till deltagande inte praktiseras på ett sådant sätt att det strider mot 

barnets bästa, trots att det är en omöjlighet att exkludera barnets talan för att kunna uppnå syftet 

med barnets bästa. Denna princip utgör ett skydd för barn som skulle ta skada av att göra sin 

röst hörd (Sundhall, 2012).  

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Vald teoretisk ram åsyftar att påvisa hur den sociala positionen som barn konstrueras utifrån 

rådande samhälleliga föreställningar om barn och barndom. Dessutom syftar ett avslutande 

stycke till att påvisa hur denna konstruktion sker och påverkas inom samhälleliga 

människobehandlande organisationer. Detta kommer mer genomgående att förklaras följande 

tre avsnitt; barndomssociologi, barnet som social konstruktion samt socialt arbete som moralisk 

praktik. Den teoretiska ramen avslutas med ett avsnitt gällande språkets betydelse för 

diskursbegreppet i syfte att förtydliga hur vald metod kommer att appliceras vid analys av 

studiens empiri. 

 

4.1 Barndomssociologi 
Inom barndomssociologi ses inte barndom och/eller barn som naturligt givna och självklara 

fenomen, utan som socialt och kulturellt konstruerat (Näsman, Källström Cater & Eriksson, 

2015; Woodhead, 2015; Jenks, 2015). Vidare anses barndom och barn vara relationella begrepp 

som bestäms i relation till, samt också bidrar till att bestämma, andra livsfaser och 

ålderskategorier i samhället. Ålderskategorier jämförs ofta med andra, exempelvis barndom och 

vuxenliv, där innebörden av att vara barn inte är att vara vuxen och vice versa. Vidare 

förekommer olika normer i samhället om barn som sårbara vilket ställer krav på vuxna i relation 

till barn. Dessa krav anges i lagstiftning för att skydda barn från utnyttjande eller förtryck från 

andra ålderskategorier, exempelvis vuxna (Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2015). Vidare 

menar Pettersson (2003) att det i samhället förekommer ett antal förväntningar och krav på hur 

en bra förälder bör vara. Dessa resulterar i att en föräldraidentitet skapas där exempelvis 

förväntas föräldrar kunna sätta gränser, ge barnen trygghet, knyta an till sina barn samt ansvara 

för barnen både emotionellt och materiellt. Dessutom bör föräldrar tillgodose barns 

grundläggande behov av omvårdnad och skydd, behovet av båda föräldrarna samt barns behov 

av respekt för sin integritet (jmf Sjösten, 2009). Vidare redogör Pettersson (2003) för att det 

finns en barnidentitet som definieras i relation till tidigare nämnd vuxenidentitet. Detta innebär 

att de känslor, handlingar eller beteende som förväntas av barn ofta är motsatsen av vad som 

förväntas från föräldrar. 

 

Den sociala positionen som barn bestäms av åldersbaserade normer och regler. Detta innebär 

att det finns en viss förväntan på att barn ska vara på ett visst sätt, utföra vissa handlingar eller 

befinna sig på vissa ställen som exempelvis i skolan. Dels då det anses naturligt för åldern dels 

då det socialt och kulturellt anses önskvärt och lämpligt för just barn. Detta skapar ett 

handlingsutrymme som regleras av dessa normer av vad som anses legitimt under barndomen. 

Dessa regler kan innehålla hinder som avgör oönskade, avvikande eller rent av olagliga 

egenskaper och handlingar för barn i olika åldrar. Denna gränssättning samt olika former av 

gränsöverskridanden kan fångas i olika språkliga uttryck som tillämpas vid konstruktion av 

barn och barndom. Därutöver kan barns förmågor eller beteende utifrån utvecklingsnormer 

antingen beskrivas som åldersadekvata eller ses som tecken på att barnen är sent utvecklade. 

Beteenden som för en annan åldersgrupp, exempelvis vuxna, inte anses avvikande kan för en 
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annan åldersgrupp, exempelvis barn, vara grund för uppfattningen att det föreligger ett problem 

som behöver åtgärdas eller utredas (Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2015). 

 

4.2 Barn och barndom som en social konstruktion 
Payne (2005) beskriver att socialt arbete skapas genom gemensamma idéer om vad socialt 

arbete anses vara och härleds till debatter och handlingar som berör det sociala arbetets 

kunskapsområde. Begreppen barn och barndom samt processen att göra någon till barn anses 

också socialt konstruerad, då denna konstruktion grundar sig på en generell social förståelse 

kring vad dessa begrepp är eller bör vara.  Barn eller barndom konstrueras genom omgivningens 

föreställning om, samt bemötandet av, barn och bygger på de samtida attityder och diskurser 

som förekommer i samhället gällande barndom (jmf Payne, 2005). 

 

Barn lär sig att kommunicera, tänka och prata genom socialiseringsprocessen i sociala relationer 

i sin omgivning. Dessa sociala processer påverkas i kontexten av rådande praktik och kultur. 

(Woodhead, 2009). Följden av detta blir att barn utvecklas inom en process som är såväl 

kulturell som social. Denna kulturella och social process påverkas bland annat av tankar kring 

hur barn bör behandlas, när barndomen börjar respektive slutar samt vad det innebär att vara 

just barn i det specifika samhället som barnet växer upp i. Således anses barndomen vara ett 

socialt konstruerat fenomen (Woodhead, 2009). Genom att se barn som en social konstruktion 

kan själva idén om barn och barndom studeras. Barn anses inte endast vara passiva subjekt när 

det gäller sociala strukturer och processer, utan de behöver ses som aktiva i konstruktionen och 

besluten kring deras egna sociala liv, deras omgivning samt samhället de befinner sig i (Jenks, 

2015). Vidare konstrueras barn inom barndomssociologin till en position som “not-yet-being”, 

alltså ännu inte vuxna.  Barn ses därmed inte som fullt utvecklade individer samt som en grupp 

med potential och utvecklingsmöjligheter. Således konstrueras barn som “human-becomings” 

i motsats med vuxna som konstrueras till “human-beings” (Woodhead, 2015). 

 

4.3 Socialt arbete som moralisk praktik 
Socialtjänsten är ett exempel på en människobehandlande organisation som bygger på sociala 

processer, så kallad institutionalisering. Dessa sociala process resulterar i att de som arbetar 

inom en organisation omfattas av gemensamma uppfattningar kring, samt en gemensam kultur 

av, den sociala verkligheten (Levin, 2013). Innebörden av detta blir således att arbetet som 

bedrivs inte kan ske helt förutsättningslöst. Arbetet kan ses som strukturerat på förhand, något 

som kan vara väldigt svårt att upptäcka. Specifikt handlande eller tänkande som har förts vidare 

över tid inom organisationen leder till att institutioner består av just dessa sociala mönster samt 

upprepade handlingar (Levin, 2013). Det är dessa normerande mönster och handlingar som 

resulterar i kategoriseringar av verkligheten, vilket är något som sker i samtliga 

människobehandlande verksamheter över hela världen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2011). Exempelvis är det på vilket sätt socialsekreterare väljer att förhålla sig till 

organisationens sociala processer som påverkar bedömningen av hur sociala fenomen ska 

förstås. 

 

Då socialt arbete inte är en generell service till medborgarna utan i första hand riktat till socialt 

utsatta grupper i samhället leder detta till att socialtjänsten har en inneboende hjälpfunktion. 

Detta resulterar i att det sociala arbetet får en stark moralisk handling såtillvida att arbetet 

åsyftar att upprätthålla samhällets moraliska värden för exempelvis vad som anses vara barnets 

bästa i rådande samhällskontext. Detta resulterar i sin tur i att socialtjänsten får en legitim makt 

där arbetet ges mandat att genomföra olika sorters insatser i människors liv (Levin, 2013). 

Utöver denna hjälpfunktion har de socialsekreterare på familjerättsenheten som kommer i 

kontakt med barn ett ansvar att tillgodose barnens behov och intressen. Det samhällsansvar som 
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föreligger för att tillgodose barns goda uppväxtförhållanden, oberoende av föräldrarnas villkor, 

tydliggörs i de fall där föräldrar saknar möjlighet eller förmåga att på egen hand tillgodose sina 

barns behov (Singer, 2012). Levin (2013) menar att socialsekreterare behöver hantera 

mänskliga problem och svåra situationer på ett tillfredsställande sätt där uppdraget är att 

bedöma vad som enligt rådande tradition, kultur och levnadsvillkor är acceptabelt eller 

oacceptabelt. Exempelvis är det den enskilda socialsekreterarens egen tolkning av rådande 

tradition, kultur och levnadsvillkor som resulterar i vilka bedömningar som görs samt hur 

barnets bästa konstrueras. 

 

4.4 Språkets betydelse för diskursbegreppet 
Studiens empiri består av yttranden som är språkliga utsagor i textform och utifrån studiens 

syfte är det av intresse att undersöka språkets konstruktion av barnets bästa. Utgångspunkt i 

denna studie är att sättet vi använder språket på för att beskriva verkligheten inte är en objektiv 

återspegling utan snarare en aktiv konstruktion av densamma (Winther Jørgensen & Phillips, 

2002). Språk består, enligt Berger och Luckmann (1966), av ett system med verbala tecken som 

ursprungligen kommer ur det fysiska mötet mellan två människor. Detta innebär att i mötet med 

andra människor anger kroppsuttrycken olika tecken för personliga attityder och känslointryck. 

Men det är först när de verbala tecknen åtskiljs från det fysiska mötet och blir meningsbärande 

som ett språk konstrueras (Berger & Luckmann, 1966). Exempel på detta kan vara att 

människor byter hållning, knyter händerna och höjer rösten när de är arga, vilket personer i 

omgivningen förstår meningen av. I exemplet blir detta tydligt om en arg person kastar en kniv 

i väggen ovanför en sovande persons säng. Den nyväckta personen kommer då uppfatta den 

kastade kniven, det objektiva tecknet, som meningsbärande för den andra personens ilska. Men 

när detta känslointryck placeras utanför det fysiska mellanmänskliga mötet, exempelvis genom 

hot, förekommer inga kroppsliga uttryck som anger individers känslointryck. Istället, menar 

Berger och Luckmann (1966), förekommer objektiva språkliga tecken som tillskrivs mening. 

Språkets meningsbärande funktion föranleder således människor att förstå och skapa sig en 

uppfattning av vad medmänniskor antyder utan att för den sakens skull behöva befinna sig i ett 

fysiskt möte med dessa (Berger & Luckmann, 1966).  

 

Den kunskap som språk och tecken förmedlar avgör vad som uppfattas som sant eller falskt. 

Michael Foucault hävdar, enligt Winther Jørgensen och Phillips (2002), att kunskap reglerar 

vad som kan eller inte kan sägas och för vad som generellt sätt anses vara sant eller falskt. 

Foucault menar att det är genom makt som den sociala omvärlden konstrueras då makten skapar 

förutsättningar för det sociala (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Detta innebär exempelvis 

att den inneboende exklusivitet som samhällets organisationer, framförallt socialtjänsten, har 

legitimerar specifika kunskaper, varpå vissa föreställningar tillmäts mer betydelse än andra. Det 

är denna organisatoriska makt som skapar förutsättningar för hur den sociala kontexten 

struktureras (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Vidare menar Foucault, enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2002), att makt samexisterar med kunskap då kunskapen kommer ur en 

socialt konstruerad värld där föreställningen om den är formad av just makt. Sambandet mellan 

makt och kunskap relateras till förekommande diskurser i samhället som producerar de subjekt 

som människan är och de objekt som det förekommer kunskap om (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2002). Exempelvis förekommer en generell norm om barnets bästa i samhället, vilket 

färgar familjerättssekreterares förförståelse och kunskaper om vad som anses vara barnets bästa. 

När denna kunskap kommer till uttryck i utredningstexter bidrar denna kunskap i sin tur till 

förståelsen av barnets bästa inom barnets bästa-diskursen. Enligt Bergström och Boréus (2012) 

styr kunskap vad som är möjligt att säga och på vilket sätt. Makten i sammanhanget produceras 

därmed genom att familjerättssekreterare befinner sig i ett professionellt yrkesutövande som 

inbegriper ett tolkningsföreträde i att avgöra vad som anses vara barnets bästa. Således gör 
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socialsekreterare, till följd av sin yrkesroll, anspråk på sanningar om vad som räknas till barnets 

bästa. Dessa sanningsanspråk väger tyngre än exempelvis föräldrars föreställning om barnets 

bästa just för att familjerättssekreteraren befinner sig i en exklusiv yrkesroll. Således är det 

avgörande för vem som uttalar sig som skapar en ”sann” eller ”falsk” kunskap om barnets bästa 

(jmf Bergström & Boréus, 2012).  

 

Diskurser är något som konstruerar föreställningen om den sociala verklighetens mening där 

olika sätt att tala om och förstå den sociala världen bestämmer diskursen. Ur detta synsätt 

hävdas att det inte finns en oberoende verklighet, utan att all kunskap är socialt konstruerad och 

därmed kan ingen enhetlig verklighet återspeglas (Börjesson & Palmblad, 2007). Till följd av 

språkets instabilitet och föränderlighet kan innebörden av verkligheten aldrig fastställas till en 

fixerad föreställning om den (Winther Jørgensen & Phillips, 2002).  Med utgångspunkt i detta 

har diskursen om barnets bästa konstruerats till att återge vad som i dagens samhälle anses vara 

sanningsanspråk om vad barnets bästa tillmäts för innebörd. Språkanvändningen i föreliggande 

studies empiri kan sålunda sägas återspegla den samhälleliga diskursen om barnets bästa. 

Diskursen om barnets bästa möjliggör att människor i allmänhet kan tala om fenomenet, men 

anger också antaganden och begränsningar för hur barnets bästa kan diskuteras kring och 

samtalas om. Det blir därmed, genom familjerättens konstruktion av barnets bästa, möjligt att 

undersöka vilken innebörd barnets bästa får. Detta då familjerättssekreterarnas föreställning kan 

anses vara en återspegling, men även ett upprätthållande av föreställningen, som reproducerar 

den i samhället rådande diskursen.  

 

 

5. Metodologiska överväganden 
 

Då studiens problemområde har sin utgångspunkt i hur familjerättssekreterarnas yttranden 

konstruerar barnets bästa har en kvalitativ metodansats valts. Detta kan motiveras med att 

kvalitativ metod strävar efter att studera fenomen så som människors subjektivt upplevda 

erfarenheter, sociala situationer, gemensamma uppfattningar, påståenden, interaktioner eller 

sociala praktiker (Fejes & Thornberg, 2015). Det blir därmed till uppgift att i denna studie tolka 

innehållet i insamlad empiri och därigenom söka att identifiera resultat samt betydande mönster 

i de föreställningar som förekommer kring barnets bästa. För att analysera studiens empiri 

kommer en diskursanalytisk analysmetod att användas, vilken beskrivs mer genomgående i 

nästkommande avsnitt. 

 

5.1 Urval av empiriskt material 
Studiens empiri består av yttranden författade av familjerättssekreterare i vårdnadstvistsärenden 

där utfallet av domstolsbesluten resulterat i både ensam vårdnad och gemensam vårdnad. 

Studiens omfattning kräver en begränsning av mängden insamlad data varpå empirin har valts 

att begränsas till första januari till sista december år 2015. Detta val gjordes också för att 

tillhandahålla så aktuell empiri som möjligt. Domstolsbeslut inhämtades genom begäran hos 

tingsrätten i en medelstor stad i Sverige. Empirin mottogs elektroniskt i syftet att förenkla 

hantering av samt tillgängligheten till materialet. Genom en målstyrd urvalsmetod (jmf 

Bryman, 2011) inkluderades endast domstolsbeslut avseende vårdnadstvist, därmed 

exkluderades exempelvis ärenden gällande äktenskapsskillnad och bodelning, varpå det kunde 

konstateras att det förekom 168 domar från 2015 gällande denna typ av ärenden. Från den 

initialt utvalda empirin begränsades mängden av data ytterligare till domar gällande vårdnad av 

barn vilket resulterade i 33 återstående ärenden. Därmed exkluderades exempelvis domar 

gällande särskilt förordnad vårdnadshavare, domar gällande vårdnad eller vårdnad m.m., 

överförflyttande av vårdnad av barn samt ansökan om återflytt av vårdnad då dessa ärenden 
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inte ansågs vara av relevans för studiens syfte. Av de 33 inkluderade ärendena exkluderades 

senare 16 ärenden där domstolen beslutat om ensam vårdnad till följd av att båda föräldrarna 

inte befann sig i Sverige och därmed på något sätt var varaktigt förhindrar att utöva vårdnaden 

över barnet. Vidare exkluderades ärenden som inte berörde vårdnad över barn utan istället 

barnets boende och fall där domstolen lämnat beslut utan bifall. Av kvarstående 17 domar 

inhämtades tillhörande yttranden från familjerätten för att bedöma materialets 

analysmöjligheter, varefter sju ärenden gällande gemensam och enskild vårdnad om barn 

inkluderades. Detta då det är med intresse för studiens syfte att undersöka hur barnets bästa 

konstrueras i vårdnadsärenden, oavsett vilken vårdnadsform som fastställts. Dessutom ansågs 

dessa sju yttranden inneha tillräckligt stor mängd utredningstext för att analys skulle kunna vara 

genomförbar. Detta innebär att familjerättssekreterarnas egen bedömning i utredningstexten var 

tillräckligt omfattande för att kunna analyseras.  

 

För att skapa en än mer tydlig överblick över kvarvarande sju yttranden samt domstolsbeslut 

utformades en tabell. I tabellen sammanfattades målnummer, sidantal, yrkande part, 

framställande av barnets bästa, aktuell problematik, avgörande faktorer, familjerättens 

rekommendationer i yttrandet, domslut samt värdering av analyspotential. Vid denna 

genomläsning gjordes, utifrån egen uppfattning och värdering, en bedömning av varje ärendes 

analyspotential utifrån godkänd, tveksam och underkänd. Bedömningskriterierna bestod av att 

familjerättens bedömning i yttrandena skulle vara omfattande och innehålla barnets egen talan 

i tillräcklig utsträckning. Efter detta bedömningsarbete klassades tre ärenden som underkända 

till följd av att det ena ärendet inte kunde anses vara en vårdnadstvist då föräldrarna enbart 

önskade ett domstolsbeslut för deras överenskommelse över gemensam vårdnad. De andra två 

ärendena bedömdes sakna tillräckligt mycket underlag om barnets bästa för att en analys skulle 

kunna vara genomförbar. Av resterande fyra ärenden klassades två vara godkända då dessa 

dokumenterade barnets bästa och barnets rätt att komma till tals på ett genomgående sätt. De 

två övriga ärendena klassades som tveksamma då båda gällde barn i låg ålder varpå möjligheten 

att kunna analysera barnets rätt att komma till tals förelåg som svår. Dock gjordes avvägningen 

att det ena ärendet hade högre analyspotential än det andra då barnets bästa och barnets talan 

trots allt kunde utläsas indirekt i dokumentationen, varefter det andra valdes bort. Således 

återstod tre ärenden som ansågs vara användbara för vidare analys. 

  

5.2 Diskursanalys 
En diskursanalytisk ansats har valts för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. 

Detta då diskursanalysen, enligt Bolander och Fejes (2015), är ett hjälpmedel till att skapa 

förståelse för språkets betydelse i hur föreställningen om verkligheten konstrueras. Genom 

denna analysmetod kan texter dekonstrueras för att belysa inkluderande och exkluderande 

faktorer som anger vad som anses vara normerande och/eller förgivettaganden kring sociala 

fenomen på det sätt dessa beskrivs i texter och språk. Den grundläggande uppfattningen inom 

diskursanalys är att sociala fenomen aldrig är totalt oföränderliga, vilket resulterar i en ständig 

strid om fenomenens definition och innebörd, en så kallad diskursiv konflikt. Diskursanalysens 

ändamål blir då att tolka riktningen i dessa stridigheter av definitioner och fastställa diskursen. 

Vidare är målsättningen med att undersöka diskurser och sociala konstruktioner att bland annat 

undersöka vad som sägs om fenomen och hur det talas om dessa. Enligt Winther Jørgensen och 

Phillips (2002) samt Börjesson (2003) är diskurser språkstrukturer och logiker som avgör 

gränsdragningen mellan vad som är socialt och kulturellt accepterat som sanning. Således är 

det möjligt att undersöka på vilket sätt som familjerättssekreterarna väljer att konstruera barnets 

bästa genom att analysera språkets betydelse och konstruerande funktion i yttranden för 

domstolsbeslut vid vårdnadstvist.  
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För att analysera studiens empiri kommer utgångspunkt tas i både Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys samt Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2002). Fairclough använder lingvistiska metoder för att studera vilka föreställningar 

om den sociala verkligheten som språket genererar. Fairclough intresserade sig alltså för den 

faktiska diskursen i texter med fokus på medietexter. Laclau och Mouffe intresserade sig mer 

för hur diskurser i allmänhet, på ett aktivt sätt, konstruerar föreställningen om den sociala 

verkligheten. Deras generella teori om diskurser fokuserar på att definiera föreställningar om 

samhället och identiteter på alla nivåer inom detta (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Till 

hjälp kommer en blandning av begrepp från de båda diskursanalytiska inriktningarna att 

användas som analytiska verktyg, vilka är Laclaus och Mouffes begrepp kategorisering och 

modalitet samt Faircloughs begrepp moment och flytande signifikant. Dessa presenteras och 

exemplifieras mer utförligt i kommande avsnitt. 

 

5.2.1 Kategorisering 

Människor använder kategorisering för att ange vad som är betydande likheter samt skillnader 

för att strukturera verkligheten. Kategorier anger också vart skiljelinjen mellan normalt och 

avvikande ska dras (Forkby, 2007).  Vidare består kategorier av ett tänkt innehåll, som kan vara 

såväl produktivt som styrande. Kategorier anses aldrig vara neutrala och är verktyg som 

används i interaktioner på så sätt att människor kategoriserar och klassificerar den värld de 

befinner sig i. När människor talar görs ständiga kategoriseringar och till denna kategorisering 

tillskrivs olika faktorer, exempelvis egenskaper, kännetecken eller handlingar. Kategorier 

används bland annat för att organisera uppfattningar, övertygelser och även moraliska 

förhållningssätt (Börjesson, 2003; Nordzell, 2007). Sedermera kan tilläggas att 

kategoriseringen möjliggör analys av vilka relationer som förekommer mellan olika kategorier, 

exempelvis vuxen – barn, barn – tonåring. Det finns vissa handlingsmönster, aktiviteter eller 

värden knutna till varje specifik kategori (Börjesson, 2003). Föreliggande studie syftar till att 

analysera kategoriseringen mot bakgrund av synen på barn respektive föräldrar. Vad tillskrivs 

specifikt barn, eller specifikt föräldrar, av familjerättens yttranden och vad skiljer de båda 

kategorierna åt? Därigenom analyseras barnens och föräldrarnas skilda värden, 

handlingsmönster och aktiviteter. 

 

5.2.2 Objektiv och subjektiv modalitet 

Börjesson (2003) beskriver hur modalisering besvarar forskningsfrågan ”på vilket sätt skildras 

X?”. Detta kan förklaras genom den modaliserande hierarkin, från hög till låg ”sanningsgrad”, 

genom att identifiera olika markörer där utsagor anger att någonting är på ett visst sätt eller 

vetskapen om någonting finns. Vidare anges ”sanningsgrad” i utsagor genom påståenden och 

hypoteser om någonting. Sedermera indikerar begrepp som antagande, möjlig och troligtvis en 

lägre ”sanningsgrad”. Detta innebär att modalisering påvisar hur starkt ett specifikt yttrande 

påstås, samt med vilken grad av säkerhet uttalandet ger verklighetsbeskrivningen (Börjesson, 

2003). Vidare beskriver Börjesson (2003) hur utsagor ger uttryck för objektiva eller subjektiva 

modaliteter. Detta kan exemplifieras med “Det är barnets bästa” som då ses som en objektiv 

modalitet. Detta innebär att utsagan saknar upphovsman och utgör därmed ett generaliserade 

”sanningsanspråk” om att något är på detta sätt. Skulle det istället stå “Vi anser att det är barnets 

bästa” tyder detta uttalande istället på en subjektiv modalitet som innebär att utsagan refererar 

till upphovsmannens personliga uppfattning om huruvida något är på ett visst sätt. Därmed 

föreligger inget generellt ”sanningsanspråk” utan snarare återspeglas en personlig föreställning 

av en ”sanning”.  
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5.2.3 Moment och flytande signifikant 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2002) menar diskursteoretikerna Laclau och Mouffe att 

diskurser innefattas av olika moment som får sin innebörd ur deras olikheter i relation till 

varandra. Diskursen formas genom en delvis precisering av momenten kring andra mer centrala 

moment.  Denna symmetri kan liknas med ett fiskenät där samtliga moment är knutarna i 

fiskenätet. Hur dessa olika moment väljs att förstås konstruerar sociala fenomen och därmed 

diskursen kring fenomenen. Det blir därmed avhängigt att studera hur olika moment inom 

diskurser hänger ihop och får sin innebörd för att kunna förstå hur den sociala verkligheten 

konstrueras. Ett tydligt exempel på hur moment får innebörd i relation till varandra kan vara 

inom den medicinska diskursen där kroppen är ett centralt moment, varpå moment som 

symtom, vävnad och skalpell får sin innebörd genom att relateras till kroppen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002). En diskurs uppnår sin totalitet genom de olika momentens fixering 

i relation till övriga moment. Detta sker genom exklusionen av andra tänkbara innebörder som 

ett moment kan inneha i relation till andra. Diskursen är en reducering av möjligheter som 

försöker att minska momentens tänkbara varianter av innebörder i syfte att skapa ett enhetligt 

system av föreställningar (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Exempel på hur diskurser 

uppnår sin totalitet kan vara hur momentet symtom preciseras inom den medicinska diskursen 

i relation till kroppen som benbrott, vilket exkluderar den alternativa innebörden av momentet 

symtom som ångest inom diskursen om självskadebeteende.  

 

Vidare kan diskurser byggas runt flytande signifikanter, vilka enligt Laclau och Mouffe är 

moment vars innebörder “hänger löst” och därmed kan komma att förändras genom 

rivaliserande betydelser av momenten (Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Exempel på detta 

kan återigen vara begreppet kropp, som saknar innebörd i sig själv och måste positioneras i 

relation till andra moment för att erhålla en mening. Om kropp placeras i uttrycket “kropp och 

själ” får begreppet en annan innebörd genom en kristen diskurs till skillnad från den medicinska 

diskursen. I kontrast får kropp ytterligare en innebörd genom att placeras i uttrycket 

“himlakropp” inom den astronomiska diskursen. Men i den utsträckning som moment 

fortfarande har en central betydelse för diskursen, menar Lacau och Mouffe, att dessa kallas för 

flytande signifikant. i ovan exempel blir därmed kropp en flytande signifikant (jmf Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002). I denna studie är det aktuellt att analysera hur diskursen om barnets 

bästa konstrueras genom positioneringen av olika moment i relation till den flytande signifikans 

som begreppet barnets bästa utgörs av. 

  

5.3 Etiska överväganden  
Då föreliggande studie syftar till att uppmärksamma konstruktionen av barn kan det 

argumenteras för att studien omfattar och synliggör en särskilt utsatt grupp. Barn och deras 

föräldrar som genomgår en vårdnadstvist anses befinna sig i en utsatt situation. Enligt CODEX 

(2016) anger Vetenskapsrådets etiska riktlinjer att forskning inte bör utföras på en särskilt utsatt 

grupp om den istället kan utföras på en mindre sårbar grupp. Därför har 

familjerättssekreterarnas sätt att uttrycka sig på valts att analyseras i denna studie och inte 

barnens egen berättelse om sin situation. Studiens empiri består av yttranden från familjerätten 

gällande vårdnadstvist, vilket innebär att yttrandena inte omfattas av någon sekretess. Trots 

detta har empirin hanterats med varsamhet då samtliga utvalda ärenden i empirin har 

avidentifierats vid presentation och analys. Namn på parter, barn, familjerättssekreterare samt 

domarnas målnummer, specifika orter, namn på skolor och/eller annan information som kan 

röja någons identitet har uteslutits alternativt ändrats. Dessutom har endast uppsatsskrivarna 

och handledaren tagit del av empirin. Efter studiens slut har elektroniska yttranden raderats 

samt utskrivet material kasserats (jfr Akademikerförbundet SSR, 2015; CODEX, 2016). 

Sedermera har hänsyn tagits till hur familjerättssekreterarna framställs i studiens analys och 
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resultat då en kritisk granskning av utredningstexterna har genomförts, då 

verklighetsbeskrivningar sker mer eller mindre omedvetet (jmf Nordzell, 2007). Detta har tagits 

i beaktande vid analys av empirin, eftersom syftet med studien inte är att skuldbelägga någon. 

 

5.4 Metodologiska överväganden 
I denna studie har ett perspektivmedvetet förhållningssätt eftersträvats vilket i enlighet med 

Thornberg och Fejes (2015) innebär att forskare antar ett reflekterande tankesätt i relation till 

studiens resultat. Hur studiens resultat påverkas av forskarens perspektiv, ställning samt 

forskningsprocessen utveckling ska tas i beaktande. Med utgångspunkt i detta har reflektioner 

över vald empiri och dess resultat diskuterats med utgångspunkt i uppsatsskrivarnas 

förförståelse på området gjorts. Denna förförståelse består av kunskap i juridik samt barnets 

bästa som införskaffats under pågående socionomutbildning. Det har konstaterats efter 

diskussioner om dessa förkunskaper att föreställningar om barnets bästa till viss del är färgade 

av tidigare kunskaper och erfarenheter. Men det är även ur denna förförståelse som intresset 

har väckts för att genomföra denna studie. 

 

Thornberg och Fejes (2015) talar om att kvalitet vid kvalitativ forskning bör utmärkas av 

rigorositet, trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa tre kvalitetsbegrepp innebär att 

forskare samlar in empiri och analyserar denna på ett noggrant och systematiskt 

tillvägagångssätt, vilket resulterar i ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. Dessa 

kvalitetsbegrepp har i denna studie beaktats på olika sätt genom att bland annat ha inhämtat 

empiriska underlag på ett strukturerat tillvägagångssätt. Dock begränsar tidsaspekten studiens 

möjlighet till att genomföra en analys av en större mängd data. Fördelen med detta är däremot 

att en mer genomgående analys av ett fåtal yttranden har genomförts, vilket istället kan tänkas 

öka trovärdigheten samt stärka tillförlitligheten i resultatet. Dessutom kan det ifrågasättas 

huruvida den systematiska poängsättningen av empirins analyspotential kan anses vara 

tillförlitlig. Detta då poängsättningen av analyspotential utgår ifrån personlig värdering och 

bedömning, vilket resulterar i urvalet av empiri kan se olika ut beroende på omdöme. Vidare 

hade studiens utfall kunnat förstås på ett annat sätt om andra sökord hade inkluderats då detta 

hade resulterat i fler träffar som kunde varit relevanta för studiens syfte.  

 

Studiens analys och resultat har färgats av uppsatsskrivarnas förförståelse vilket får 

konsekvenser för studiens utformning och inriktning. Då studien är författad av två personer 

har kompromisser behövts göras gällande utformning och textinnehåll. Däremot har detta även 

resulterat i ett mer nyanserat resultat och slutsatser, vilket kan ha varit mer fördelaktigt för 

studien än om den författats av endast en person. Ytterligare bör forskare, enligt Bolander och 

Fejes (2015), som intagit en diskursanalytisk ansats ställa sig frågande till hur forskningen 

bidrar till sanningsanspråket för sociala fenomen samt vilka kategoriseringar, inkluderingar och 

exkluderingar som forskningen skapar. Detta då redogörelsen för hur sociala fenomen uppfattas 

aldrig är en passiv skildring utan snarare en aktiv redogörelsen där ett applicerat perspektiv 

avgör hur fenomen definieras, skapas och redovisas. Forskarna anses inte fria från eller 

opåverkade av den rådande diskursen. Detta är viktigt att vara medveten om då forskning om 

hur verkligheten konstrueras bidrar till att producera fler sanningsaspekter. Det är bland annat 

genom forskarens egen modalitet, sätt att göra verklighetsbeskrivningar i sin text, som olika 

påståenden om den sociala världen resulterar i ytterligare sanningsanspråk.  Det går inte, med 

hänsyn till detta, att anta ett utifrånperspektiv (Wahl, 2007; Börjesson, 2003).   

 

En svaghet med vald metodansats är att denna innefattar vissa aspekter av data medan den 

utesluter andra. Exempelvis kan en diskursanalytisk metodansats fånga konstruktionen av 

sociala fenomen till skillnad från en hermeneutisk metodansats som istället hade fångat 
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upplevelsen av sociala fenomen. Likaså tillåts vissa möjligheter till tolkning, medan andra 

utesluts, utifrån vald teoretisk ram. Exempelvis ses barn inom barndomssociologin som socialt 

och kulturellt konstruerade till skillnad från utvecklingspsykologin där barn, enligt Havnesköld 

och Risholm Mothander (2009), förstås utifrån biologiska utvecklingsstadier. Vidare bidrar 

forskningsresultaten till fler påståenden om vad som är sanningsenligt gällande föreställningen 

om barnets bästa vid vårdnadstvister. Dessa metodologiska konsekvenser hade troligen sett 

annorlunda ut om valet av annan metod hade fattats. Studiens resultatdiskussion och slutsatser 

är egna tolkningar av familjerättssekreterarnas yttranden samt deras konstruktion av barnets 

bästa. Då vald empiri består av familjerättssekreterarnas ordval samt meningskonstruktioner är 

det svårt att skapa sig en uppfattning om det som står är vad som berörda parter verkligen menar 

med den information de lämnat. Vidare finns det ingen möjlighet att kontrollera om 

familjerättssekreterarna medvetet eller omedvetet valt att ange somliga delar av berörda parters 

utsagor och vad som i så fall har reducerats. Detta kan tänkas försämra validiteten i studiens 

analys och slutsatser. Vald empiri anses ändå relevant för studien på så sätt att den återger 

familjerättssekreterarnas konstruktion av barnets bästa i analyserat utdrag i texten.  
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6. Analys 
 

Analysen av empirin består av familjerättssekreterarnas sammanfattning och bedömning i 

ärenden inför huvudförhandling i enlighet med 6 kap 19 § FB. Varje yttranden är författade av 

två familjerättssekreterare varav den ena har huvudansvaret för texten. Det är således dessa 

familjerättssekreterare som ansvarar för utredning tillika urvalet av utsagor som inkluderas samt 

vilket utrymme dessa tillskrivs i yttrandena. Platser och namn i ärendena har anonymiserats och 

förekommande namn är fingerade. De tre utvalda ärenden hänvisas till som ärende A, B och C. 

Analysen av samtliga tre ärenden inleds med att undersöka hur familjerättssekreterarna 

konstruerar föreställningen av barn respektive vuxna genom att appliceras analysverktyget 

kategorisering. Därefter kommer analysverktyget modalisering att användas i syfte att 

undersöka vilka sanningsanspråk som familjerättssekreterarnas uttalanden genererar om 

barnets bästa. Slutligen appliceras analysverktyget moment och flytande signifikant för att på 

ett mer överskådligt undersöka hur föreställningen om barnets bästa konstrueras i respektive 

ärende.  

 

6.1 Ärende A 
Utredningen gäller barnen Anton åtta år, Matilda tio år och Elvira 13 år. Efter föräldrarnas 

separation 2012 har föräldrarna gemensam vårdnad. Dock yrkar nu fadern på ensam vårdnad 

då han anser att modern fattar förhastade beslut utan hänsyn till barnen och inte informerar 

fadern om förändringar i hennes liv som påverkar barnen. Modern anser att gemensam vårdnad 

bör kvarstå då hon anser att det är boendefrågan de är oense i. Ärendet består av två yttranden 

från två olika kommuner. Det är familjerättens sammanfattning och bedömning från den ena 

kommunen som kommer att ligga till grund för analys då denna bedömning tagits gemensamt 

för de två kommunerna. Familjerättssekreterarna i ärendet hänvisar till att föräldrarna har 

förutsättningar att ha gemensam vårdnad då de bedöms kunna hantera sina delade meningar på 

ett sätt som inte drabbat Anton, Matilda och Elvira. Tingsrätten dömer gemensam vårdnad i 

enlighet med familjerättens yttrande. 

 

6.1.1 Kategorisering 

Människan har ett behov av att kategorisera verkligheten i syfte att organisera upplevelser, 

övertygelser men även moraliska förhållningssätt, vilket sker mer eller mindre undermedvetet 

(Börjesson, 2003). Vidare ses barndom och barn som relationella begrepp som bestäms i 

relation till, men också bidrar till att bestämma, andra ålderskategorier i samhället. Dessa 

ålderskategorier jämförs ofta med andra, exempelvis barn och vuxen, där innebörden av att vara 

barn inte är att vara vuxen och vice versa (jmf Nordzell, 2007; Näsman, Källström Cater & 

Eriksson, 2015). Detta kan appliceras på de två valda kategorier, barn och förälder, som 

fortsättningsvis kommer att analyseras. I familjerättens yttrande kan det i följande två meningar 

tydligt urskiljas hur kategorin föräldrar tillskrivs egenskaper:  

 

Vi har även att bedöma om det finns någon skillnad i känslomässig 

anknytning till föräldrarna och vilken förälder som bäst kan tillgodose 

barnens behov och rättigheter. Vi uppfattar att det finns ett engagerat och 

närvarande föräldraskap från bägge föräldrar. [A1] 

 

Familjerättssekreterarna väljer här att konstruera kategorin föräldrar utifrån egenskaper i form 

av engagemang, känslomässig anknytning samt möjligheten att tillgodose sitt barns behov och 

rättigheter. Detta kan förstås som en föräldraidentitet skapad av samhället (Pettersson, 2003). 

Det finns i samhället just ett antal förväntningar och krav på goda egenskaper för föräldraskap. 

Dessa egenskaper är bland annat den känslomässiga anknytningen som familjerättssekreterarna 
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framhåller i ovanstående utdrag av utredningstexten. Men även handlingar som föräldrarnas 

“stabila tillvaro gällande boende, arbete och partner”. Familjerättssekreterarna konstruerar 

kategorin föräldrar genom att lägga vikt vid specifika handlingar, vilka framkommer i 

utredningstexten, som exempelvis föräldrarnas sätt att skapa strukturer kring barnens behov av 

vardagsrutiner samt ge barnen den omsorg de behöver. Att beskriva föräldraegenskaper på detta 

sätt är i enlighet med samhälleliga föreställningar, varpå det kan tolkas som att föräldrar som 

saknar arbete och har många tillfälliga förbindelser inte uppfyller kraven för vad som anses vara 

normalt föräldraskap. 

 

Vidare konstruerar familjerättssekreterarna kategorin barn utifrån vissa antaganden och 

egenskaper i relation till kategorin föräldrar samt samhälleliga föreställningar om vad ett barn 

är (Pettersson, 2003). Därmed kan det utläsas hur familjerättssekreterarna beskriver det yngsta 

barnet Anton som är åtta år i utredningstexten under rubriken sammanfattning och bedömning 

på följande vis: 

 

Anton är yngst och har svårast att ge en längre sammanhängande berättelse 

om sin situation. Han inser att han endast kan bo huvudsakligen med en 

förälder och han väljer då sin mamma, men vill inte göra sin pappa ledsen. 

Det finns en risk, så som fadern påtalar, att Anton inte kan överblicka 

innebörden av att bo hos mamma på heltid. [A2, vår kursivering] 

 

Familjerättssekreterarna lägger här betydelse vid Antons ålder och betonar i utredningstexten 

betydelsen av Antons kroppsspråk och hur han använder kroppen. Detta kan förstås utifrån 

föreställningen om vad ett barn är, vilket består av olika förväntningar av att barn ska vara på 

ett visst sätt föranlett av åldersbaserade normer och värderingar (Pettersson, 2003). I motsats 

till detta beskriver familjerättssekreterarna hur Antons tioåriga syster, Matilda, har en “uttalad 

önskan” om att få vara med den förälder som hon känner sig närmast och 

familjerättssekreterarna bedömer att denna önskan bör tillmätas betydelse. Dessutom 

framställer familjerättssekreterarna Antons trettonåriga syster Elviras inställning som 

“svårtolkad”. Familjerättens beskrivning av de enskilda barnen konstruerar tre olika kategorier 

av barn baserat på föreställningar om åldersadekvata handlingar. Enligt Näsman, Källström 

Cater och Eriksson (2015) fastställs kategorin barn av åldersbaserade normer och regler. Barn 

förväntas således vara på ett visst sätt eller utföra vissa handlingar utifrån olika åldersstadier, 

vilket kan fångas i olika språkliga uttryck vid konstruktionen av barn.  Vidare i utredningstexten 

framställer familjerättssekreterarna Anton som “en känslig kille med behov av stöd i det sociala 

samspelet” medan Matilda beskrivs som “en självständig och duktig tjej som anpassar sig.” 

Dessutom framställer familjerättssekreterarna Elvira som “en stark och tuff tjej som är bra på 

att hantera socialt samspel samt är i behov av vägledning och gränssättning”. I utredningstexten 

väljer familjerättssekreterarna att hierarkisera (jmf Börjesson, 2003) barnen på det sätt de 

tillskriver barnen olika egenskaper, i relation till deras ålder.  Därmed kan tolkningen göras att 

det skapas en gradering av barnens möjlighet att ses som trovärdiga i relation till hur 

familjerättssekreterarna tolkar och förstår barnens utsagor. På det sätt som 

familjerättssekreterarna väljer att benämna de olika barnen som ”kille” eller ”tjej” och inte som 

personer kan förstås utifrån begreppen becoming och being, alltså att barn inte är enskilda 

individer, i likhet med vuxna vilka ses som being, utan framställs som killar och tjejer under 

utveckling till att bli individer, alltså becoming (Woodhead, 2015). Exempelvis blir det aktuella 

uttrycket “duktig tjej” mindre passande om tjej istället ersätts av kvinna.  
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6.1.2 Objektiv och subjektiv modalitet 

För att undersöka vilket sanningsanspråk familjerättssekreterarna skapar i sina utsagor kommer 

objektiv och subjektiv modalitet att analyseras. Objektiv modalitet är när personen bakom en 

utsaga utelämnas så att påståendet upplevs som allmängiltigt eller som en generell sanning 

(Börjesson, 2003). I utdraget ur familjerättens bedömning framkommer två objektiva 

modaliteter där upphovsmannen, i detta fall familjerättssekreterarna, saknas. Dessa meningar 

är: “Föräldrarna har dessutom haft ett fungerande växelvis boende för barnen, en boendeform 

som kräver särskilt gott samarbete” och “Både modern och fadern är delaktiga och engagerade 

i barnens liv, det finns inte tillräcklig anledning att frånta någon förälder möjligheten att 

fortsätta vara vårdnadshavare”. Dessa meningar konstruerar föreställningen om att föräldrar 

med växelvis boende har ett gott samarbete och att föräldrar som är engagerade i och 

intresserade av sina barns liv är goda vårdnadshavare. Sanningsanspråket som dessa exempel 

konstruerar är högre då informationen inte kan kopplas till en särskild avsändare. Därmed ses 

utsagorna som en mer generell sanning om hur någonting anses vara. Således tillskrivs 

samarbetsförmåga och engagemang ett högt sanningsanspråk vid bedömning av vad som är 

barnets bästa. Därutöver framkommer subjektiv modalitet i följande utdrag ur familjerättens 

yttrande:  

 

Även fadern kan berätta att föräldrarnas samarbete innan modern flyttade var 

fungerande. Såväl barnen, Matilda och Elvira, berättar att mamma och pappa 

inte var oense innan deras mamma skulle flytta […] Även om föräldrarna inte 

alltid kommer att ha samma uppfattning, tror vi att de kan hantera sina delade 

meningar på ett sätt som inte drabbar barnen. [A3, vår kursivering] 

 

Enligt Börjesson (2003) syftar en subjektiv modalitet till att påvisa att en utsaga är just 

upphovsmannens personliga uppfattning och inte ett allmängiltigt påstående eller en generell 

sanning. Att familjerättssekreterarna beskriver hur fadern, men även barnen, berättar att 

samarbetet har varit välfungerande mellan föräldrarna resulterar i att utsagan ges ett lägre 

sanningsanspråk. Detta då utsagan refererar till upphovsmannens egen uppfattning. Likaså 

anger “tror vi” ett lågt sanningsanspråk då denna modalitetsmarkör refererar till 

familjerättssekreterarnas egna antaganden. Familjerättssekreterarnas val att använda “tror” 

istället för “vet” skapar en än lägre sanningsgrad då kunskapen om verkligheten står högre upp 

i modalitetshierarkin än antaganden (Börjesson, 2003). Därmed uppfattas utsagan inte som ett 

allmängiltigt påstående utan personliga åsikter som således tillskriver innebörden av vad som 

är barnets bästa en låg sanningsgrad. 

 

På samma sätt förkommer ytterligare objektiv och subjektiv modalitet i 

familjerättssekreterarnas framställan av barnens åsikter. I följande utdrag ur utredningstexten 

kan avsaknaden av en upphovsman till utsagan utläsas: “I Antons fantasier om att pappa flyttar 

till Östersund, i Matildas önskan om ett flygplan att åka mellan sina föräldrar och i Elviras 

dubbla ställningstagande, att både vilja bo med mamma och inte flytta, framkommer barnens 

önskan om att situationen gick att lösa på andra sätt än vad som är möjligt.” Det framkommer 

alltså inte att det är familjerättssekreterarnas åsikt, vilket skapar en objektiv modalitet varpå ett 

högre sanningsanspråk konstrueras. Vidare framställer familjerättssekreterarna hur Anton ger 

uttryck för fantasier medan Matilda som är två år äldre istället ger uttryck för en önskan. Elvira 

som är fem år äldre än Anton uttrycker däremot dubbla ställningstaganden. Dessa olika 

modalitetsmarkörer resulterar i att barnens egen talan får mer eller mindre legitimitet, framför 

allt då familjerättssekreterarna väljer att beskriva Antons och Matildas utsagor som uttryck för 

en önskan och inte som argument. Ett ställningsantagande har exempelvis högre sanningsgrad 

än såväl fantasier som önskningar. Detta får konsekvenser för respektive barns vilja utifrån 
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familjerättssekreterarnas val att återigen hierarkisera varje barns utsaga samt deras sätt att tolka 

och återge barnens utsagor. Exempelvis tillskrivs Antons fantasier mindre trovärdighet till 

skillnad från Matildas önskan. Sedermera förekommer en subjektiv modalitet i följande 

mening: “Vi bedömer att barnen vill ha tillgång till bägge sina föräldrar, om det vore möjligt 

skulle de vilja fortsätta bo växelvis men de är så mogna nog att inse att det inte är ett alternativ”. 

Då utsagan kan härledas till familjerättssekreterarna konstrueras ett lägre sanningsanspråk som 

inte kan generaliseras som en objektiv modalitet då bedömningar kan varierar. Men då 

familjerättssekreterarna befinner sig i en yrkesroll som inkluderar ett tolkningsföreträde 

legitimeras deras bedömning med högre sanningsanspråk än andra utsagor i utredningstexten. 

Exempelvis väger familjerättssekreterarnas “bedömning” tyngre än Elviras ställningstagande. 

 

6.1.3 Begreppet barnets bästa och dess moment 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2002) menar diskursteoretikerna Laclau och Mouffe att 

diskurser i samhället består av mindre beståndsdelar, här kallat för moment, som skapar 

förståelsen för sociala fenomen inom diskursen. Moment får sin betydelse i relation till varandra 

(jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2002). I analysen av ärende A har olika moment identifierats 

som skapar en mening i familjerättssekreterarnas konstruktion av barnets bästa. Ett moment 

som kan utläsas är betydelsen av barnets ålder för barnets möjlighet att komma till tals. Detta 

kommer exempelvis till uttryck i familjerättssekreterarnas framställan av att Elvira är 

“svårtolkad”, då hon befinner sig i tidiga tonåren och kan argumentera för sitt intresse. Därmed 

erhåller Elviras ålder en större betydelse för möjligheten att komma till tals än hennes yngre 

bror och syster. Således får barnets rätt att komma till tals sin innebörd utifrån ålder. Samspelet 

mellan momenten barnets ålder och rätt att komma till tals kan förstås utifrån att en kronologisk 

ålder nyttjas som ett hjälpmedel för att bedöma barnets möjlighet att göra sin röst hörd och delta 

i juridiska processer (Sundhall, 2012). Exempelvis värdesätts det äldsta barnets åsikter högre 

till skillnad från det yngre barnets åsikter utifrån åldershierarkisering. Ytterligare ett moment 

som familjerättssekreterarna framhåller i sin bedömning är barnets behov i relation till ålder. I 

kategoriseringen av barnen i ärendet kan utläsas hur familjerättssekreterarna tillskriver varje 

enskilt barn olika åldersrelaterade behov. Där exempelvis Anton som är åtta år har behov av 

känslomässig anknytning och bekräftelse till skillnad från Elvira som är 13 år har behov av 

vägledning och gränssättning. Familjerättssekreterarna konstruerar därmed barnen utifrån vad 

som kan uppfattas vara en generaliserande uppfattning, då beskrivningarna de anger skulle 

kunna gälla barn i allmänhet. Detta då konstruktionen baseras på åldersnormerande värden och 

handlingar som den sociala positionen barn utgörs av (Näsman, Källström Cater & Eriksson, 

2015). Momenten barnets ålder i relation till barnets talan och barnets behov är avgörande för 

vilken betydelse barnens deltagande ska tillskrivas vid beslutet.  

 

Ett moment som har identifierats i familjerättens bedömning och som får sin betydelse i relation 

till barns behov är föräldrarnas stabila tillvaro gällande boende, arbete och partner. Detta får 

sin mening i relation till momentet barns behov på så sätt att samhälleliga normer ställer krav 

på vuxna i relation till barn till följ av föreställningen om barn som sårbara (Näsman, Källström 

Cater & Eriksson, 2015). Ytterligare moment som har identifierats i familjerättens bedömning 

är betydelsen av föräldrarnas samarbetsförmåga. Familjerättssekreterarna framhåller att 

föräldrarna tidigare har haft växelvis boende, “en boendeform som kräver ett särskilt gott 

samarbete”. Här betonas vikten av ett gott samarbete föräldrarna emellan vilken kan förstås 

utifrån den lagstiftning som förekommer i Sverige där förutsättningen för gemensam vårdnad 

är just föräldrarnas samarbetsförmåga (Singer, 2007). Detta moment får sin mening i relation 

till föräldrarnas förmåga att hantera konflikter i sin relation, vilket är ett sjätte moment. 

Familjerättssekreterarna lägger vikt vid denna föräldrafunktion då bedömningen görs att 

föräldrarna kommer kunna hantera sina meningsskiljaktigheter på ett sätt som inte drabbar 
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barnen. Här konstrueras föreställningen om att det är gynnsamt för barnen om föräldrarna kan 

upprätthålla en konfliktfri relation. Detta kan förstås i relation till vad Singer (2007) menar med 

att gemensam vårdnad inte anses gynna barn i de fall där samarbete mellan föräldrarna inte kan 

ske på ett någorlunda konfliktfritt sätt. Momenten föräldrars samarbetsförmåga och 

konflikthanteringsförmåga är betydelsefulla moment för utfallet vid beslut om vårdnad. 

 

På det sätt som familjerättssekreterarna väljer att förstå momenten konstrueras det sociala 

fenomenet barnets bästa och därmed diskursen om fenomen. Barnets bästa kan alltså förstås 

som en flytande signifikant till följd av sin inneboende vaghet samt behov av ständig 

omdefinition. I detta avseende är en flytande signifikant ett moment i en diskurs som kan erhålla 

olika innebörder avhängt på den individuella bedömningen som görs i det enskilda fallet (jmf 

Winther Jørgensen & Phillips, 2002).  Då barnets bästa är en flytande signifikans resulterar 

detta i konsekvensen att varje enskild familjerättssekreterare fyller begreppet med olika 

innehåll. Familjerättssekreterarna i ärende A konstruerar således begreppet barnets bästa genom 

kategorisering av momenten barnets ålder, barnets talan samt barnets behov och föräldrarnas 

stabila tillvaro, föräldrarnas samarbetsförmåga samt konflikthanteringsförmåga. Då 

människobehandlande organisationer bygger på att upprätthålla samhällets rådande moraliska 

värden erhåller familjerättssekreterarna en makt i att kunna uttala sig om vad som är barnets 

bästa (se Svensson, Johnsson & Laanemets, 2011). Familjerätten ses även som ett exempel på 

en moraliskt reglerande praktik då familjerättssekreterarna måste förhålla sig till sin egen 

förförståelse vid tolkningen av samhällsuppdraget för att på så sätt bedöma vad som är barnets 

bästa (Levin, 2013). 

 

6.2 Ärende B 
Utredning gäller barnet Lola som är fyra år gammal. Efter föräldrarnas separation 2013 har 

föräldrarna gemensam vårdnad, dock yrkar nu modern i första hand om ensam vårdnad. Modern 

anger främst skälen att fadern är olämplig som vårdnadshavare då han har både bristande 

omsorgsförmåga samt samarbetsförmåga och modern menar på att detta är skadligt för Lola. 

Fadern anser att gemensam vårdnad bör kvarstå då han motsätter sig moderns anföranden. 

Ärendet består av ett yttrande där familjerättens sammanfattning och bedömning kommer att 

ligga till grund för analys. Familjerättssekreterarna i ärendet hänvisar till att föräldrarnas 

samarbetssvårigheter inte är så pass stora att de utgör tillräckliga skäl för att utesluta någon av 

dem från vårdnaden. Tingsrätten dömer gemensam vårdnad i enlighet med familjerättens 

yttrande. 

 

6.2.1 Kategorisering 

Som tidigare nämnt konstruerar familjerättssekreterarna kategorierna föräldrar och barn 

genom handlingar och värden kopplat till respektive social position (Näsman, Källström Cater 

& Eriksson, 2015). Detta kan i ärende B utläsas i hur familjerättssekreterarna konstruerar ett 

gott föräldraskap genom att exempelvis beskriva fadern som mån om dottern samt att han inger 

en känsla av trygghet och ger henne presenter. Beskrivningar som dessa tyder på ett antal 

skyldigheter som föräldraskapet anses inneha gentemot barnets utveckling och behov. Detta 

kan likställas med Petterssons (2003) beskrivning av en föräldraidentitet. Genom denna 

identitet ställer samhället särskilda krav och förväntningar på en förälder. 

Familjerättssekreterarnas konstruktion av föräldraidentiteten kan utläsas i följande citat: 

 

I början var fadern väldigt försiktig med flickan men blev väldigt fort en 

bekant person för Lola. Han är mån om Lola och hon verkar vara trygg med 

honom. Fadern kommer ofta med presenter till dottern. Det tolkas av 
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förskolepersonalen som en sund gest som föräldrar gör när de inte träffar 

barnet så ofta. [B1] 

 

Familjerättssekreterarna framhåller här betydelsen av den känslomässiga anknytningen mellan 

fadern och Lola genom att beskriva hur han är mån om dottern men också ger henne en känsla 

av trygghet. Detta kan förstås utifrån att yngre barns situation oftast beskrivs utifrån relationen 

till fadern (Sundhall, 2012). Frånsett familjerättssekreterarnas konstruktion av faders 

föräldraidentitet kan det i utredningstexten också utläsas hur familjerättssekreterarna 

konstruerar kategorin förälder utifrån värden som inte anses önskvärda för föräldrar eller 

föräldraskap. I ärende B, i motsats till ärende A, fokuserar familjerättssekreterarna på 

föräldrarnas bristande föräldraegenskaper som exempelvis svårigheterna att ha överseende med 

varandras meningsskiljaktigheter. Detta resulterar i att familjerättssekreterarna konstruerar en 

bild där ensam vårdnad är fördelaktig vilket reducerar möjligheten till att tingsrätten dömer till 

gemensam vårdnad. Detta kan förstås i hur familjerättssekreterarnas föreställning om 

föräldraskap och därav konstruktion av föräldrar bygger på samtida attityder och diskurser som 

återfinns i samhället (jmf Payne, 2005).  

 

Vidare konstruerar familjerättssekreterarna kategorin barn utifrån vissa antaganden och 

egenskaper i relation till kategorin föräldrar samt rådande samhälleliga föreställningar om vad 

ett barn är (Pettersson, 2003). Familjerättssekreterarna i ärende B väljer att beskriva barnet Lola 

i utredningstexten under rubriken sammanfattning och bedömning genom följande två 

meningar: 

 

Förskolepersonalen K.Ö. och K.B. berättar att Lola utvecklades bra och är 

en ganska vältalig liten tjej. Lolas mognad är åldersadekvat och att hon har 

en fin och fungerande kontakt med sin mamma. [B2, vår kursivering] 

 

Lola beskrivs som en vältalig tjej, vilket medför att Lola framställs med en högre mognadsgrad 

än jämnåriga barn. Familjerättssekreterarnas val av ordet “vältalig” anför också att Lola tycks 

kunna föra fram sin talan i utredningen trots sin ringa ålder. Vidare konstruerar 

familjerättssekreterarna barnet Lola genom att fokusera på handlingar som anses vara typiska 

för den sociala positionen barn, exempelvis när Lola leker, skrattar och skojar. Således 

framkommer det att familjerättssekreterarna har vissa förväntningar på hur Lola ska vara 

baserat på hennes ålder samt hennes sociala position som barn. Dessutom framställs Lola besitta 

en åldersadekvat mognadsgrad enligt familjerättssekreterarna, vilket anför att Lola uppfattas 

som ett normalt barn i enlighet med den samhälleliga föreställningen om barn och 

utvecklingsfaser. Detta kan förstås genom att Lolas position som barn bestäms utifrån hennes 

beteende och/eller förmågor utifrån utvecklingsnormer i relation till vilken ålder hon befinner 

sig i (jmf Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2015) Att beskriva en individ inom kategori 

förälder som vältalig eller åldersadekvat skulle framstå som märkligt, men att beskriva ett barn 

på liknande kan uppfattas som naturligt. Dessutom, i likhet med ärende A, framställer 

familjerättssekreterarna Lola som en “liten tjej” i sin bedömning. På det sätt väljer 

familjerättssekreterarna att konstruera Lola som en tjej och inte som en person. Dessutom 

stärker ordvalet “liten” att Lola kategoriseras till den sociala positionen som barn.  

 

6.2.2 Objektiv och subjektiv modalitet 

Det I likhet med ärende A konstruerar familjerättssekreterarna olika sanningsanspråk, genom 

objektiv och subjektiv modalitet, på det sätt som de gör verklighetsbeskrivningar i 

utredningstexten. Inledningsvis kan en objektiv modalitet utläsas, vilket resulterar i ett 

generaliserande uttalande vilket antyder på en högre sanningsgrad (Börjesson, 2003). Ett 
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exempel på detta är följande mening: “Föräldrarna bör därför, att för Lolas skull, inse att den 

andre föräldern är viktig för henne och lämna sin konflikt åt sidan”.  I denna mening 

förekommer ingen upphovsman till familjerättssekreterarnas påstående om föräldrarna vilket 

antyder på ett mer generaliserbart uttalanden om hur föräldrar är viktiga för barn och att 

föräldrar därför ska bortse från sina konflikter. Då modalitetsmarkören “föräldern är viktig” 

förekommer i sammanhanget ökar sanningsgraden, i jämförelse med om det istället hade varit 

“föräldern kan tänkas vara viktig”. Därmed konstruerar familjerättssekreterarna en allmängiltig 

sanning om hur relationen mellan föräldrar och barn ser ut. Vidare konstruerar 

familjerättssekreterarna ytterligare en objektiv modalitet i utredningstexten gällande Lola 

genom meningen: “Det skulle främja Lolas mående om hon kunde få träffa sin pappa mer än 

hon gör idag”. Här skapas ett generellt sanningsanspråk om barns behov av sin förälder då 

upphovsmannen utelämnas ur påståendet. Dock anger modalitetsmarkören “skulle” en lägre 

sanningsgrad då ordvalet inger en vaghet i utsagan. I kontrast till den objektiva modaliteten 

konstruerar familjerättssekreterarna i följande mening en subjektiv modalitet, ett uttalande som 

antyder till personliga åsikter: “Dessutom är det vår uppfattning att för att den gemensamma 

vårdnaden ska fungerar så att Lola inte drabbas bör fadern även i fortsättningen, som han har 

gjort hittills, överlåta till modern många av de beslut som kräver båda vårdnadshavarens 

medgivande”. Här kan istället utläsas hur upphovsmannen till utsagan är 

familjerättssekreterarna själva, vilket resulterar en lägre grad av generaliserande slutsatser. 

Därmed skapar modalitetsmarkören “vår uppfattning” en inverkan på utsagans låga 

sanningsanspråk då uppfattning om vad som är fungerande för gemensam vårdnad kan variera 

mellan olika utredningar.  

 

6.2.3 Begreppets barnets bästa och dess moment 

Som tidigare nämnt består diskurser av moment, vilka får sin betydelse i relation till andra 

moment (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Efter analys av ärende B kan det utläsas, i 

likhet med ärende A, ett antal meningsbärande moment för familjerättens konstruktion av 

barnets bästa. Ett centralt moment är barnets ålder, där exempelvis Lola konstrueras som 

åldersadekvat i sina handlingar, vilket får betydelse för i vilken grad Lola ges möjlighet av 

familjerättssekreterarna att ge uttryck för sina åsikter. Barnets ålder får vidare en mening i 

relation till barnets olika behov, där trygghet och en god anknytning till sina föräldrar framhålls 

med betydelse. Samspelet mellan dessa två moment, där barnets behov får sin betydelse i 

relation till barnets ålder, kan förstås utifrån den samhälleliga uppfattning om att barn utvecklas 

i en kulturell och social process som influerar sättet att bemöta och tänka kring barn och 

barndom (Woodhead, 2009). Föreställningen om barns behov samt ålder varierar över tid och 

kontext, vilket kan exemplifieras med uppfattningen om barn som arbetskraft har förändrats 

och blivit en förlegad syn i västerländska samhällen. Ytterligare ett moment som får sin mening 

i relation till de två tidigare momenten barnets ålder samt behov är barnets intresse. Barnets 

intresse framhålls av familjerättssekreterarna som mer betydelsefull än föräldrarnas intressen i 

citatet: “Barnets intresse går före föräldrarnas”. Detta resulterar i att Lolas intresse ska 

tillskrivas större betydelse än hennes föräldrars och då Lola tillskrivs egenskaper som “vältalig” 

av familjerättssekreterarna stärks detta resonemang.  Samspelet mellan dessa moment, barnets 

intresse, barnets ålder samt behov kan förstås utifrån att barn inte längre ses som passiva 

subjekt utan istället som aktörer som är medskapande i konstruktionen och besluten för sina 

sociala liv, sin omgivning och samhället de befinner sig i (Jenks, 2015). Vidare kan denna 

koppling mellan barnets intresse och barnets behov relateras till att barn anses vara experter på 

sin egen situation och kan därmed inte uteslutas för att kunna uppnå syftet med barnets bästa 

(Mattsson, 2006; Sundhall, 2012). Således framkommer att Lolas ålder samt behov och på det 

sätt som familjerättssekreterarna väljer att framhålla att barnets intresse går före förädlarnas 

konstruerar vad som anses vara barnets bästa i detta fall. 
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Andra moment som kan utläsas vara betydelsefulla i familjerättssekreterarnas konstruktion av 

barnets bästa är, i likhet med ärende A, föräldrarnas samarbetsförmåga. Det kan i 

utredningstexten utläsas att familjerättssekreterarna värdesätter egenskaper så som en god 

kontakt föräldrarna emellan samt beaktande för barnets behov av föräldrarnas fungerande 

samarbete. Detta tyder på att samhälleliga värden och normer påverkar familjerättens 

organisation genom en institutionell förståelse av vad som är föräldraskap. Alltså förståelsen 

av vad föräldraskap är inom familjerätten har förts vidare över tid, vilket resulterar i att denna 

förståelse har implementerats i varje socialsekreterarnas förhållningssätt (jmf Levin, 2013). 

Momentet föräldrarnas samarbetsförmåga får sin mening i relation till att föräldrar ska ha en 

konfliktfri relation till varandra. Detta kan härledas till familjerättssekreterarnas föreställning 

om vilka föräldraförmågor som krävs för att tillgodose Lolas behov och såldes i enlighet med 

barnets bästa. Momenten som, i detta fall samarbets- och konflikthanteringsförmåga, 

familjerättssekreterarna väljer att fokusera på i aktuell utredning resulterar i hur barnets bästa 

konstrueras i bedömningen av vårdnadstvisten.  

 

Barnets bästa-diskursen består av flera moment som tillskriver barnets bästa en innebörd i varje 

enskilt fall. I ärende B konstrueras barnets bästa utifrån att barnets intresse ska tillmätas 

betydelse utifrån ålder då barnet anses veta bästa gällande dess behov och därutöver 

föräldrarnas sätt att relatera till varandra. På det sätt som familjerättssekreterarna väljer att 

fokusera på just dessa moment kan förklaras utifrån att det arbete som sker inom 

människobehandlande organisationer inte är helt förutsättningslöst då det råder en moralisk 

praktik inom familjerätten (Levin, 2013). Detta resulterar i att föreställningen om vilka moment 

som anses vara betydelsefulla för barnets bästa ser någorlunda lika ut mellan olika 

familjerättsliga enheter. Dock kan det urskiljas att familjerättssekreterarna i ärende A och 

Ärende B väljer att fokusera på olika moment i konstruktionen av barnets bästa i respektive fall. 

I ärende A tillmäts momentet föräldrarnas stabila tillvaro och ekonomiska situation betydelse 

samtidigt som momentet barnets intresse inte förekommer på samma sätt som i ärende B.  

 

6.3 Ärende C 
Utredningen gäller barnet Alva som är åtta år gammal. Föräldrarna separerade innan dottern 

Alva föddes och dottern har sedan dess bott hos modern. Alva förekommer sedan tidigare i två 

SoL 11:1 utredningar som fokuserat på att Alva påverkats av att ha bevittnat bråk och våld i 

hemmet. Fader yrkar nu på ensam vårdnad alternativt gemensam vårdnad med boende hos 

honom. Modern motsatte sig yrkandet med undantag för visst umgänge. Ärendet består av ett 

yttrande utfört av två familjerättssekreterare. Familjerättssekreterarna gör en sammantagen 

bedömning att modern bör bli ensam vårdnadshavare då föräldrarnas kontakt är bristfälligt samt 

att samarbetet kring Alva inte har fungerat. Tingsrätten beslutar att ge modern ensam vårdnad 

i enlighet med familjerättssekreterarnas bedömning. 

 

6.3.1 Kategorisering 

I likhet med tidigare analys av ärende A och B konstruerar familjerättssekreterarna kategorin 

förälder utifrån egenskaper gällande deras lämplighet som vårdnadshavare. Familjerätten i 

ärende C konstruerar i sin bedömning föräldraskap utifrån positiva egenskaper som 

engagemang och närvaro i barnets liv. I utredningstexten lägger familjerättssekreterarna vikt 

vid att fadern är en engagerad och kompetent förälder. Detta kan förklaras utifrån att 

föräldraidentitet konstrueras genom önskvärda egenskaper såsom möjligheten att förse barnet 

med omsorg och trygghet (Pettersson, 2003). Vidare konstruerar familjerättssekreterarna 

föräldraskap genom att framställa vikten av barnets förståelse av båda föräldrarnas delaktighet 

och värde för barnet, vilket framkommer i följande utdrag ur utredningstexten:  
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Gemensam vårdnad är i de flesta fall en ur barnets synvinkel bra 

vårdnadsform. Båda föräldrarna har full insyn i allt som rör barnet och det får 

signaler att bägge föräldrarna är delaktiga och lika viktiga för henne. 

Undantag från denna huvudregel kan göras om någon av föräldrarna visat sig 

vara olämplig att ta vård om och/eller fatta beslut kring barnen eller om det 

föreligger en djupgående konflikt mellan föräldrarna som innebär stora 

svårigheter för dem att samarbeta i frågor som rör barnen. [C1] 

 

Utifrån ovan utdrag, där familjerätten beskriver kategorin föräldrar genom ett för 

familjerättssekreterarna antal önskvärda egenskaper, kan det urskiljas hur konstruktionen av 

föräldrar sker avhängt på grundorsaken till vårdnadstvisten, som i det här fallet är våldsaspekten 

föräldrarna emellan. I ärende C, där bråk och våld har förkommit, väljer familjerättssekreterarna 

att konstruera kategorin föräldrar på ett annat sätt än familjerättssekreterarna i ärende A, där 

problemet beskrivs ligga i meningsskiljaktigheter. I ärende C ligger fokus på barnets situation 

och upprätthållandet av en relation till båda föräldrarna i kontrast till ärende A där fokus ligger 

på tillgodoseendet av barnens materiella och emotionella behov. Detta kan förstås utifrån den 

moraliska praktik som familjerättssekreterarna arbetar utifrån när de gör avvägningar och 

bedömningar i olika ärenden.  I grund och botten gäller rådande samhälleliga normer och 

värden kring ett gott föräldraskap men i det enskilda fallet, exempelvis i ärende A och C, krävs 

att familjerättssekreterarna gör individuella tolkningar av de samhälleliga normerna och 

värdena för att uppnå syftet med dessa. Utifrån dessa avvägningar gör sedan 

familjerättssekreterarna sina bedömningar (jmf Levin, 2013).  

 

Utöver familjerättens konstruerande av kategorin föräldrar konstrueras även kategorin barn då 

familjerättssekreterarna tillskriver Alva ett åldersadekvat utvecklande, i likhet med Lola i 

ärende B. Exempelvis väljer familjerättssekreterarna att fokusera på referenssamtalen med 

skolpersonalen som anger att Alva mår bra och fungerar bra i skolan samt att hon utvecklas 

åldersadekvat och jobbar bra med skoluppgifter. På det sätt som Alva tillskrivs vissa egenskaper 

av familjerättssekreterarna kan förstås utifrån den sociala positionen barn som utgörs av 

specifika värden. Detta i linje med den allmänna föreställningen om vad ett barn är (jmf 

Näsman, Källström Cater & Eriksson, 2015). Dessutom kan det utläsas hur 

familjerättssekreterarna tillskriver Alva vissa handlingsmönster som framkommer i följande 

citat: 

 

Enligt personalen på umgängestöds verksamhet [sic] verkar umgänget mellan 

Alva och pappan avslappat. De leker, målar och ritar samtidigt som de pratar 

med varandra. De ger intrycket att vara trygga med varandra. Alva kan 

hävda sig och visa egen vilja och pappa kan säga ifrån. I samtal med Alva 

framkom det att hon trivs i skolan, har kompisar och tycker om sina föräldrar. 

Alva berättar att hon tycker att det är bra och roligt att träffa pappan. [C2, vår 

kursivering] 

 

Familjerättssekreterarna konstruerar Alva som barn genom att fokusera på handlingar, i likhet 

med Lola i ärende B, vilka enligt familjerättssekreterarna är typiska för barn och barndom. 

Detta kan förklaras genom att konstruktionen av barn sker genom adekvata handlingar för barn 

i olika åldrar utifrån den generella förståelsen om vad ett barn är och anses vara (Payne, 2005). 

Vidare väljer familjerättssekreterarna att göra skillnad mellan barn och föräldrar på det sätt som 

de väljer att framställa Alvas förmåga att kunna hävda sig till skillnad från faderns möjlighet 

att kunna säga ifrån. Familjerättssekreterarna väljer här att framhäva att Alva enbart kan hävda 
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sig i egenskap som barn, men att hennes pappa i egenskap som vuxen och förälder kan säga 

ifrån. Här skapas Alva som ännu inte tillräckligt kapabel att fatta beslut över sitt liv. Detta kan 

förstås genom positionering av barn som becoming, en grupp under utveckling som inte besitter 

mandatet att säga ifrån utan bara kan hävda sig. I motsats till detta positioneras vuxna som 

being, individer som innehar rätten att besluta i vardagliga situationer (jmf Woodhead, 2015).   

 

6.3.2 Objektiv och subjektiv modalitet 

Inledningsvis kan det utläsas hur familjerättssekreterarna konstruerar en objektiv modalitet 

genom övervägningen att gemensam vårdnad skulle öka risken för konflikter mellan 

föräldrarna: “Om modern och fadern skulle ha gemensam vårdnad om Alva finns risken att det 

skulle kunna leda till mer konflikter mellan fadern och modern”. Då uttalandet saknar 

upphovsman, i det här fallet familjerättssekreterarna, resulterar detta i ett högt sanningsanspråk 

med möjlighet att generalisera påståendet som allmängiltigt. Det kan därmed förstås som att 

gemensam vårdnad i detta fall är en generell sanning som resulterar i ökade konflikter. 

Familjerättssekreterarna väljer dock att stärka den subjektiva modaliteten i efterföljande utsaga 

genom att referera till tidigare nämnd objektiv modalitet i följande mening: “Vår uppfattning 

är med hänvisning till ovanstående…”. Både närvaron av upphovsman till denna utsaga samt 

modalitetsmarkören “vår uppfattning” anger en subjektiv modalitet som påvisar att utsagan inte 

är en allmän uppfattning. Då familjerättssekreterarna hänvisar till en utsaga med en högre 

sanningsgrad erhåller också bedömningen ensam vårdnad en högre sanningsgrad varpå 

vagheten i den subjektiva modaliteten reduceras. Vidare framkommer modalitetsmarkörer i 

ovanstående exempel i form av att familjerättssekreterarna “bedömer” att gemensam vårdnad 

kan öka konflikterna för att därefter ge uttryck för “vår uppfattning”. Dessa två 

modalitetsmarkörer skapar olika hög grad av sanningsanspråk, där familjerättssekreterarnas 

“bedömning” anger ett högre sanningsanspråk än hur något anses vara. Det kan därmed anses 

att vad familjerättssekreterarna utgår ifrån som bedömningsgrund anger ett högre 

sanningsanspråk om vad som är barnets bästa än vad familjerättssekreterarna faktiskt uppfattar 

vore gynnsamt för Alva. Det kan således konstaterats att det föreligger en diskursiv konflikt.  

 

6.3.3 Begreppets barnets bästa och dess moment 

Som tidigare nämnt konstrueras diskursen om barnets bästa genom att begreppet fylls med 

innebörd utifrån olika mindre beståndsdelar som erhåller sin betydelse i relation till andra, här 

kallat moment (jmf Winther Jørgensen & Phillips, 2002). I analys av ärende C har olika 

moment, i likhet med ärende A och B, identifierats vilka utmynnar i en betydelse för 

familjerättssekreterarnas konstruktion av barnets bästa. Ett moment som har identifierats och 

som familjerättssekreterarna fokuserar vid är barnets ålder. Till exempel läggs vikt vid att Alva 

utvecklas åldersadekvat i sitt beteende och Alva tillskrivs åldersadekvata handlingar som 

exempelvis att leka, måla och umgås med sin pappa. Detta kan förstås utifrån den samhälleliga 

föreställning om vad ett barn är (Pettersson, 2003). Vidare får barnets ålder sin betydelse i 

relation till barnets behov, vilket är ytterligare ett moment. I utredningstexten framställer 

familjerättssekreterarna Alva utifrån sitt behov av att umgås med sin pappa samt att hon mår 

bra av umgänget med honom. Dessa får i relation till momentet barnets ålder en betydelse då 

barn befinner sig i olika livsfaser som innefattar olika beteenden och handlingar, vilka ses som 

mer eller mindre normala för respektive livsfas. Detta kan förstås av att föreställningen om barn 

bygger på barns förmågor och beteende utifrån utvecklingsnormer (Näsman, Källström Cater 

& Eriksson, 2015). I detta fall kan våldsaspekten som föreligger i ärende C resultera i att 

familjerättssekreterarna väljer att fokusera på barnets ålder och behov samt beteende och 

utveckling för att avgöra om Alva har påverkats negativt eller uppvisar ett skadligt beteende till 

följd av föräldrarnas konflikter. Detta framkommer tydligt i familjerättssekreterarnas utredning 

där de väljer att framhålla skolpersonalens bedömning av att Alva mår bra och är välfungerande 
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i skolan samt att hon är åldersadekvat i sitt beteende. Skolpersonalen uppger att de inte känner 

någon oro för Alva. Detta kan jämföras med hur familjerättssekreterarna i tidigare ärende A 

och B valt att lägga fokus på barnets intresse eller barnets emotionella eller materiella behov 

där det inte förekommer en våldsaspekt. 

 

Därutöver väljer familjerättssekreterarna att betona framför allt ytterligare två moment i 

utredningstexten, vilket är föräldrarnas förmåga till samarbete och konflikthantering. Då 

föräldrarna har ett konfliktfyllt och våldsamt förflutet kan det utläsas hur 

familjerättssekreterarna väljer att fokusera på att föräldrarnas konfliktfulla relation skulle leda 

till bristfälligt samarbete kring dottern Alva. Familjerättssekreterarna menar att konsekvenserna 

av föräldrarnas konflikter är så “djupgående” att det inte kan vara i enlighet med barnets bästa 

och anser därmed att ensam vårdnad är att föredra framför gemensam i detta fall. Detta 

resonemang kan anses vara i enlighet med vad Singer (2007) hävdar om att möjligheten för ett 

någorlunda konfliktfritt samarbete mellan föräldrarna anses vara grundläggande för gemensam 

vårdnad. Begreppet barnets bästa i ärende C fylls med innebörd genom barnets ålder, behov, 

utveckling och beteende samt föräldrarnas samarbetsförmåga och konflikthanteringsförmåga. 

Dessutom fylls begreppet med innebörd genom familjerättssekreterarnas individuella 

bedömning i det specifika fallet i syfte att uppnå de rådande normer och värderingar som 

återfinns i samhället. Detta kan förstås utifrån den moraliska praktik där organisationer som 

familjerätten verkar för att upprätthålla samhällets moraliska värden (Levin, 2013). I tidigare 

analys av ärende A och B har det framkommit att rådande normer och värderingar i samhället 

om vad som anses vara en god förälder, barn och/eller barnets bästa påverkar 

familjerättssekreterarens bedömning. Ärende C påvisar liknande moraliska värderingar men 

också att grundproblematiken, i detta fall våldsaspekten, påverkar familjerättssekreterarens 

konstruktion av barnets bästa. 
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7. Slutsatser och slutdiskussion 
 

7.1 Slutsatser 
I denna studie kan vissa slutsatser dras där det först och främst är konstaterat att på det sätt som 

familjerättssekreterarna väljer att tillskriva kategorin barn olika värden och handlingar 

konstrueras en förställning om barn och barndom. Konstruktionen av barn och barndom får 

konsekvenser för i vilken utsträckning barn tillåts att komma till tals i vårdnadstvisten. Vidare 

är konstaterat att till följd av barnets bästa-begreppets inneboende vaghet sker en omdefinition 

av begreppet i varje ärende på så sätt som familjerättssekreterarna väljer att tillskriva barnets 

bästa en innebörd. På det sätt som familjerättssekreterarna i varje enskilt fall väljer att 

konstruera verkligheten resulterar i sanningsanspråk om denna, exempelvis framställs 

gemensam vårdnad med objektiv modalitet vilket leder till att denna vårdnadsform anses vara 

i linje med barnets bästa. Till följd av rådande sociala och kulturella processer inom 

familjerättens verksamhet definieras barnets bästa och vissa sanningsanspråk konstrueras. Detta 

får vidare konsekvenser för hur organisationen i stort, men också varje enskild 

familjerättssekreterare, formas utifrån dessa sociala och kulturella processer vilket leder till att 

konstruktionen av barnets bästa ser ut på ett visst sätt. Dessutom konstruerar verksamhetens 

institutionaliserande process en normerande ram för vad som anses vara relevant att skriva i 

utredning och vad som uppfattas vara mindre relevant (jmf Levin, 2013). Slutligen är det 

konstaterat att familjerättssekreterarna befinner sig i ett tvärdrag med flera påverkansfaktorer 

att ta hänsyn till. Utifrån dessa ska familjerättssekreteraren förhålla sig till sin individuella 

förförståelse och moral för att bedöma vad som är barnets bästa i den aktuella situationen. 

  

7.2 Slutdiskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka vilken föreställning som familjerättssekreterarna har 

om barn i de enskilda fallen. I samtliga tre ärenden väljer familjerättssekreterarna att koppla 

samman kategorin barn med aktiviteterna behov av anknytning och kontakt med båda 

föräldrarna. Dock skiljer de på olika behov utifrån barnets ålder så som trygghet, strukturer 

samt tillgodoseendet av materiella och emotionella behov. Något som därutöver tydligt 

framkommer i varje enskilt ärende är hur konstruktionen av barnet i relation till dess ålder 

resulterar i olika möjlighet för barnet att göra sin röst hörd. Intressant är 

familjerättssekreterarnas val att i ärende A, där det förekommer tre barn i åldrarna åtta, tio och 

13, gradera barnens möjlighet att göra sin röst hörd utifrån deras ålder. Detta i motsats till de 

enskilda barnen i ärende B och C, fyra respektive åtta år gamla. Här tenderar istället 

familjerättssekreterarna att tillskriva barnen högre mognad och därmed större möjlighet att 

komma till tals, trots att barnen i ärende B och C är yngre än barnen i ärende A. Det ska dock 

påpekas att Alvas möjlighet att komma till tals i ärende C inte framkommer nämnvärt då 

familjerättssekreterarna istället väljer att fokusera på om Alva uppvisar ett skadligt beteende till 

följd av föräldrarnas våldsamma relation. Vidare tillskrivs det yngsta barnet Anton i ärende A 

en lägre mognadsgrad då han beskrivs genom sitt kroppsspråk, vilket kan jämföras med Alva i 

ärende C som beskrivs kunna “hävda sig” samt “framföra sin vilja”, trots att de båda är åtta år. 

Detta resultat är samstämmigt med såväl internationell som nationell forskning vilken påvisar 

liknande åldersgradering vid konstruktionen av barn samt barnens möjlighet att komma till tals 

(Skjørten, 2013; Pranzo, 2013; Sundhall, 2012). Exempelvis beskriver forskning att en 

fjortonårings utsaga tillskrivs ett högre värde än en tioårings i relation till just ålder då 

fjortonåringen anses befinna sig i en livsfas där barnets röst tillmäts mer betydelse (Sundhall, 

2013). Därutöver kan det utläsas i ärende A att Antons röst tillskrivs mindre utrymme i 

utredningen då han ses i relation till både Matilda, tio år och Elvira, 13 år. Det kan således 

konstateras att betydelsen av yngre barns utsagor reduceras då det förekommer äldre barn i 

syskonskaran vars utsagor därmed anses viktigare. 
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Vidare är syftet med denna studie att belysa på vilket sätt som familjerättssekreterarna har valt 

att tillskriva begreppet barnets bästa innebörd samt vilka sanningsanspråk detta resulterar i. 

Utifrån diskussionen ovan och efter tidigare analys av momenten inom diskursen om barnets 

bästa kan slutsatsen således dras att barnets bästa-begreppet erhåller varierande innebörd till 

följd av begreppets vaga definition. Genom att familjerättssekreterarna tillskriver momenten 

barnets ålder och barnets möjlighet att komma till tals en mening konstrueras barnets bästa 

utifrån föreställningen om att barn bör delta med hänsyn till ålder och mognad vid 

vårdnadstvistutredningar. Därutöver framkommer att föräldrarnas samarbets- och 

konflikthanteringsförmåga tillskrivs en innebörd för begreppet barnets bästa. De olika 

sanningsanspråk som familjerättssekreterarnas konstruerar i utredningstexten kan bland annat 

urskiljas i ärende A där föräldrarnas samarbetsförmåga framställs med en objektiv modalitet. 

Detta resulterar i att en generaliserande sanning konstrueras gällande att samarbetsförmågan är 

avgörande vid gemensam vårdnad, något som även svensk forskning antyder då samarbete 

mellan föräldrarna anses vara en grundförutsättning (Singer, 2007). Däremot är det denna 

förutsättning som familjerättssekreterarna i ärende C utgår ifrån när de gör bedömningen att 

ensam vårdnad går i linje med barnets bästa. Familjerättssekreterarna i ärende C menar i sin 

bedömning att gemensam vårdnad skulle resultera i ökad risk för konflikt föräldrarna emellan, 

vilket i likhet med nationell forskning anses vara ogynnsamt för barnet (Singer, 2007). Dock 

framställer familjerättssekreterarna i ärende C sin bedömning genom en subjektiv modalitet 

vilket utgör ett lägre sanningssanspråk om vad som är i enlighet med barnets bästa. Därmed kan 

det konstateras att ensam vårdnad anses vara till barnets bästa i ärende C, men då bedömningen 

är formulerad genom en subjektiv modalitet kan ingen generalisering genomföras. Däremot 

förekommer en generaliserande sanning, objektiv modalitet, i ärende B då båda föräldrarna 

framställs av familjerättssekreterarna som betydelsefulla för barnet, varpå gemensam vårdnad 

bör fastställas. Detta står i kontrast till den subjektiva modaliteten i familjerättssekreterarnas 

bedömning i ärende C om att det nödvändigtvis inte alltid är barnets bästa att ha tillgång till 

båda sina föräldrar. Det kan således konstateras att familjerättssekreterarna tillskriver begreppet 

barnets bästa en generell innebörd genom att barn har behov som ska tillgodoses samt att barn 

har rätt att komma till tals utifrån sin ålder. Sedermera tillskrivs barnets bästa-begreppet 

innebörd på det sätt familjerättssekreterarna väljer att framställa vilken vårdnadsform som går 

i linje med barnets bästa. Detta sker genom olika mer eller mindre generella sanningar om 

betydelsen av föräldrarnas samarbetsförmåga samt barnets behov av båda föräldrarna.  

 

Ett sista syfte med denna studie är att klargöra vilka rådande ideal som familjerättssekreterarna 

bygger sin konstruktion av barnets bästa på. Beslutsfattandet om vad som är barnets bästa sker 

i människobehandlande organisationer som bygger på rådande samhälleliga normer och 

värderingar om vad som för tiden anses vara ett gott liv, eller i detta fall, barnets bästa. 

Familjerättssekreterarna i samtliga ärenden har således att förhålla sig till samhällets normer 

som är institutionaliserade i organisationen, vilket resulterar i att bedömningen bygger på 

gemensamma uppfattningar av den sociala verkligheten, och därmed barnets bästa (Levin, 

2013). Vidare krävs av familjerättssekreterarna att bedömningen av barnets bästa i varje enskilt 

fall tolkas utifrån familjerättssekreterarnas individuella förförståelse och moral då socialt arbete 

bygger på en moralisk praktik. Denna moraliska praktik framkommer i tidigare analys som 

speciellt viktig när barnet i ärendet har en ringa ålder som exempelvis Lola i ärende B som är 

fyra år. I ärendet framhåller familjerättssekreterarna att barnets intresse ska gå före föräldrarnas 

men trots detta kan inte Lolas egen talan urskiljas. Detta kan härledas till vad som framkommer 

i svensk forskning på området där resultat visar på att barn med låg ålder, främst barn under tre 

år, saknar rätten att föra fram sin talan i utredningar. I dessa fall är det familjerättssekreterarnas 

ansvar att observera och beskriva barnets situation (Sundhall, 2012). Detta kan härledas till 
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varför Lolas egen talan inte framkommer i ärende B då familjerättssekreterarna istället har valt 

att observera och tolka hennes situation. I dessa fall är således familjerättssekreterarnas 

individuella moral och kompetens att tolka av större betydelse för konstruktion av barnets bästa 

än barnets egen talan. Det kan därmed konstateras att familjerättssekreterarna påverkas av flera 

faktorer i omgivningen, exempelvis samhällets normer, institutionella värderingar samt det 

personliga handlingsutrymmet. Vidare ska familjerättssekreterarna förhålla sig till 

sin individuella förförståelse och moral vid konstruktionen av barnets bästa. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har inte på vilket sätt domstolen väljer att motivera sitt beslut om vad som är 

barnets bästa varit i fokus, utan på vilket sätt begreppet barnets bästa konstrueras i familjerättens 

utredningsunderlag för förslag till beslut. Vid genomläsning av nationell forskning har det 

framkommit att inga konkreta riktlinjer för att bedöma barns behov och barns intresse 

förekommer. Därför är det förvaltningsrättsliga kravet om motiveringsskyldighet av betydelse 

vid bedömning av barnets bästa, vilket resulterar i att prejudikat skapas som ger möjlighet till 

ökad likabehandling i beslut gällande barn (Mattsson, 2006). Det kan med hänsyn till detta vara 

av relevans för vidare studier att undersöka vilka konsekvenser familjerättens bedömning har 

för domstolens motivering vid beslut om barnets bästa i vårdnadstvister samt om tidigare beslut 

är prejudicerande i det enskilda fallet.  Därutöver har denna studie undersökt tre ärenden varvid 

två av dessa, ärende B och C, gäller ensambarn och där ärende A berör tre syskon. Resultat vid 

analys har påvisat att det yngre barnet i syskonskaran i ärende A tenderar att komma i skym 

undan för sina äldre syskon när det gäller att göra sin röst hörd i utredningen. Det kan med 

utgångspunkt i denna studies fynd vara av relevans för vidare forskning att undersöka om denna 

tendens är vanligt förekommande i större skala samt undersöka vad detta får för konsekvenser 

för de enskilda barnen i ärendet. 
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