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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, 

boende och umgänge förverkligar barns delaktighet. Vi har använt oss av 

kvalitativ metod och studiens empiri består av 12 utredningstexter som rör 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Materialet har analyserats med 

tematisk analys och diskuterats mot bakgrund av teorier om barns rätt att bli hörda 

enligt artikel 12 i barnkonventionen samt barns delaktighet i rättsprocesser som rör 

vårdnad, boende och umgänge. Av resultatet har framkommit att barn görs 

delaktiga i viss mån. Deras åsikter synliggörs och deras inställning efterfrågas men 

i utredningstextens bedömning beskrivs sällan barnets åsikt. Av resultaten 

framkommer även att utredningen ofta inte beskriver förberedandet av barnet inför 

hörandet eller överlämnandet av information till barnet rörande deras rättigheter. 

 

 

Nyckelord: Barns delaktighet, vårdnads-, boende- och 

umgängesutredning, familjerätt, barnkonventionen  



 

 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate whether investigations concerning 

custody, housing and socialization realize children's participation. We have used a 

qualitative method and the study's empirical data consists of 12 custody, 

accommodation and social investigation texts. The material has been analyzed 

with a thematic analysis and discussed in the light of theories about children's right 

to be heard pursuant to Article 12 of the Convention on the Rights of the Child and 

children's participation in legal proceedings relating to custody, housing and 

socializing. The result has shown that children are involved to a certain extent. 

Their opinions are made visible and requested, but in the investigation's 

assessment, the child's opinion is rarely described. The results show that the 

investigation often does not describe the preparation of the child before the hearing 

or the giving of information to the child regarding their rights. 
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1. Inledning och problemformulering 

Enligt Statistiska centralbyrån ([SCB] 2019) var 64 000 barn med om att deras föräldrar 

separerade under 2018 och antalet vårdnadstvister i domstol fördubblades nästintill mellan år 

2006 och 2013 (Stiftelsen allmänna Barnhuset, 2015).  De allra flesta separationer, den svåra 

situationen till trots, brukar oftast hanteras väl av föräldrar. Det är endast en mindre andel av 

alla separationer som leder till en vårdnadstvist (jmf Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd [Mfof], 2018; SCB, 2019). Vid en vårdnadstvist far barnet ofta illa på grund 

av att det kommer i kläm mellan två tvistande föräldrar. Föräldrarnas separation innebär alltid 

en stor förändring för ett barn. Särskilt svårt blir det för barnet om föräldrarna är i svår 

konflikt med varandra (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt författarna till denna studie är ett av det sociala arbetets huvudsakliga mål att 

främja människors välbefinnande, självständighet och hälsa. Det innebär i sin tur att en av 

socialtjänstens viktigaste uppgifter när de kommer i kontakt med barn är att arbeta för att 

barnet ska må bra. Röbäck (i Stiftelsen allmänna barnhuset, 2015) beskriver att när barn är 

med om att föräldrarna separerar önskar de bli involverade i förändringen som sker i familjen. 

De vill ha information och vara med och diskutera kring framtida arrangemang som rör 

boendet och umgänget.  Det finns även kopplingar mellan barns deltagande i dessa typer av 

familjeförändringar och ökad återhämtningsförmåga, välmående och förståelse (Stiftelsen 

Allmänna barnhuset, 2015).  

Trots att lagstiftningen betonar att barn bör göras delaktiga visar forskningen att barn 

sällan får komma till tals i familjerättsliga processer (Dahlstrand, 2004). Detta tyder på att det 

idag finns brister i den familjerättsliga handläggningen. Dahlstrand (2004) menar att det är 

viktigt att barnet i samråd med vuxna får vara med och diskutera kring de beslut som fattas i 

frågor som rör barnet och att deras åsikter tas i beaktande. Socialstyrelsen (2012) poängterar 

även att det är mycket viktigt att utredaren, som utreder de aktuella frågorna i den enskilda 

vårdnadstvisten, lyfter fram barnets åsikt i utredningens bedömning. Det innebär att utredaren 

gör en professionell bedömning av vad som blir bäst för barnet i fråga om vårdnad, boende 

och umgänge. I bedömningen, som framgår skriftligt mot slutet av utredningstexten, ska det 

framgå vad utredaren anser är bäst för det enskilda barnet (Schiratzki, 2019). 

När vi inför denna studie har sökt efter forskning vad avser barns delaktighet i 

familjerättsliga processer har vi funnit att de brister som Dahlstrand (2004) påtalar verkar 

kvarstå (jmf Daly, 2018; Palme & Heimer, 2016).  
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När barnkonventionen (Convention on the Rights of the Child, 1989, 44/25) får 

ställning som svensk lag 1 januari 2020 (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2019) 

kommer det innebära att barnet ska ges ett fullständigt erkännande som rättighetsbärare. Det 

innebär att exempelvis myndigheter kommer ha en skyldighet att tillgodose att barnet får ta 

del av och utöva sina rättigheter. Artikel 12 i barnkonventionen om barns rätt att bli hörda 

innebär att barnet har rätt att komma till tals och att barnets åsikt ska synliggöras i frågor som 

rör barnet (Förenta Nationernas [FN:s] barnrättskommitté, 2009). Vi tror att detta kommer få 

en inverkan på barns delaktighet och på hur utredningar som rör vårdnad, boende och 

umgänge behöver utföras ikraftträdandet. Som exempel kan nämnas att det i gällande lagtext 

lämnas en lucka åt den professionella att själv bestämma huruvida det är olämpligt att höra 

barnet i utredningssammanhang (Föräldrabalken [FB], SFS 2018:1288, 6 kap 19 §). Detta har 

inte någon motsvarighet i barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att bli hörda.  Där skall 

barnet höras om det är i stånd att bilda åsikter. Därutöver visar en undersökning som Barnens 

Rätt i Samhället (Bris, 2019) att nästan varannan svensk kommun (45 %) saknar en strategi 

för hur de ska implementera barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag vid 

årsskiftet 2020.  

Sammanfattningsvis anser författarna till denna studie, mot bakgrund av ovanstående 

och trots att barns delaktighet i dessa frågor undersökts många gånger, att det både är 

intressant och relevant att undersöka barns delaktighet i utredningstexter som rör vårdnad, 

boende och umgänge än en gång.  
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2.  Syfte & frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka om och hur familjerättsliga utredningstexter som rör vårdnad, 

boende och umgänge fram tills nu har förverkligat barns delaktighet. 

 

En avgränsning i studien görs till att endast innefatta vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar utförda av nio skilda socialtjänster i mellersta Sverige under åren 2018 

och 2019. 

 

Vårt övergripande syfte mynnar ut i två frågeställningar som är följande: 

 

1.  Hur kommer barnets delaktighet och rätten att bli hörd till uttryck i utredningstexten? 

 

2. Hur beskriver och beaktar utredaren barnets åsikter i utredningstextens bedömning? 
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3. Studiens centrala begrepp  

Nedan redogör författarna för de begrepp som har relevans utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. 

 3.1 Delaktighet 
Vad som menas med delaktighet kan vara skiftande. Med uttrycket barns delaktighet i 

vårdnads-, boende- och umgängesutredningar menas att barnet ges information om pågående 

utredning och samtidigt möjlighet att berätta om sin livssituation och om eventuella behov 

samt att barnets åsikt får en betydande roll i utredningen (Stiftelsen Allmänna barnhuset, 

2015).  

 

3.2 Vårdnad, boende och umgänge 
Dessa tre begrepp ses ofta som ett enhetligt begrepp inom ramen för utredningar som rör 

vårdnad, boende och umgänge. Att ha del i vårdnaden innebär att föräldern har en laglig rätt 

till insyn i barnets liv och rätt att vara med och fatta beslut i barnets liv. Att vara 

boendeförälder innebär att man som förälder är den förälder som står för barnets 

stadigvarande boende. Umgänge betyder att man som förälder ser, träffar och umgås 

regelbundet med sitt barn för att skapa och underhålla en varaktig relation (Singer, 2019).  

 

3.3 Barnets bästa 
Det enskilda barnets bästa ska utredas och fastställas utifrån vedertagen erfarenhet, 

vetenskaplig kunskap samt det enskilda barnets vilja. När domstolen fattar beslut som ska 

grundas utifrån barnets bästa görs en prognos för vad som kan förväntas vara barnets bästa. 

Sammanfattningsvis är den prognostiseringen sprungen ur resonemang som rör barnets 

psykiska och fysiska välbefinnande och utveckling på kort och lång sikt (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2015).  

För att kunna avgöra vad som är barnets bästa måste det enskilda barnet synliggöras. 

Det är inte tillräckligt att bedöma barnets bästa utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Barnet måste själv få uttrycka vad som är hans eller hennes bästa (Socialstyrelsen, 2012). 
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3.4 Vårdnadstvist 
Med vårdnadstvist menas att barnets vårdnadshavare inte är eniga i frågor som rör det 

gemensamma barnet vad avser vårdnaden, boendet och /eller umgänget. Om inte föräldrarna 

kan komma överens så kan de ta hjälp av domstolen som då får i uppgift att avgöra hur 

vårdnaden, boendet och/eller umgänget ska fördelas mellan föräldrarna. Föräldrarna, och 

barnet, befinner sig då i en vårdnadstvist till dess att dessa frågor är avgjorda (Singer, 2019). 
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4. Bakgrund 
Författarna redogör nedan för den bakgrund som är relevant för att förstå studiens kontext. 

Fortsättningsvis kommer benämningen utredning användas synonymt med utredningstext. 

 

4.2 Vårdnads-, boende- och umgängesutredning  
Det finns två sorters utredningar som kan bli aktuella i en vårdnadstvist. Dels den som ofta 

kallas för snabbupplysning enligt 6 kap 20 § (FB, SFS 2018:1288) och som ligger till grund 

för ett tillfälligt beslut om det fattas ett sådant i frågan, samt dels den utredning som är mer 

omfattande och som ofta ligger till grund för det slutliga beslutet i frågan, en så kallad 

vårdnads-, boende- och umgängesutredning enligt 6 kap 19 § (FB, SFS 2018:1288). Oftast är 

det socialnämndernas familjerätter som utför de utredningar som rör vårdnad, boende och 

umgänge. Utredningen skickas sedan till tingsrätten som underlag för det slutliga avgörandet i 

frågan (Mfof, 2018). I denna studie har författarna undersökt den sistnämnda varianten av 

utredning. 

 

4.2.1 Innehållet i utredningen 
Det finns inga tydliga bestämmelser i lagen om vad en utredning som rör vårdnad, boende 

eller umgänge ska innehålla. Det finns inte heller någon fastställd kunskap utifrån forskning 

om vad en utredning ska omfatta och hur olika omständigheter ska bedömas (Socialstyrelsen, 

2012). Hur utredningen utformas och verkställs är därmed utredarens ansvar. Utredaren bör 

dock begränsa sin utredning till saker som kan vara relevant för frågans bedömning. 

Utredningen bör innehålla barnets inställning och åsikter eftersom dessa är viktiga, samt 

nuvarande situation och viktiga händelser (Socialstyrelsen, 2012).  

 

4.2.2 Utredningens bedömning 
Det material som inhämtas till utredningen utmynnar slutligen i en bedömning som utredaren 

skriftligen uttrycker i utredningstexten. Utredningar om vårdnad, boende och umgänge syftar 

till att bedöma vad som är till barnets bästa vilket innebär att den som gör utredningen 

behöver klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten, annars kan inte domstolen ta 

ställning till vad som är barnets bästa eftersom det i princip bara är genom utredningstexten 

som domstolen får en bild av barnets åsikt och inställning. Det är viktigt att såväl domstolar 
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som socialtjänst redovisar hur man resonerat i det enskilda fallet. Det ska därtill finnas 

uttryckliga resonemang runt barnets inställning i bedömningen (Socialstyrelsen, 2012). 

Förutom barnets grundläggande rättigheter samt barnets bästa har också ett antal 

presumtioner, det vill säga antaganden, utformats i praxis. De syftar till att beskriva vad som 

generellt anses vara bra för barn i dessa sammanhang. Det antas till exempel att det är viktigt 

att ge barn kontinuitet och så långt det är möjligt oförändrade livsförhållanden 

(Socialstyrelsen, 2012).  

4.2.3 Att tala med barn i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge 
En kartläggning som Socialstyrelsen (2014) gjort visar att det är få barn som erbjuds fler än 

ett eller två samtal med utredaren. Det kan tyda på att det inte är individuella bedömningar 

som avgör hur många gånger barnet hörs, utan socialtjänstens generella utredningsrutin.  

Socialstyrelsen (2012) poängterar att utredaren behöver bygga upp ett förtroende, så att barnet 

vågar berätta om sin situation. För att åstadkomma ett förtroende kan det vara viktigt att träffa 

barnet flera gånger samt ge barnet lämpligt stöd under hörandet.     

Socialstyrelsen (2012) rekommenderar också att utredaren alltid bör träffa barnet både 

enskilt och tillsammans med föräldrarna var för sig. Det är att föredra om den första kontakten 

med barnet sker i respektive förälders hemmiljö. Utredaren bör vid mötet ge barnet utrymme 

att berätta om eller på något annat sätt klarlägga sin situation (Socialstyrelsen, 2012).  

Barn har olika förutsättningar och mognadsgrad och därför måste det i varje enskilt fall 

göras en bedömning om det är olämpligt att tala med barnet. Det går inte att fastställa någon 

exakt ålder utan utredaren behöver ta hänsyn till barnets ålder och mognad, och i varje enskilt 

fall avgöra om barnet ska höras. Att barnets ålder och mognad ska beaktas i bedömningen 

betyder oftast att större vikt ska fästas vid ett äldre barns inställning än vid ett yngre barns 

(Socialstyrelsen, 2012). Det är en vanlig missuppfattning att barn får bestämma själva så snart 

de har fyllt tolv år – det finns ingen sådan absolut åldersgräns. Barn kan redan från ca fyra års 

ålder berätta om sina upplevelser om barnet blir bemött med respekt av en utredare som har 

förmåga att öppet lyssna på barnets berättelse. Att barnets uttalande uppfattats rätt bör alltid 

kontrolleras med barnet. Om det inte är olämpligt, bör även barnet erbjudas ett avslutande 

samtal och informeras om vad utredaren har kommit fram till i utredningen (Socialstyrelsen, 

2012). Om handläggaren gör bedömningen att det inte är lämpligt att tala med barnet, bör 

orsaken till detta redovisas för domstolen. I sådana fall kan det ibland vara lämpligt att låta 

barnet komma till tals genom personer i barnets omgivning som känner barnet väl 

(Socialstyrelsen, 2012). 
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 5. Tidigare forskning 

Inledningsvis görs en genomgång av forskning kring vikten av barns delaktighet, därefter 

presenteras forskning kring vuxenvärldens attityder om barns kompetens. Slutligen redogörs 

det för hur barns delaktighet kan ses mot bakgrund av barnkonventionen.  

5.1 Betydelsen av delaktighet för barn 
I sådana livsomvälvande händelser som en skilsmässa menar Warshak (2003) att barns 

delaktighet blir en viktig fråga. Genom att lyssna till barn och göra dem delaktiga i beslut som 

rör dem själva kan onödigt lidande undvikas. Det barnen delger kan ge viktig information om 

deras känslor, behov och preferenser och på så vis kan man göra bättre lösningar för barnen 

efter en skilsmässa (Warshak, 2003). 

Att låta sig bli upplyst av barnen behöver dock inte per automatik betyda att det är 

barnets åsikt som bestämmer utgången i processen (Warshak, 2003). Hernes (i Heimer & 

Palme, 2016) beskriver att rätten till delaktighet mer handlar om rätten till information och 

rätten att bli lyssnad till snarare än rätten till själva beslutsfattandet. Barn känner sig dessutom 

ofta maktlösa vid en skilsmässa, om de vuxna kring barnet då klarar av att göra barnet 

delaktigt i beslut som rör barnet kan det leda till en form av egenmakt för barnet då det får 

känna sig som aktiv deltagare i den kris familjen genomgår (Warshak, 2003).  

Alderson (i Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2015) menar att barns deltagande i 

beslutsprocesser bör starta i tidig ålder då det har fördelar för utvecklandet av personlig 

identitet, moraliskt resonemang och kompetens. Delaktighet ökar även barns tillfredsställelse 

kring de beslut som fattas.  

Shier (2001) beskriver att barn inte ska pressas till ansvarstagande som de inte vill ha 

eller inte är mogna för att ta, men att de ska ges möjligheten att vara delaktiga. Shier (2001) 

menar vidare att det är ett klokt förhållningssätt att se efter inom vilka områden som det är 

lämpligt för barn att dela ansvar och makt över beslut genom att väga risker och fördelar mot 

varandra. Warshak (2003) diskuterar också varför man ska vara försiktig med att lägga alltför 

stor vikt vid barnens åsikter och menar att det främst handlar om att barn av olika anledningar 

inte alltid vet vad som är bäst för dem samt att de kan sättas i situationer där de tvingas välja 

mellan sina föräldrar vilket kan skapa stor stress. 
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5.2 Vuxenvärldens attityder och barns delaktighet 
Warshak (2003) menar att barns röster tidigare varit frånvarande i beslut som handlat om 

deras välfärd efter föräldrarnas skilsmässa. Istället har könsstereotyper och tankar om 

föräldrarnas rättigheter varit det som fått styra barnens öde efter en skilsmässa. Heimer och 

Palme (2016) beskriver att en orsak till att barnen inte blir delaktiga i beslutsprocesser kan 

vara att socialtjänstens praktik tenderar att se barnets välfärd som nästintill detsamma som 

barnets behov av skydd och låter det gå före barnets rätt till delaktighet. Vad som är bäst för 

barnet bestäms därigenom av vuxna och på grund av att barnet ses som sårbart blir det de 

vuxnas plikt att skydda barnet. Man har också sett att eftersom de professionellas bemötande 

av barn ofta handlar om att beskydda barnen skapar utredarna ett mycket begränsat utrymme 

för delaktighet i beslutsprocessen (Heimer & Palme, 2016).  

Det har också framkommit att små barn ofta ses som objekt som observeras snarare än 

att de får komma till tals (Röbäck i Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2015). Neale (2002) 

diskuterar och problematiserar också vilken status barnets åsikter får när barnet väl har delgett 

dem. Presumtioner om barns lägre status spelar stor roll när det kommer till vilken betydelse 

ett barns åsikter får. Eftersom barns åsikter ska beaktas i ljuset av barnets ålder och mognad så 

är det vuxenvärlden som har den slutliga makten avseende vilken vikt som ska fästas vid 

barnets uttryckta åsikter. Med andra ord så är det vuxna som måste tillmäta barnet den 

mognad som krävs för att kunna bedöma huruvida barnet är tillräckligt moget för att åsikterna 

ska kunna tas på allvar (Neale, 2002). Detta kan vara problematiskt eftersom vuxnas fördomar 

om barns intellektuella, emotionella färdigheter och moraliska integritet motverkar att barns 

åsikter blir respekterade. Dessutom finns det ett klimat där antaganden om att barn kan ljuga, 

hitta på, fantisera, manipulera eller bli manipulerade gör att barns åsikter oundvikligen 

kommer att betraktas som icke trovärdiga av vuxenvärlden (Neale, 2002). 

Daly (2018) finner i sin studie liknande resultat. Studiens syfte är att argumentera för 

principen om att barns autonomi ska vara ett inslag i juridiska beslut där barnets bästa är det 

som primärt beaktas. Studiens resultat visar att professionella ofta lutar sig mot populära 

antaganden om barn och barns åsikter förefaller endast ges signifikant vikt när den 

professionella delar barnets åsikter (Daly, 2018).  

Barnet bör i rättsliga sammanhang få möjligheten att välja, om det själv önskar, hur det 

ska involveras i besluten och resultaten av dessa beslut. Det enda förbehållet ska vara att 

barnets vilja inte får leda till att en signifikant risk uppstår som kan komma att skada barnet 

(Daly, 2018). Daly (2018) resonerar även runt den tyngd presumtioner kring barnets bästa har, 
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till exempel barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket ofta visar 

sig viktas tyngre än barnets vilja och åsikter. 

 

5.3 Barnkonventionen och delaktighet 
Sverige har ofta setts som ett föregångsland när det kommer till barns rättigheter och var ett 

av de första länderna att skriva under barnkonventionen, dock har barnkonventionen haft liten 

inverkan på barns rätt till delaktighet (Heimer & Palme, 2016). Heimer och Palme (2016) 

menar att barnkonventionen gjort ett svagt intryck på svensk lagstiftning och vill i sin studie 

bland annat undersöka vad som har förhindrat Sverige från att utvecklas lag- och 

policymässigt inom detta område. Detta beror till viss del enligt Heimer och Palme (2016) på 

att rätten till delaktighet för en grupp kan komma i konflikt med intressen och rättigheter hos 

en annan grupp, som till exempel barns rättigheter kontra föräldrars rättigheter, som av 

tradition varit starka i Sverige. Synen på att barn primärt behöver skyddas är också 

dominerande. Detta står i kontrast mot det barnfokus man menar behövs för att uppnå 

intentionerna i barnkonventionen, där barnets rättigheter kan ses som stärkta i förhållande till 

föräldrarnas eftersom barnet betraktas som en kompetent aktör och en rättighetsbärare enligt 

barnkonventionen (Heimer & Palme, 2016).  

Heimer och Palme (2016) beskriver att barnets rätt till delaktighet har undersökts och 

diskuterats från och till sedan 1970-talet. När Sverige skrev under barnkonventionen 1990 

började barns rätt att bli hörda på allvar debatteras igen. Lagstiftarna har dock vidhållit att 

barns åsikter kan ändras från en dag till en annan och att de kan manipuleras till en åsikt. Det 

har också varit en central del i lagstiftarnas ståndpunkt att barn inte ska behöva välja sida i en 

konflikt mellan föräldrarna vilket har bromsat barnkonventionens införande i svensk 

lagstiftning (Heimer & Palme, 2016). 

Heimer och Palme (2016) beskriver också att även om vissa framsteg har gjorts för att 

stärka barnets rättigheter så är inte barn garanterade en laglig rätt att bli lyssnade till och de 

har bara informella rättigheter att bli lyssnade till av socialtjänsten.  

5.4 Forskningslägets relevans för denna studie 
Den forskning vi redovisat visar på att delaktighet i dessa frågor är viktigt för barns 

välmående. Tillsammans skapar dessa olika forskningsbidrag en övergripande kunskap av 

området barns delaktighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge, vilket vi har utgått ifrån 

i denna studie. Även fast forskningen visar att delaktighet oftast är positivt för barnet är den 
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inte helt oproblematisk. Delaktigheten kan även leda till att barn riskerar att fara illa om de får 

ta för stort ansvar. De kan också riskera att fara illa om delaktigheten får gå före barnets 

behov av skydd. Således är barns delaktighet i frågor som rör dem emellertid en svår 

balansgång vilket forskningsläget ovan sammanfattningsvis beskriver.  
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6. Teorier 

Mouzelis (i Sohlberg & Sohlberg, 2019) förklarar att teorier kan förstås som en begreppsram 

där teorin syftar till att strukturera upp och skapa fokus i forskningen. Det är utifrån detta 

synsätt, och efter noga övervägande, som vi kom fram till att vårt syfte och våra 

frågeställningar bäst skulle tjänas av att vi använde oss av en teoretisk tillämpning av 

barnkonventionens artikel 12 om barns rätt att bli hörda samt Dahlstrands delaktighetsmodell. 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för våra teorier samt motivera hur de kan hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar.  

 

6.1 Barnkonventionen och artikel 12 
Den 20 november 1989 antog Förenta nationernas (FN) generalförsamling konventionen om 

barnets rättigheter – barnkonventionen. I konventionen betonas barnet som rättighetsbärare, 

men även barnets särskilda sårbarhet och behov av stöd och skydd understryks. 

Barnkonventionen består av 3 avdelningar där den första behandlar barnets rättigheter. 41 

artiklar återfinns i denna avdelning där fyra av dem är så kallade grundprinciper. Artikel 12, 

som avser barnets rätt att bli hörd är en av de fyra grundprinciperna (SOU 2016:19).  

Artikel 3, som avser principen om barnets bästa, är nära förbunden med artikel 12 i 

barnkonventionen. Principen om barnets bästa får dock inte användas för att inskränka andra 

rättigheter i konventionen, till exempel rätten att bli hörd (SOU 2016:19). Det finns ingen 

motsättning mellan artikel 3 och 12, istället kompletterar de varandra. Artikel 3 fastställer 

målet att uppnå det bästa för barnet, och artikel 12 innehåller metoden för att nå det målet. I 

själva verket kan inte artikel 3 tillämpas rätt om innebörden av artikel 12 inte respekteras som 

en rättighet (FN:s barnrättskommitté, 2009). 

 

Artikel 12 om barns rätt att bli hörda slår fast följande: 

 
1.      ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad.” 

 

2.      ”För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 

procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.”  
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6.1.1 Innebörden av artikel 12 
Låt oss titta närmare på hur punkt 1 i artikel 12 är formulerad och vilka begrepp och fraser 

som är av särskild betydelse för att förstå innebörden av artikeln. Inledningsvis finner vi 

formuleringen “skall tillförsäkra” som är en juridisk och bindande term. Den lämnar det inte 

öppet för konventionsstaternas eget tyckande. Konventionsstaten är ytterst skyldig att 

genomföra lämpliga åtgärder för att kunna förverkliga rättigheten för barnet att fritt få 

uttrycka de egna åsikterna fullt ut (FN:s barnrättskommitté, 2009). 

Konventionsstaterna ska vidare tillförsäkra alla barn som är ”i stånd att bilda egna 

åsikter” rätten att bli hörd. Frasen ska inte ses som en begränsning, det är istället en 

skyldighet för konventionsstaterna att så långt det är möjligt bedöma barnets förmåga att bilda 

en egen åsikt. Ordalydelsen utgår ifrån principen om att alla barn är i stånd att bilda egna 

åsikter. Konventionsstaterna får därmed aldrig utgå ifrån att ett barn inte kan bilda sina egna 

åsikter. Kommittén betonar att det inte finns någon åldersgräns för när barn är i stånd att bilda 

sina egna åsikter och påpekar att redan mycket små barn kan göra detta, även om det inte görs 

verbalt. Dessutom behöver inte barn ha stor kunskap i frågan det gäller, de behöver däremot 

ha en tillräcklig förståelse för att kunna bilda relevanta åsikter i frågan (FN:s 

barnrättskommitté, 2009) 

Härnäst kan vi utläsa att om och när barnet har bildat sig en egen åsikt ska barnet ha rätt 

”att uttrycka dessa fritt”. ”Fritt” innebär här att kunna ge uttryck för sina åsikter utan press, 

manipulation eller yttre påverkan och att kunna välja om man vill nyttja sin rätt att bli hörd 

eller inte, för det är en rättighet och inte en skyldighet. ”Fritt” är till sin natur också kopplat 

till barnets eget perspektiv och inte andras (FN:s barnrättskommitté, 2009). 

Konventionsstaterna måste också säkerställa att hänsyn tas till barnets individuella och sociala 

situation och att miljön gör att barnet känner sig respekterat och tryggt när han eller hon fritt 

uttrycker sina åsikter. Barnet måste få chansen att göra ett informerat val när det kommer till 

om barnet vill eller inte vill utnyttja rätten att uttrycka sina åsikter fritt.  Barnet behöver få 

veta vilka valmöjligheter som finns och vilka beslut som kan komma att fattas, och vad de kan 

få för följder (FN:s barnrättskommitté, 2009). 
Sista frasen i första meningen lyder ”i alla frågor som rör barnet”. Det betyder i 

praktiken att rättigheten är villkorad: barnet har rätt att bli hörd om frågan som berörs angår 

barnet. Det ska således gälla alla frågor utan undantag. Det leder till tolkningen att 

konventionsstaterna ska lyssna noggrant på barns åsikter inom alla områden där deras 
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perspektiv kan förbättra kvaliteten på lösningarna, oavsett om det är inom socialtjänsten, 

politiken eller i skolan (FN:s barnrättskommitté, 2009). 

Slutligen kommer vi till den sista meningen i första punkten där det står att barnets 

åsikter skall “tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.  

Denna fras refererar till barnets förmågor som härrör från barnets ålder och mognad. 

Förmågorna måste bedömas för att man överhuvudtaget ska kunna beakta barnets åsikter, och 

barnets ålder är här inte avgörande för bedömningen (FN:s barnrättskommitté, 2009). Det 

finns många andra relevanta aspekter som är med och påverkar barns utveckling av förmågan 

att bilda åsikter och därmed också förståelse, bland annat barnets erfarenhet, sociala och 

kulturella miljö samt det stöd barnet har. Därför är inte det ena barnet det andra likt och en 

bedömning behöver göras från fall till fall (FN:s barnrättskommitté, 2009). Begreppet mognad 

avser här förmågan att förstå och bedöma konsekvenserna av en särskild fråga. Därför kan 

mognaden bara viktas, det vill sägas ges betydelse i relation till andra relevanta aspekter, när 

barnets individuella förmågor har fastställts.  

Mognad är i sig svårt att definiera, men i artikel 12 syftas det på ett barns kapacitet att 

uttrycka sina åsikter om frågor på ett rimligt och självständigt sätt. Kommittén påpekar att 

hänsyn måste tas till hur frågan påverkar barnet. Ju större inverkan en fråga och ett beslut har 

på ett barns liv, desto mer relevant är en korrekt bedömning av just det barnets mognad (FN:s 

barnrättskommitté, 2009).  

I punkt 2 i artikel 12 poängteras att den rättighet som artikeln fastslår särskilt gäller barn 

i administrativa- och domstolsförfaranden. Dessa barn skall särskilt beredas möjlighet att 

höras i alla de förfaranden som rör barnet (FN:s barnrättskommitté, 2009).  

Dessutom fordrar artikel 12 att man erkänner all kommunikation såsom lek, 

kroppsspråk, teckningar och målningar vilket gör att även mycket små barn kan visa att de 

förstått och kan uttrycka sina åsikter (SOU 2016:19). Att barnet får uttrycka sina åsikter är 

viktigt i sig, men för att uppfylla artikel 12 krävs att det barnet berättat också får betydelse för 

det saken gäller (SOU 2016:19).  

 6.1.2 Barnrättskommitténs fem steg 
FN:s barnrättskommitté har utkommit med allmänna kommentarer till artikel 12. De har som 

syfte att hjälpa konventionsstaterna att korrekt genomföra och förverkliga artikel 12 om barns 

rätt att bli hörda (FN:s barnrättskommitté, 2009). FN:s barnrättskommitté (2009) beskriver att 

genomförandet av artikel 12 kräver att fem steg tas för att barnets rätt att bli hörd faktiskt ska 

förverkligas. Nedan beskrivs de fem stegen och som alla måste genomföras och uppfyllas 
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Steg 1 -
Förberedelse

Hur har barnet 
informerats om 

rättigheten?

Hur har barnet 
informerats om 
konsekvenser?

Hur har barnet 
förberetts inför 

hörandet?

Steg 2 -
Hörandet

Hur är sammanhanget 
under hörandet, är det 

stöttande & 
uppmuntrande?

Hur beskrivs hörandet, 
är det mer av ett 

samtal än en 
utfrågning?

Hur sker hörandet, är 
det under förtroliga 

omständigheter?

Steg 3 -
Bedömning av 

barnets 
förmågor

Hur utförs 
bedömningen av 

barnets förmågor?

Hur resoneras det runt 
barnets förmågor?

Steg 4-
Beaktning & 

feedback
Hur har barnets 

åsikter beaktats?

Hur har feedback 
lämnats till barnet 

under 
utredningsprocessen?

Påverkar feedbacken 
utredningen i något 

avseende?

Steg 5 -
Klagomål, 

(rättsmedel & 
upprättelse )

Hur har barnet getts 
möjlighet att framföra 

klagomål under och 
efter utredningen?

Hur tillvaratas dessa 
klagomål?

korrekt för ett komplett genomförande av artikel 12. Vi vill dock nämna att det idag inte finns 

någon lagstadgad rätt för barn att överklaga familjerättsliga utredningar då de inte har talerätt 

i rättsprocesser (Schiratzki, 2019). Därav har vi låtit steg 5 i modellen nedan fokusera på hur 

barnet har beretts möjlighet att framföra klagomål på utredningen. Utifrån de fem stegen har 

författarna till denna studie konstruerat följande modell: 

 

Modell 1. Modell för förverkligande av artikel 12 i barnkonventionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 1 - Förberedelse  

De som är ansvariga för att höra barnet måste förbereda barnet inför hörandet.  De ansvariga 

ska säkerställa att barnet är informerat om sin rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör 

honom eller henne, särskilt i alla rättsliga och administrativa beslutsprocesser. Barnet måste 

vara informerat om vilka konsekvenser barnets åsikter kommer att ha för resultatet. Barnet 

måste också få information om valmöjligheten att antingen kommunicera direkt eller genom 

en företrädare. Barnet måste vara medvetet om de möjliga konsekvenserna av detta val. 

Beslutsfattaren måste förbereda barnet tillräckligt innan hörandet, förklara hur, när och var 

hörandet genomförs och vilka som kommer att delta. Beslutfattaren måste också informera 

barnet om att barnets åsikter i denna fråga kommer att beaktas (FN:s barnrättskommitté, 

2009). 
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Steg 2 - Hörandet  

Sammanhanget i vilket hörandet sker måste vara stöttande och uppmuntrande så att barnet kan 

vara säkert på att den vuxne som är ansvarig är villig att lyssna på och noga överväga vad 

barnet har bestämt sig för att uttrycka. Den kunskap som finns om att höra barn visar att 

situationen hellre ska vara utformad som ett samtal än som en utfrågning. Helst ska barnet 

inte höras i en öppen domstolsförhandling, utan under förtroliga omständigheter (FN:s 

barnrättskommitté, 2009).   

Sammanfattningsvis påpekar kommittén att om barns deltagande ska vara effektivt och 

meningsfullt måste det ses som en process, inte som en engångshändelse (FN:s 

barnrättskommitté, 2009). 
  

Steg 3 - Bedömning av barnets förmågor  

Barnets åsikter måste beaktas när en bedömning, som utförs i varje enskilt fall, visar att barnet 

är i stånd att bilda sig egna åsikter. Om barnet är i stånd att bilda sig egna åsikter på ett rimligt 

och självständigt vis måste beslutsfattaren alltså ta barnets åsikter under övervägande som en 

viktig faktor för frågans avgörande (FN:s barnrättskommitté, 2009). 

  
Steg 4 - Information om hur barnets åsikter beaktats (feedback)  

Eftersom det barn som är i stånd att bilda åsikter har rätt att få sina åsikter beaktade måste 

beslutsfattaren informera barnet om resultatet av processen och förklara för barnet hur barnets 

åsikter beaktats. Denna feedback är en garanti för att barnet inte bara hörs rutinmässigt utan 

faktiskt tas på allvar. Informationen kan leda till att barnet motsätter sig, samtycker eller 

kommer med ett annat nytt förslag vilket kan ge viktig information om barnets 

ställningstagande och åsikter (FN:s barnrättskommitté, 2009).  

 

Steg 5 - Klagomål, rättsmedel och upprättelse  

Lagstiftning behövs för att barn ska ha möjlighet att överklaga och få sin sak prövad igen om 

barnet önskar det. Detta kan bli aktuellt om barnets rätt att bli hörd och att få sina åsikter 

beaktade åsidosätts eller kränks. Om barnet i praktiken inte kan utkräva sin rätt går det inte att 

säga att det är en rättighet enligt FN:s barnrättskommitté (2009). 
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Steg 1
Barn som 

informanter 

Barn får komma 
till tals

Barnets åsikter 
ges  låg prioritet

Andra aspekter 
viktas tyngre 
jämfört med 

barnets åsikter

Inget inflytande 
över beslut

Steg 2
Barn som 

medaktörer

Barns vilja tas i 
beaktande

Barnets åsikter 
ges  

medelprioritet 

Andra aspekter 
viktas mot 

barnets åsikter

Inflytande över 
beslut

Steg 3
Barn som 
aktörer

Barns vilja blir 
avgörande

Barnets åsikter 
ges  hög 
prioritet

Andra aspekter 
viktas mindre 
jämfört med 

barnets åsikter

Avgörande  
inflytande över 

beslut

6.1.3 Teoretisk tillämpning av artikel 12 i denna studie 
I vår studie har vi utgått från de fem stegen som barnrättskommittén redogör för och som 

behöver tas för att kunna förverkliga artikel 12. Vi har utifrån dessa fem steg skapat en modell 

som kan hjälpa oss att besvara vår första frågeställning, det vill säga hur barnets delaktighet 

och rätten att bli hörd kommer till uttryck i utredningstexten. Eftersom artikel 12 i 

barnkonventionen fokuserar på barnets rätt att bli hörd bedömde vi att den skulle vara 

användbar för oss eftersom den belyser viktiga aspekter av barns delaktighet. Den forskning 

vi funnit (avsnitt 5) visar på att barnkonventionen gjort ett svagt avtryck på svensk 

policyutveckling och på barns delaktighet i stort, vilket gör att vi tycker denna teori är 

relevant för vår studie.  

6.2 Dahlstrands delaktighetsmodell 
Precis som många andra forskare och teoretiker har Dahlstrand (2004) inspirerats av Roger 

Hart’s delaktighetsstege som utforskar delaktighet och icke-delaktighet på olika nivåer. 

Dahlstrand har utifrån Hart’s delaktighetsstege utvecklat en egen delaktighetsstege som 

fokuserar på barnets delaktighet i den familjerättsliga processen. Författarna till denna studie 

har utifrån Dahlstrands delaktighetsstege konstruerat en modell som redogörs för nedan.  

 

Modell 2. Dahlstrands delaktighetsstege om barnets inflytande över beslut                       

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6.2.1 Informant, medaktör eller aktör 
Steg 1 – Barnet som informant   

Dahlstrand (2004) menar att genom att låta barn få komma till tals kan man, förutom att låta 

barnet få känna sig delaktigt och stärkt, även åskådliggöra barnets situation genom barnets 
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åsikter och beskrivningar. Vidare beskriver Dahlstrand (2004) att vilken roll barnet tilldelas 

kan bero på särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Sådana omständigheter kan till 

exempel vara att man anser att barnet har påverkats i sina åsikter eller att barnet inte har 

någon bestämd uppfattning. Det innebär inte att barnet ska nekas sin rättighet att uttrycka sin 

åsikt, men rollen barnet får i beslutsfattandet blir annorlunda. Ett barn som anses påverkat i 

sin åsikt eller inte har någon bestämd åsikt kommer till exempel ha svårt att nå upp till något 

annat än rollen som informant. Det innebär i praktiken att barnet mister sitt inflytande över 

beslutet. Även attityder hos de vuxna som är inblandade i beslutsprocessen kring vad som är 

barnets bästa kan påverka barnets roll, till exempel hur långt barnets självbestämmanderätt 

ska sträcka sig innan barnets behov av skydd tar över (Dahlstrand, 2004).  

 

Steg 2 – Barnet som medaktör 

Vid det andra steget tar man barnets åsikter i beaktande men det är fortfarande de vuxna som 

har den slutliga beslutanderätten. Vid en bedömning av barnets bästa ges barnets åsikter och 

önskemål en betydande roll men det är inte ensamt avgörande för beslutet, barnets inflytande 

viktas mot andra relevanta aspekter (Dahlstrand, 2004). Vid denna nivå delar barnet med sig 

av kunskap om sin situation men också av sin personliga uppfattning. Som medaktör blir 

barnets åsikter hörsammade och beaktade. Dahlstrand (2004) påpekar barnets åsikt 

uttryckligen måste finns med i bedömningen för att säkert kunna säga att barnets åsikt har 

beaktats. Det ställer stora krav på att de vuxna måste kunna ta in barnets perspektiv och 

införliva det i beslutsfattandet. Idealet är att skapa ett samspel där den vuxne och barnet 

jobbar tillsammans för att få fram en gemensam lösning (Dahlstrand, 2004). En vanlig 

invändning till att inte ta barns åsikt i beaktande är att de inte uppnått tillräcklig ålder och 

mognad då den tidigare satta åldersgränsen på 12 år fortfarande verkar ha stor inverkan på 

barns rätt att komma till tals och få sin vilja beaktad. En annan invändning mot att ta barnets 

vilja i beaktande är att man då anser att barnet får ta för stort negativt ansvar i föräldrarnas 

konflikt (Röbäck i Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2015).   

 

Steg 3 – Barnet som aktör 

Dahlstrand (2004) beskriver att barnet vid detta steg anses vara kompetent nog att kunna fatta 

egna självständiga beslut. När det ska avgöras vad som är barnets bästa ges alltså barnet 

tolkningsföreträde vilket i praktiken innebär att andra faktorer som kan avgöra vad som anses 

vara barnets bästa ges lägre prioritet. Vuxnas attityder kan också påverka huruvida barnet 
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anses vara kompetent nog. Det är viktigt att alla beslut även vid detta steg sker i en dialog 

med vuxna, barnet ska inte lämnas ensamt i beslutsfattandet. Dessutom ska inte 

självbestämmanderätten ges totalt företräde, det ska alltid finnas en möjlighet att skydda 

barnet när besluten kan medföra att barnet far illa eller att det behöver ta beslut som barnet 

inte är moget nog för att ta (Dahlstrand, 2004).  

Dahlstrand (2004) har även funnit att det förefaller vara naturligt att i de fall ett barns 

åsikter överensstämmer med de vuxnas uppfattning om vad som är barnets bästa så får barnets 

åsikt ett avgörande inflytande över beslutet. När barnets åsikter däremot strider mot 

vuxenvärldens uppfattning om vad som borde vara barnets bästa åsidosätts barnets åsikter 

oftare enligt Dahlstrand (2004). Enligt Röbäck (i Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2015) är det 

ovanligt att barnets vilja blir avgörande för det beslut som tas. 

 

6.2.2 Teoretisk tillämpning av Dahlstrands delaktighetsmodell i denna studie 
I vår andra frågeställning i denna studie avser vi att besvara hur utredaren beskriver och 

beaktar barnets åsikter i utredningstextens bedömning. Utifrån frågeställningen bedömde vi 

att Dahlstrands modell skulle vara användbar som teoretiskt ramverk. Dahlstrands teoretiska 

modell beskriver bland annat hur barns åsikter viktas, det vill säga ges betydelse i relation till 

andra relevanta aspekter. Dessutom fokuserar Dahlstrands modell på barns delaktighet i 

familjerättsliga rättsprocesser.  

Den forskning vi funnit (avsnitt 5) belyser barnets behov av delaktighet. Samtidigt 

diskuteras viktandet av andra aspekter mot barnets uttryckta åsikt samt synen på barnet i 

behov av skydd kontra synen på barnet som en kompetent aktör. Mot bakgrund av detta har 

författarna uppfattningen att Dahlstrands teori om delaktighet är relevant för studiens syfte 

och frågeställningar. 
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7.  Metod och design 

Författarna till denna studie valde en kvalitativ metod då den är en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt vars tyngdpunkt ligger på en tolkning av och förståelse för den sociala 

verkligheten (se Bryman, 2011) vilket tjänar studiens syfte och frågeställningar väl. Till sin 

karaktär är studien också utforskande. Att en studie är utforskande innebär att studien syftar 

till att utforska och få en djupare förståelse inom ett kunskapsfält där det till exempel existerar 

kunskapsluckor. Utforskande forskning (explorative research) har enligt Dahlberg och 

McCaig (2010) som mål att samla ihop så mycket information som möjligt inom ett visst 

område eller en specifik aspekt av ett fenomen. Det insamlade materialet kan skapa grunden 

på vilken fortsatt forskning kan följa. 

Trots att barns delaktighet sedan tidigare är beforskat så upplever författarna till denna 

studie att det finns kunskapsluckor vad avser barns delaktighet i relation till rätten att bli hörd 

samt hur barnets åsikt beskrivs och beaktas i utredningstextens bedömning. Mot bakgrund av 

detta bedömde författarna att en utforskande ansats passade studien väl.  

 

7.1 Urval 
Vi har i vår studie valt att granska 12 utredningstexter som rör vårdnads-, boende- och 

umgängesutredningar. Författarna har således i denna studie endast undersökt den delen i 

utredningen som berör den utredningstext som översänds till tingsrätten.  

Vi begärde ut de domar som avkunnats under 2019 med tillhörande familjerättsliga 

utredningar vilka inledningsvis var 48 till antalet. Utredningarna har utförts under 2018 och 

2019. Anledningen till att vi även begärt ut domarna är för att det är via domarna som 

utredningstexterna är tillgängliga enligt offentlighetsprincipen. Domarna raderades dock 

omgående eftersom dessa inte skulle ingå i vår empiri. Empiri, som betyder erfarenhet, kan 

sägas vara ett utdrag ur den erfarna verkligheten och kan beskrivas som den information som 

samlats in av forskaren för ett konkret undersökningssyfte (Andersen, 2012).  

Vårt urval har också baserats utifrån ålder. Enligt Röbäck (i Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2015) verkar den tidigare uttalade åldersgränsen på 12 år ha haft en starkt 

begränsande inverkan på såväl barns rätt att komma till tals och att få sina åsikter beaktade. 

Det tror vi kan leda till att yngre barns åsikter, tankar och känslor förbises i högre utsträckning 

än äldre barns. Mot bakgrund av det har vi valt att göra ett målinriktat urval genom att välja ut 

utredningar där barnen är mellan 6 och 12 år. I vårt urval av empiri har ytterligare ett 
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inklusionkriterium varit att det ska finnas en bedömning med i utredningstexten. 

Socialstyrelsen (2012) manar till att barnets åsikter ska lyftas fram i den delen av utredningen 

som inrymmer analys och bedömning då barnets åsikt är viktig för vilket resultat utredningen 

får. Därtill ville vi att utredningstexterna skulle innehålla fler aspekter än bara 

vårdnadsfrågan. Vi tänker att vårdnadsbegreppet eventuellt kan vara mer abstrakt för ett barn 

att förstå och förhålla sig till i jämförelse med boende och umgänge. 

I vårt urval förekommer det även barn med särskilda behov.  ”Särskilda behov” har 

varken varit ett inklusions- eller exklusionskriterium men vi valde att ta med denna förekomst 

i vår studie på grund av att artikel 12 i barnkonventionen inbegriper alla barn i stånd att bilda 

en åsikt.  

7.2 Datainsamlingsmetod 
Materialet har begärts ut via e-post hos respektive registrator från tre tingsrättssäten i 

mellersta Sverige. I vår e-post beskrev vi syftet med vår studie och hur vi tänkte använda de 

begärda handlingarna. Handlingarna skickades sedan via säker e-post efter att tingsrätten gjort 

en sekretessprövning av handlingarna.  

Anledningen till att vi begärt ut från tre olika tingsrättssäten är att det inte var möjligt att 

göra ett urval från en domstol utifrån våra urvalskriterier, då hade vi behövt gå längre bak i 

tiden. Eftersom vi i denna studie ville granska utredningar som låg så nära i tid som möjligt 

valde vi därför att begära ut från flera tingsrätter. Utredningarna kommer sammanlagt från 9 

olika socialnämnder.  

Vår studie utgår ifrån sekundärdata genom valet att analysera utredningstexter som rör 

boende, vårdnad och umgänge. Sekundär datateknik innebär att forskaren samlar in redan 

befintliga data för att belysa problemställningen, detta är tidssparande genom att 

undersökningen baseras på redan existerande data helt eller delvis (Andersen, 2012).  

7.3 Databearbetning  
Vi har valt att göra en tematisk analys eftersom vi ville analysera både det som framgår med 

tydlighet och det som vi kan fånga upp “mellan raderna” ur materialet. Braun och Clarke 

(2008) menar att ett tema visar på ett mönster i datamaterialet. Vaismoradi, Turunen och 

Bondas (2013) beskriver att de teman som framkommer i en tematisk analys inte 

nödvändigtvis måste vara kopplade till kvantifierbara fynd i materialet. Temat kan snarare 

fånga upp något relevant i förhållande till själva forskningsfrågan. Som exempel kan nämnas 

att i en av utredningarna höll sig utredaren gömd för att kunna iaktta barnet. Syftet med 
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utredarens beteende var inget som framgick manifest eller som upprepades i övriga 

utredningar. Denna situation kodade vi delvis som ”äkta åsikt” och delvis som ”strategi”. Mot 

slutet av databearbetningen hade fler sådana koder förekommit, i andra situationer, vilket 

ledde till att författarna slutligen lyfte upp den koden i ett tema som vi kallar ”Barnets 

verkliga åsikt”. Koden ”strategi” lyftes slutligen upp i ett eget subtema; ”Utredarens strategi”, 

då den förekom ofta i materialet. 

Bryman (2011) beskriver att även om tematisk analys är en av de vanligaste metoderna 

vid kvalitativa studier är det inte en metod med tydliga tekniker. Enligt Vaismoradi et al. 

(2013) är den tematiska analysen flexibel till sin natur och den inleds med att man bekantar 

sig med sitt datamaterial. Man läser datamaterialet för att sedan läsa om det igen och notera 

samt skriva ned de initiala idéerna som dyker upp. Nästa steg är att generera koder som 

framstår som intressanta i relation till forskningsfrågan varefter man fyller dessa koder med 

relevant material från datamaterialet  

När koderna sedan insamlats sorteras de in i potentiella teman. En tematisk karta kan 

skapas för att se att koderna passar under respektive tema och gentemot hela datamaterialet. 

Näst i processen är att namnge olika teman för att skapa klara och tydliga definitioner så att 

respektive tema blir specifikt och kokas ned. Avslutningsvis ska resultatet och analysen 

redovisas för studien vilket betyder att citat och exemplifieringar redovisas och analyseras på 

ett sätt som gör att analysen relaterar tillbaka till frågeställningarna, teorierna och litteraturen 

överlag (Vaismoradi et al., 2013). Förenklat ser processen ut som modellen nedan: 

 

Modell 3. Analysprocess i tematisk analys 

7.4 Tillvägagångssätt 
Författarna till denna studie följde den beskrivning av tillvägagångssättet för tematisk analys 

som Vaismoradi et al. (2013) redogör för genom att vi inledde med att läsa utredningarna i sin 

helhet för att skapa oss en översiktlig uppfattning om innehållet. Därefter inriktade vi oss på 

de områden i utredningarna där ansvarig utredare hade haft kontakt med barnet och/eller där 

barnets åsikter framkom. Särskild fokus lade vi på barnets utsaga, de tillfällen där barnets 

åsikter omnämndes samt hur ansvarig utredare införlivat barnets åsikter i utredningstextens 

1. Bekanta sig 
med 

datamaterialet

2. Generera 
initiala koder

3. Söka efter 
teman

4. Omarbeta 
teman

5. Definiera och 
namnge teman

6. Producera 
rapporten
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bedömning. Vi turades om att läsa utredningstexterna, vi har således gemensamt granskat 

samtliga utredningar. Till en början använde vi oss av en öppen kodning, det vill säga att vi 

skapade initiala koder. Vaismoradi et al. (2013) menar att det är en del av den inledande 

fasen.  

Under kodningen av materialet använde vi oss av understrykningar och skrev i 

marginalerna. Vi noterade även kontexten i vilken understrykningen gjorts. Vi diskuterade 

kontinuerligt våra uppfattningar, antaganden och synpunkter på kodandet med varandra. Efter 

att vi gått igenom utredningstexterna under den inledande fasen övergick vi till att använda ett 

granskningsformulär (Bilaga 1). I granskningsformuläret skrev vi upp alla koder vi kunde 

finna i materialet under den inledande kodningsfasen.  

Avslutningsvis gick vi igenom allt material en sista gång och ställde frågor till det med 

hjälp av granskningsformuläret.  I formuläret (Bilaga 1) finns kategorier och frågor som är 

relaterade till studiens teorier. De har inte varit låsta utan har under processens gång reviderats 

och kategorier samt frågor har lagts till och tagits bort utifrån deras relevans för studien. Allt 

material har granskats utifrån den slutliga versionen av formuläret. Granskningsformuläret 

hjälpte oss att finna viktiga aspekter i materialet och minskade risken för att missa väsentlig 

information. Vaismoradi et al. (2013) poängterar att teman behöver bearbetas för att kunna 

kokas ned till mer precisa enheter. Vi valde att göra det på detta vis och varje utredningstext 

har således ett eget granskningsformulär.  

I slutfasen av databearbetningen skrev vi ut alla granskningsformulär och lade ihop alla 

koder vi kunnat finna. Vi grupperade de koder som vi upplevde hörde ihop. Koden 

”tillbakablick” grupperades till exempel med koden ”reflekterande samtal”. Dessa koder 

lyftes slutligen upp i ett tema som vi benämnde som ”hörandet som process”. Vi arbetade 

gemensamt med att föra upp samtliga koder av relevans till teman genom att diskutera 

koderna och våra olika teman i relation till forskningsfrågan. 

Slutligen har vi sammanställt våra resultat i studiens sista del, det som Vaismoradi et al. 

(2013) omnämner som redovisning av rapporten. Vi har utarbetat en översiktlig modell över 

våra teman och subteman för att förenkla och förtydliga vårt resultat. I den avslutande 

diskussionen har vi analyserat den data vi utvunnit genom studiens valda teoretiska filter och 

besvarar i diskussionen studiens frågeställningar genom att knyta an till teorier, tidigare 

forskning och studiens litteratur i stort.  

7.5 Tillförlitlighet och äkthet 
I kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet svåra att använda då de i första 
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Trovärdighet Överförbarhet

Pålitlighet Möjlighet att 
styrka och 
konfirmera

Tillförlitlighet

hand handlar om mätning och då det inom kvalitativ forskning inte anses finns några 

absoluta sanningar (Bryman, 2011). I denna studie gör vi inga sanningsanspråk utan vii vill 

istället bidra till en inblick i barns delaktighet i utredningstexter som rör vårdnad, boende och 

umgänge.  

Guba och Lincoln (i Bryman, 2011) presenterar två alternativa begrepp för bedömning 

av kvalitativ forskning. Dessa begrepp är tillförlitlighet och äkthet.  De fyra delkriterier som 

begreppet tillförlitlighet består av räknas upp nedan. Författarna till denna studie har 

kontinuerligt arbetat utifrån dem och sökt hitta vägar för att kunna förverkliga dem. 

 

Modell 4. Tillförlitlighet 

 

 

·    

 

 

Trovärdighet är en motsvarighet till det som inom kvantitativ forskning kallas intern validitet. 

För det här begreppet gäller att forskaren ska presentera en så trovärdig bild som möjligt av 

verkligheten, dels genom att se till att forskningen utförs i enlighet med de metodregler som 

finns samt dels att genom respondentvalidering bekräfta att forskaren uppfattat resultatet på 

rätt sätt (Bryman, 2011). Vi har försökt stärka trovärdigheten genom att noggrants förhålla oss 

till de metodregler som finns i kvalitativa forskningssammanhang. Vi har systematiskt och 

noggrant arbetat med studiens urval, datainsamling, databearbetning samt tillvägagångssätt 

för att stärka studiens trovärdighet. Respondentvalidering är tyvärr inte möjlig att genomföra i 

denna studie då det skulle innebära att vi skulle behöva söka upp de individer som ingår i 

studien. Detta tror vi skulle kunna riskera att utsätta dessa individer för obehag. 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet som forskaren uppnått kan tillämpas i 

andra kontexter. Eftersom kvalitativa studier ofta är bundna till sitt unika sammanhang blir 

det viktigt att forskaren gör noggranna beskrivningar för att läsaren själv ska kunna göra en 

bedömning om materialet kan överföras till en annan kontext (Bryman, 2011). Här har vi 

försökt vara noggranna och ge så fylliga och rika beskrivningar som möjligt genomgående i 
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studiens alla delar. Vi har försökt att vara tydliga med vad vi vill undersöka, hur vi ska göra 

detta och vad vi vill att detta ska leda till. Vi har inte gjort anspråk på att kunna generalisera 

vårt resultat utan vill poängtera att det är endast relevant för den kontext det uppkommit ur.  

Bryman (2011) menar att pålitlighet handlar om hur noggrann forskaren varit i 

beskrivningen av tillvägagångssättet i forskningsprocessen. Bryman menar att ett sätt att 

stärka pålitligheten är att använda sig av så kallad kollegiegranskning. Det innebär att 

forskaren låter en eller flera kollegor granska arbetet så att forskaren kan göra relevanta 

justeringar. I vårt fall har det inte funnits tillgång till kollegor, dock har vår handledare 

systematiskt och fortlöpande kontrollerat och granskat alla steg i studien. Detta kan sägas vara 

en variant på den granskning som Bryman ovan beskriver då den fyller samma syfte. Därtill 

har vi försökt vara så precisa som möjligt i våra beskrivningar av hur vi gått tillväga i 

processen för att öka transparensen och därmed pålitligheten. 

Möjlighet att styrka och konfirmera är ytterligare ett delkriterium. Utifrån det faktum att 

det är svårt att få en helt objektiv bild av verkligheten i samhällelig forskning behöver 

forskaren säkerställa att hen agerat i god tro. Det ska vara uppenbart att forskarens personliga 

värderingar eller teoretiska inriktning inte låtits påverka utförandet och slutsatserna i 

forskningen (Bryman, 2011). Vi har under arbetets gång haft diskussioner kring vår egen 

förförståelse och har på ett objektivt sätt försökt att synliggöra våra egna uppfattningar och 

fördomar genom att öppet diskutera och problematisera dem med varandra. Hur tänker vi 

kring barns delaktighet, vad har vi för erfarenhet av att göra barn delaktiga? Har vi någon 

förkunskap kring utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge? Då en av författarna till 

denna studie har erfarenhet från att utföra utredningar inom ramen för dessa frågor har 

flertalet diskussioner rört förförståelsens bidrag till denna studie. Förförståelsen har kritiskt 

granskats för att synliggöra eventuella för- och nackdelar. Dessa diskussioner mellan 

författarna har blivit en av studiens styrkor då de fört arbetet framåt och hjälpt till att 

problematisera och konkretisera studiens innehåll. 

Den äkthet som Guba och Lincoln (i Bryman, 2011) också nämner kan sägas fokusera 

på huruvida studien ger en rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar som finns i studien 

och om och i så fall hur studien hjälpt de som medverkat i studien på olika vis, till exempel 

om studien bidragit till att deltagarna bättre kan förstå sin situation. Något som har varit svårt 

och problematiskt under analysarbetet är att veta om det verkligen är barnets verkliga åsikter 

som framkommer i utredningstexten. Eftersom mycket information om barnet silas genom 

antingen en utredare eller en referent finns det en risk för att barnets åsikter feltolkas samt 
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ned- eller övervärderas. Författarna till denna studie tänker att det kan påverka den äkthet som 

Guba och Lincoln refererar till. Därtill är begreppet äkthet problematiskt att förhålla sig till i 

denna studie eftersom vi inte publicerar vår empiri (Se avsnitt 7.5.1). Det finns således inget 

sätt att verifiera den empiri som vi har granskat i denna studie. Vi har främst försökt 

kompensera detta genom att vara metodologiskt noggranna och genom att ge så exakta 

beskrivningar som möjligt och hoppas därmed på att det vi mister i äkthet vinner vi i 

tillförlitlighet. 

7.6 Etiska överväganden 
Utan tillgången till vår empiri skulle denna studie inte varit möjlig att genomföra. För att 

kunna motivera, underbygga och göra skäl för vårt val av empiri har vi varit tvungna att ta 

hänsyn till många olika etiska aspekter. Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

finns det forskningsetiska principer som varje forskare måste förhålla sig till och leva upp till. 

Samhällets medborgare har utifrån dessa principer ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig 

insyn till exempel i sina privata livssfärer. Vetenskapsrådet (2002) anger att individer inte får 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav på skydd 

kallas för individskyddskravet. För att kunna säkerställa individskyddskravet finns det fyra 

allmänna huvudkrav på forskningen vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet handlar sammanfattat om att deltagarna i studien ska få information 

om syftet med studien, att det är frivilligt att delta i studien samt att deltagarna får avbryta sin 

medverkan i studien när helst de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär 

framförallt att de som utför studien bör inhämta samtycke från alla som deltar i den. Detta 

krav innefattar även samtycke från vårdnadshavare vad gäller deltagare som är under 15 års 

ålder (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa två principer har inte varit helt oproblematiska att 

förhålla sig till i denna studie. Eftersom vår empiri består av offentliga handlingar har det inte 

funnits någon kontakt mellan författarna och de personer som ingår i de utredningar vi har 

undersökt, deltagarna har således inte fått någon information om studien. 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ges möjlighet till insyn i 

bland annat statens och kommunernas arbete (Sveriges domstolar, 2019). Eftersom vårt 

material omfattas av offentlighetsprincipen har vi inte behövt inhämta samtycken. På så vis 

har svensk lagstiftning gjort det möjligt för oss att förverkliga denna studie. Eftersom 

utredningstexterna delvis utgör känslig information om människorna som berörs, har särskilda 

överväganden behövt göras. Studien involverar som tidigare nämnts också enskilda personer 



27 

 

som inte kunnat ge sitt samtycke och då har det varit särskilt viktigt för oss att reflektera kring 

konsekvenserna som studien skulle kunna innebära för dem, särskilt då den också innehåller 

uppgifter om barn. Mot bakgrund av detta har vi vägt nyttan av studien mot att vi inte har haft 

möjlighet att inhämta samtycken och kommit fram till att vi tycker att studien har relevans för 

socialt arbete. Därtill har vi varit mycket noggranna i processen och beaktat enskilda 

personers integritet under hela processen.  

Att förhålla sig till konfidentialitetskravet innebär att skydda studiens deltagare genom 

att de avidentifieras samt att deras personuppgifter förblir anonyma. Åtgärder måste vidtas för 

att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav har vi i vår studie varit tvungna att ta särskild hänsyn till. 

Det åligger således uppsatsförfattarna att se till att deltagarnas identiteter är och förblir 

anonyma. Bryman (2011) nämner att kravet på konfidentialitet innebär att de personer som 

ingår i studien inte ska kunna identifieras när man publicerar studiens resultat. Detta gäller 

också till exempel platser och andra detaljer som kan bidra till att identiteter avslöjas. Alla 

personer som figurerar i utredningarna har givits fingerade namn i vår studie. I 

resultatavsnittet samt i diskussionsavsnittet ges utdrag ur utredningstexterna för att 

exemplifiera det resultat vi funnit. Om det förekommer specifika detaljer så som platser eller 

liknande så har dessa också maskats eller anonymiserats för att minimera risken för att någon 

ska känna igen sig och därmed uppleva obehag. Utredningarna har heller inte kodats som A, 

B, C och så vidare, för att minska risken för identifikation. Av samma anledning kommer inte 

utredningstexterna att publiceras som bilagor i denna studie då det skulle kunna öka risken för 

att individer blir identifierade.  

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, handlar om att materialet som samlas in enbart ska 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet uppfylls då denna studie 

inte har några andra ändamål än att fungera kunskapsalstrande. Inte heller kommer 

uppgifterna att användas i andra sammanhang utöver studien.  

 

7.6.1 Etisk egengranskning 
Vid ifyllandet av blanketten för etisk egengranskning (Bilaga 2), och i samråd med den 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna (personlig kommunikation, 11 november, 

2019) fann vi inga skäl för att pröva vår studie i den etiska granskningsnämnden vid 

Högskolan Dalarna. Sammanfattningsvis har författarna till denna studie gjort alla ovan 

nämnda etiska överväganden i syfte att främja och bibehålla en god forskningsetik. 
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7.7 Metoddiskussion  
Syftet med denna studie är att undersöka barns delaktighet i utredningstexter som rör vårdnad, 

boende och umgänge genom att granska dessa. Författarna ville komma åt djup och nyanser i 

materialet. Vårt val av analysmetod gjordes efter överväganden och jämförelser. Vi ansåg att 

vi skulle bli hjälpta av att använda en analysmetod som inte krävde av oss att vi behövde lång 

erfarenhet av analysarbete. Braun och Clarke (2008) påpekar också att tematisk analys är 

passande för nybörjare.  

 En bit in i skrivandets gång insåg författarna till studien att en kvantitativ ansats också 

hade passat studiens syfte men med tanke på att vi då redan var en bit in i skrivandet, hade vi 

inte möjlighet att utföra en kombinerad studie. Vi valde därför att begränsa oss till att använda 

en kvalitativ ansats. Som exempel på vad vi dock har vunnit genom att ha en kvalitativ ansats 

kan vi nämna att vissa teman fick ett större djup med en kvalitativ ansats då vi förmådde 

utvinna mer ur materialet än om vi endast exempelvis kvantifierat antalet gånger barnet 

hördes.  

Samtidigt hade studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet kunnat stärkas 

ytterligare om en kombinerad metod använts vilket författarna är medvetna om och ser som 

en brist. En kombinerad metod hade kunnat stärka fördelarna och minska nackdelarna med de 

respektive metoderna. Bryman (2018) beskriver också att flermetodsforskning kan stärka 

studiers tillförlitlighet genom att metoderna täcker upp för varandras svagheter.  

Studiens empiri har bestått av befintliga data. Anledningen till att vi valde befintliga 

data var att vi tänkte att vår forskningsfråga lättare skulle kunna besvaras av denna typ av 

material än av exempelvis intervjuer. Samma information kan kanske vara svårare att få 

tillgång till i en intervju då det ibland kan vara svårt att komma åt beteenden när man ber 

människor beskriva hur de gör. Sohlberg & Sohlberg (2019) förklarar att intervjusituationen i 

sig kan sätta press på den som intervjuas att motivera sina handlingar som rationella och 

välgrundade. Samtidigt hade det varit av värde att kunna undersöka barns delaktighet i 

utredningens helhet, inte bara i utredningstexterna, vilket exempelvis intervjuer kunde ha 

bidragit till. Under studiens gång har många frågor uppstått vilket intervjuer med utredande 

socialsekreterare kunde ha hjälpt till att besvara. Vi är också medvetna om att valet att 

undersöka endast utredningstexterna ger begränsad med information. Anledningen till att vi 

ändå valde utredningstexterna är för att vi anser att barnets delaktighet behöver få framkomma 

i sin helhet i den eftersom det i princip är den enda kontakt och bild domstolen får av barnet, 
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Därtill är vi medvetna om att våra valda teorier emellanåt riskerar att överlappa 

varandra vilket har varit en svårighet för oss att förhålla oss till. Med anledning av att de 

överlappar varandra har vi fått arbeta noggrant med att teorierna ska avgränsas och särskiljas 

från varandra så att de utgör en självständig del i denna studie. 
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8. Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för vårt resultat. Resultatet är summan av den tematiska analysen 

vars syfte var att utvinna den data ur vår empiri som var relevant i förhållande till vår 

övergripande forskningsfråga; om och hur barns delaktighet förverkligas i utredningstexter 

som rör vårdnad, boende och umgänge? Nedan illustreras en figur som består av de teman 

med tillhörande subteman som framkom i analysen. I varje underavsnitt redogörs det för alla 

huvudteman samt i löpnade text förekommande subteman. I citat och exemplifieringar 

benämns de barn och föräldrar som förekommer i utredningarna som ”B” respektive ”F”. 

 

Modell 5. Studiens teman och subteman

 

8.1 Informationen till barnet  
Det förekom i två utredningstexter att barnet fick information och förbereddes inför själva 

hörandet. Bland annat beskrev en utredare hur barnet förbereddes inför att komma till 

socialförvaltningen genom att ”Utredaren beskriver för B vad de kommer att prata om, hur det 

kommer att gå till och vilka som kommer att vara med”. I en annan utredning förberedde 

utredarna barnet genom att visa en film för barnet om vad som skulle ske. Utredarna beskrev 

att ”Vi visar filmen om Hugo som kommer till familjerätten och den visar på ett barnvänligt 

sätt vad vi jobbar med och vad tingsrätten är. Vi förbereder B inför träffen med utredaren för 

barnsamtal nästa vecka.”  

Det har dock varit mer förekommande i utredningstexterna att ingen beskrivning gavs 

av att barnet förbereddes inför hörandet och att ingen beskrivning gavs av att barnet fick 

information om hörandet. 

TEMA 1
Informationen till 

barnet

Förberedelser inför 
hörandet

Återkopplingen till 
barnet

TEMA 2
Hörandet som 

process

Flergångsföreteelse 
och rutin

Att möjliggöra 
hörandet

TEMA 3
Barnets verkliga  

åsikt

Utredarens 
strategier

Barnets 
förhållningssätt 

TEMA 4
Barnet i 

bedömningen

Beaktandet av 
barnets åsikt

Det kompetenta 
barnet
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I endast två av utredningarna kunde vi utläsa att barnet fick information om att rätten att 

komma till tals just är en rättighet och inte en skyldighet. I den ena av de två utredningarna 

beskrev utredaren hur barnet informerades om mötet på socialkontoret. Utredaren beskrev då 

att ”B informeras om att det är en möjlighet till att berätta vad hen tänker, men att om hen inte 

vill svara eller om hen vill avsluta samtalet är det bara att göra det.” 

I utredningstexterna framkom det oftast inte huruvida barnet fick någon information om 

hur, när och var hörandet skulle ske. Vi har inte heller kunnat finna i utredningstexterna att 

det gavs en beskrivning av att det aktuella barnet fick information om hur det som barnet 

delgav kunde komma att påverka utredningen. Det beskrevs inte heller i någon av 

utredningstexterna att barnet fick information om att det kunde kommunicera antingen direkt 

eller genom en företrädare. Vi kunde inte heller utläsa att barnet i någon av utredningarna fick 

någon återkoppling (feedback) kring hur barnets åsikter hade beaktats i utredningen, det vill 

säga det beskrevs inte i utredningstexten. Det framkom inte heller huruvida barnet hade getts 

möjlighet och tillfälle att komma med synpunkter på den färdiga utredningen. I några av 

utredningarna uppgav utredaren dock att barnet fått sin utsaga uppläst och att barnet sedan 

godkänt den. 

8.2 Hörandet som process 
I majoriteten av utredningarna skedde hörandet av barnet vid minst två tillfällen, det vill säga 

hörandet av barnet förekom som en flergångsföreteelse. I den utredning som lät barnet 

komma till tals flest gånger hördes barnet vid tre tillfällen. Ingen utredare beskrev i 

utredningstexten att en bedömning gjordes i det enskilda fallet avseende hur många gånger det 

aktuella barnet skulle höras i utredningen. I de utredningar där barnet hördes fler än en gång 

var det vanligt förekommande att barnet hördes rutinmässigt en gång i hemmet under 

hembesöket och en gång på socialkontoret.  

I en av utredningarna beskrev utredaren att ”Nästa gång utredaren träffade B frågade 

utredaren om det var något som B hade tänkt på, funderat kring eller ville tillägga sedan sist 

vi träffades”. Detta reflekterande förhållningssätt hos utredaren var något som återkom i flera 

utredningar. I en utredning beskrev utredaren att ”B och jag träffas själva och börjar med att 

backa tillbaka till senast vi samtalade.” I en annan utredning beskrev utredaren att ”Jag, 

utredaren, sammanfattar samtalet och B funderar ett tag kring hur hen nu bor.”  

I en utredning som avsåg ett barn som tidigare varit aktuell i flera barnutredningar inom 

socialtjänsten gav utredaren barnet ett erbjudande om att få komma och prata på 

socialkontoret vilket barnet tackade nej till. Att barnet fick erbjudande om att komma och 
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prata på socialkontoret efter hembesöket förekom i majoriteten av alla utredningar vi 

granskade. 

I de flesta utredningstexter beskrevs utredarens samtal med barnet som förtroligt. I en 

utredning beskrevs inledningen av samtalet som avslappnat och informellt genom att 

utredaren berättade att ”Utredaren träffar B på hembesök i familjen men samtalet sker enskilt. 

Vi inleder med att spela kort vilket hens yngre syskon också vill vara med på.” I en annan 

utredning beskrev utredaren att barnet stod och ritade på en whiteboard under tiden samtalet 

pågick. 

I tre av utredningarna beskrev utredarna att de inte hörde det aktuella barnet. I en av 

dessa tre utredningstexter beskrev utredaren att det inte var möjligt att höra barnet. I detta fall 

gjordes istället observationer av barnet vilket möjliggjorde att barnets åsikt ändå fick utrymme 

i utredningen. I de två resterande utredningarna avstod barnet från att komma till tals i ett 

strukturerat samtal på socialkontoret. Utredaren pratade istället med barnet under hembesöket 

vilket ändå gjorde att barnets åsikt delvis kom fram och fick utrymme i utredningen. 

 

8.3 Barnets verkliga åsikt 
Samtliga utredningstexter hade som mål att klarlägga barnets verkliga åsikt och hur barnet 

önskade att det skulle vara. I en utredning beskrev utredaren att ”B har getts flera möjligheter 

att komma till tals men avstått. Jag tänker att det hade varit värdefullt med enskilda samtal 

med B och ser det därför som en brist i utredningen att B:s uppgifter saknas.”  

I en annan utredningstext beskrev utredaren hur hen på olika vis försökte närma sig 

barnets verkliga åsikt. Utredaren ställde ”önskefrågan” till barnet och frågade barnet om hen 

fick önska hur det skulle se ut, hur skulle det vara då? I utredningstexten framgår det att ”B 

svarar att hen skulle vara glad om hen fick vara hos F varannan vecka och hos den andra F 

varannan vecka. B säger att hen önskar att hen fick det.”   

I några av utredningstexterna använde sig utredaren av olika strategier för att klarlägga 

att det var barnets verkliga åsikt som lyftes fram. I en utredning framkom det att utredaren 

gömde sig under tiden överlämningen till den andre föräldern pågick och att barnet föreföll 

vara oförställt glad att se föräldern. Utredaren beskrev i utredningstexten att ”B kommer 

springande i full fart så att morbrodern inte hänger med. B skriker av glädje och förtjusning 

…. när B får syn på föräldern, kastar sig B om halsen på hen och kramar och pussar hen 

spontant.”   
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I en annan utredningstext beskrev utredaren att barnet hördes utan vårdnadshavaren för 

att lättare kunna prata om sådant som kunde tänkas vara svårt att prata om med en förälder 

närvarande.  

Därutöver framkom det i en utredning att barnet motsatte sig umgänge med en förälder. 

I utredningstexten framkommer det att utredaren inte tolkade barnets åsikt som den verkliga 

utan försökte förmå barnet att ändå träffa föräldern genom att utredaren förklarade för barnet 

att det behövde redovisas för domaren att ett hembesök hos föräldern tillsammans med barnet 

hade gjorts.  

I samma utredning resonerade också utredaren att barnets förhållningssätt kunde vara ett 

sätt för barnet att hantera den situation som föräldrarna och barnet befinner sig i genom att 

utredaren beskrev att ”Barnets vägran att träffa föräldern kan vara hens sätt att stå ut i 

föräldrarnas konflikt och därför blir det enklast för hen att helt ta avstånd från den ena 

föräldern. ”Utredaren beskrev också att barnets ställningstagande hade varit tydligt i alla 

sammanhang. I utredningen står att ”B vägrar träffa F när hen ges möjlighet att själv besluta. 

Utredaren är trots hens tydlighet inte övertygad om att hen ger uttryck för sin faktiska 

inställning.” Utredaren beskrev barnets agerande som att det var påverkat i sin åsikt vilket 

gjorde att barnet inte förmådde eller vågade uttrycka sin verkliga vilja:  

 
”Utredaren har uppfattat att B håller sig fast vid sin berättelse men utredaren kan inte se 

rimligheten i den rädsla och det motstånd hen uttrycker, utredaren är i stället nära helt 

övertygad om att B inte kan säga annat än vad hen har sagt gällande umgänget med föräldern 

…. B kan tycka att det inte går att backa eller ändra sig nu … ” 

 

I två av utredningarna har barnet istället undvikit att svara på direkta frågor om hur barnet 

skulle vilja ha det. I en utredning beskrev utredaren hur barnet ”undviker frågan genom att 

hen hoppar över till ett annat samtalsämne … och visar sitt nya rum.” I samma utredning 

försökte utredaren förmå barnet att komma med en bestämd åsikt gällande umgänget med 

föräldern. Utredaren beskrev att ”Undertecknad försöker återkomma då och då till frågan om 

umgänge med F, B svarar otydligt ”nja” på frågan om hen vill träffa F.”  
 

8.4 Barnet i bedömningen 
I resultatet framkom det att de flesta utredare inte presenterade barnets åsikt i 

utredningstextens bedömning. Det enskilda barnet fick sällan utrymme i bedömningen vad 

avsåg barnets egen åsikt. Även i de fall där barnet hade hörts och delgett sin åsikt och 
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inställning så framgick inte dessa i bedömningen. I flera fall gick barnets utsaga och uttryckta 

åsikt i linje med vad utredaren kom fram till i bedömningen även om barnets röst var osynlig i 

själva bedömningen. I några utredningstexter var det vanligt förekommande att utredaren 

istället koncentrerade bedömningen kring föräldrarnas lämplighet: 

 
”F har dock mer utrymme att tillbringa tid med B så att hen slipper vara i skolan/fritids så 

långa dagar och F har god förmåga att tillgodose B:s behov …. Båda föräldrarna tillgodoser 

B:s sociala behov av umgänge med släktingar och vänner samt tillgång till aktiviteter … ” 

 

I de utredningar barnets åsikt beaktades i bedömningen lyfte utredaren fram och 

förtydligade barnets inställning och lät barnets åsikt väga in i bedömningen på ett tydligt vis. 

Utredaren beskrev i en utredning att ”B har framfört flera gånger att hen inte vill träffa F …. 

är barnet i behov av att tvingas umgänge med en förälder, som har utsatt dem för våld och 

andra övergrepp?” I en annan utredning där barnet åsikt beaktades framfördes följande: 

 
”Vid träffar och samtal med B har utredare uppfattat hen som ett moget och klokt barn, som 

kan uttrycka vad hen tänker och vill. B:s inställning i umgängesfrågan bör därför väga tungt 

när familjerätten och sedan tingsrätten gör sin bedömning.” 

 

I samma utredning förtydligades barnets inställning i bedömningen där utredarna uttrycker att 

”Vi utredare anser inte att det är till B:s bästa med en umgängesdom …. Det är ett alltför 

omfattande umgänge i tid i förhållande till B:s egen inställning.” 

I de fall barnets åsikt och inställning framkom i bedömningen var det vanligare att detta 

gällde äldre barn. Både i fall där utredaren gick emot barnets åsikt och i de fall utredarens 

bedömning gick i linje med barnets åsikt. Således var det mindre vanligt att yngre barn blev 

hörsammade i utredningstextens bedömning även om det förekom i ett fåtal utredningstexter, 

som i en där utredaren ansåg att ”mycket mer än så kan man inte begära eller förvänta sig att 

ett barn på fem och ett halvt år ska kunna uttrycka om hur hen vill ha det.” 

Det framkom även i utredningstexterna att det mycket sällan beskrevs att en bedömning 

gjorts eller att det fördes ett resonemang runt barnets ålder och mognad. Bedömningarna i 

utredningstexterna inleddes oftast med att utredaren klargjorde att det är barnets bästa som 

alltid skall vara avgörande i alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Sedan 

omnämndes allmängiltiga förklaringar av begreppet barnets bästa som var relevanta för det 

individuella ärendet. Detta innefattade exempelvis att barnet skulle skyddas mot våld eller 

mot att på annat sätt fara illa samt att behovet av en god och nära kontakt med båda 
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föräldrarna ska tillgodoses. Oftast var det barns bästa i allmänhet som lade grunden för hur 

det enskilda barnets bästa skulle bedömas i utredningarna vilket vi kan se i följande utdrag:  

 
”Barn vill i regel ha kontakt med båda sina föräldrar. Föräldrarna ska bygga upp barnets 

trygghet och tillit till sig själv och andra. För att ett umgänge med en förälder ska vara till 

barnets bästa, ska det vara förutsägbart och tryggt även på andra sätt. För B är det inte tryggt 

och förutsägbart …. under dessa förutsättningar är umgänge med F inte till B:s bästa.” 

 

I en bedömning framkom det att utredaren inte var överens med barnets åsikt och gick emot 

det barnet uttryckt. I utredningstexten beskrev utredaren att ”Utredarens bedömning är att B:s 

uttryckta önskan inte sammanfaller med hens bästa. Utredarens bedömning är att obefintlig 

kontakt mellan B och F skadar B mer än att ett umgänge blir av.”  
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9. Diskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka om och hur utredningstexter som rör vårdnad, 

boende och umgänge fram tills nu har förverkligat barns delaktighet.  

I följande avsnitt återkopplar vi till de teman som finns presenterade i föregående 

resultatavsnitt och diskuterar dessa mot bakgrund av studiens teorier, tidigare forskning samt 

delar av den litteratur som finns presenterad i studien. Genom detta ämnar vi besvara de 

frågeställningar som ställts upp för studien vilka var: 

 

1.  Hur kommer barnets delaktighet och rätten att bli hörd till uttryck i utredningstexten? 

 

2. Hur beskriver och beaktar utredaren barnets åsikter i utredningstextens bedömning? 

 

Vad är då denna studies huvudsakliga resultat? Studien har uppmärksammat mönster av att 

utredaren inte beskrivit i sin utredningstext att information, i form av förberedelser inför 

hörandet, getts till barnet. Ingen återkoppling till barnet rörande hur barnets åsikter beaktats 

beskrevs heller i utredningstexterna. I ett fåtal utredningar beskrevs det att barnet fick 

information om sina rättigheter. Vi har också funnit mönster som talar för att utredaren i de 

flesta utredningar hade för avsikt att skapa ett hörande som var förtroligt och informellt. 

Studien har också lagt märke till att barnet gjordes delaktigt vad avser att barnet gavs 

möjligheten att få komma till tals. Barnen synliggjordes och deras inställning efterfrågades 

även om en viss rutinmässighet noterats av författarna.  

I studien noterade vi att samtliga utredningars intention var att barnets verkliga och 

bestämda åsikt skulle framkomma. Författarna såg slutligen att barnets åsikt och inställning 

tenderade att lysa med sin frånvaro i utredningstextens bedömning även i de fall barnet hörts.   

 

9.1 Barnets behov av information 
I barnrättskommitténs modell för förverkligande av artikel 12 om barns rätt att bli hörda 

fastslås det i steg 1, som rör förberedelserna inför hörandet, att beslutsfattaren ska förbereda 

barnet tillräckligt innan hörandet genom att förklara hur, när och var hörandet kommer ske 

och vilka som kommer att delta (FN:s barnrättskommitté, 2009). Utredningstexterna beskrev 

sällan att barnet förbereddes inför hörandet. I två utredningar framkom det att barnet 

förbereddes inför hörandet genom att utredaren förklarade var, när och hur hörandet skulle 
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genomföras. Vi tänker att förberedelserna inför hörandet hör ihop med barnets rätt till 

information i frågor som rör barnet. Det kan mycket väl vara så att samtliga barn hade 

förberetts men att detta inte framkom i utredningen. Vi anser dock att det är viktigt att detta 

synliggörs i utredningen. Barnrättskommitténs modell för förverkligande av artikel 12 slår 

också fast att barnet måste förberedas inför hörandet för att artikel 12 om barns rätt att bli 

hörda ska kunna uppnås (FN:s barnrättskommitté, 2009). När förberedelserna inte beskrivs i 

utredningen blir det svårt att avgöra huruvida artikel 12 egentligen förverkligats.  

Barnet måste också enligt steg 1 informeras om sin rättighet att uttrycka sin åsikt i alla 

frågor som rör honom eller henne (FN:s barnrättskommitté, 2009). Utredaren informerade 

barnet om sina rättigheter i två av utredningarna men i de andra utredningarna fanns det ingen 

beskrivning kring detta. Detta innebär dock inte att barnen med säkerhet lämnades utan någon 

information alls, utredaren valde kanske att inte dokumentera informationsgivandet. Likväl 

blir det svårt att analysera och avgöra om barnet informerats om sina rättigheter. 

FN:s barnrättskommitté (2009) förklarar också att barnet måste få chansen att göra ett 

informerat val när det kommer till om barnet vill eller inte vill nyttja rätten att uttrycka sina 

åsikter fritt (FN:s barnrättskommitté, 2009). Att barnet blir adekvat förberett och får 

information om sina rättigheter är viktigt eftersom författarna till denna studie tänker att det är 

en förutsättning för att kunna göra barnet delaktigt. Detta resonemang stöds också av 

Socialstyrelsen (2014) som poängterar att utredaren behöver bygga upp ett förtroende så att 

barnet vågar berätta om sin situation. Författarna tänker att ett barn som fått bristande 

information inte vet vad som förväntas av det och då kan det bli en utväg att tacka nej till 

samtal.  

Enligt steg 4, som rör feedback till barnet, i barnrättskommitténs modell för 

förverkligande av artikel 12 slås det fast att feedback, det vill säga återkoppling, ska ges till 

barnet av beslutsfattaren under utredningen. Feedbacken ska beröra hur beslutsfattaren beaktat 

barnets åsikter. Feedbacken kan ses som en garanti för att hörandet inte sker rutinmässigt utan 

att åsikterna faktiskt tas på allvar (FN:s barnrättskommitté, 2009). I vårt resultat framkom 

ingen beskrivning av att feedback hade getts till något barn rörande hur deras åsikter hade 

beaktats i utredningen. Det blir ånyo svårt att säga om barnets rätt att bli hörd förverkligades. 

Vi tänker att denna feedback kan vara mycket viktig för barnet. Hernes (i Heimer & Palme, 

2016) beskriver att rätten till delaktighet mer handlar om rätten till information och rätten att 

bli lyssnad till snarare än rätten till själva beslutsfattandet. Detta tycker vi överensstämmer väl 
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med vad vi tror att en återkoppling skulle kunna bidra med; en delaktighet där barnet får 

tillfälle att få sina åsikter bekräftade och begrundade tillsammans med utredaren. 

 

9.2 Rutinmässighet och möjliggörande 
FN:s barnkonvention betonar att för att barns deltagande och rätten att bli hörd ska 

förverkligas och vara meningsfullt måste det ses som en process vilket innebär att barnet 

behöver höras flera gånger för att deltagandet ska anses effektivt (FN:s barnrättskommitté, 

2009). I de flesta utredningar i vår studie hade barnet hörts minst två gånger, i några fall tre. 

Barnet hade hörts både i hemmet och på socialkontoret. Detta tolkar vi som att processtänket 

delvis fanns hos utredarna. Utifrån resultatet i vår studie tycker vi oss kunna se att utredarna 

hade goda intentioner att låta barnen komma till tals då barnet ofta erbjöds att träffa utredaren 

en gång till efter hembesöket. Dock tycker vi oss se ett mönster av att det inte framkom 

bedömningar utefter varje barns enskilda behov, barnen hördes snarare rutinmässigt en gång 

på hembesök och en gång till på socialkontoret. Denna tankegång stöds även av 

Socialstyrelsen (2014) som beskriver att få barn erbjuds fler än ett eller två samtal under 

utredningen. Hur många gånger barnet hörs verkar snarare grunda sig på socialtjänstens praxis 

än på bedömningar i det enskilda fallet. 

Barnrättskommitténs modell för ett förverkligande av artikel 12 betonar att hänsyn 

måste tas till barnets individuella och sociala situation och att miljön ska göra att barnet 

känner sig respekterat och tryggt när han eller hon fritt uttrycker sina åsikter (FN:s 

barnrättskommitté, 2009). I flera fall genomfördes bara ett samtal med barnet i fråga och 

sällan fler än två. Författarna ställer sig frågande till om det går att bygga upp ett tillräckligt 

stort förtroende på så kort tid för att barnet ska vilja dela med sig av sin situation och sina 

åsikter. Detta stämmer även överens med Socialstyrelsens (2014) bedömning av detta där de 

påpekar att det kan krävas både flera samtal och anpassat stöd för att barn ska kunna göras 

delaktiga på riktigt.  

Steg 2 i barnrättskommitténs modell för ett förverkligande av artikel 12 om barns rätt att 

bli hörda, slår fast att sammanhanget måste vara stöttande och uppmuntrande så att barnet kan 

vara säkert på att den vuxne är villig att lyssna på och noga överväga vad barnet uttrycker. 

Situationen ska hellre vara utformad som ett samtal än som en utfrågning (FN:s 

barnrättskommitté, 2009). Dessutom anger artikel 12 att hörandet av barnet ska ske under 

förtroliga omständigheter (FN:s barnrättskommitté, 2009). Vi har kunnat se att utredarna i 

samtliga fall gjorde ett hembesök som ett första steg i utredningsförfarandet. Vår tolkning av 
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detta är att utredaren gjorde bedömningen att ett hembesök troligtvis upplevdes som mindre 

skrämmande än att komma till socialkontoret för ett första samtal. I nästintill samtliga 

utredningar beskrevs också barnsamtalen som uppmuntrande och avslappnade. Detta tolkar vi 

som att de utredningar vi har undersökt uppfyller steg 2 av barnrättskommitténs 5 steg och 

som avser utformandet av hörandet för att ett förverkligande av artikel 12 ska kunna uppnås. 

FN:s barnrättskommitté (2009) poängterar i relation till artikel 12 att all kommunikation 

från barnet måste erkännas för att artikel 12 om barns rätt att bli hörda ska kunna förverkligas. 

Kommunikation som sker genom observation, samspel och lek är till exempel giltig som 

underlag för att beskriva barnets inställning och åsikt. I tre av utredningstexterna framkom det 

att barnet inte hörts alls. I två av dessa tre fall berodde det på att barnen valde att inte 

medverka och i det tredje berodde det på att det inte var möjligt att höra barnet eftersom det 

aktuella barnet hade särskilda behov.  

I de utredningar barnen avstod att medverka hämtades barnets åsikt in genom 

referenspersoners utsagor och i det sistnämnda fallet genom observationer av barnet. De 

allmänna kommentarerna till artikel 12 poängterar dock att formuleringen som avser barnets 

rätt att uttrycka sina åsikter och som lyder ”rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 

barnet” syftar till att ange att det just är barnets eget perspektiv som måste få komma till 

uttryck (FN:s barnrättskommitté, 2009). Således går det inte att säga att barnets åsikt, enligt 

artikel 12, synliggjordes genom att referenter gav bild av barnets åsikt och inställning. 

Däremot är det enligt artikel 12 helt ändamålsenligt att använda sig av observationer och lek 

för att synliggöra barnets åsikt. 

9.3 Att tro på det barnet säger och visar 
Dahlstrand (2004) beskriver att hörandet av barnet ställer stora krav på att vuxna måste kunna 

ta in barnets perspektiv. I vårt resultat framkom det i några utredningar att utredarna hade 

olika strategier när de hörde barnet. I en utredning hade till exempel barnet observerats utan 

barnets vetskap och i andra utredningar ställde utredaren olika typer av frågor, så som 

”önskefrågan”, för att säkerställa att det är barnets verkliga åsikt som framkommer i 

utredningen. Detta tolkar vi som utredarens strävan att klarlägga barnets äkta åsikter och 

innersta önskningar. 

Neale (2002) menar vidare på att det finns ett klimat där antaganden om att barn kan 

ljuga, hitta på, fantisera, manipulera eller bli manipulerade vilket gör att barns åsikter 

oundvikligen kommer att betraktas som icke trovärdiga av vuxenvärlden. En sådan 
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föreställning om barns egenart tänker vi också kan vara en bidragande orsak till att 

fastställandet av den verkliga inställningen förefaller vara av vikt i utredningarna.  

Dahlstrand beskriver (2004) att ett barn som anses påverkat i sin åsikt har svårt att nå 

upp till något annat än rollen som informatör. Vårt resultat visar att det i en utredning förekom 

att utredaren inte uppfattade barnets inställning och åsikt som barnets egna även fast den var 

bestämd och att barnet därmed förlorade sitt inflytande över beslutet. I den utredningen ville 

inte barnet träffa den ena föräldern och det ifrågasattes om det var barnets ”verkliga vilja” 

eller om den andra föräldern hade påverkat barnet. I samma utredning lade utredaren stor vikt 

vid att förtydliga att den bestämda åsikten som barnet uttryckte kanske inte var den verkliga 

genom att poängtera att ”utredaren är i stället nära helt övertygad om att B inte kan säga annat 

… ” Detta överensstämmer med Dahlstrands (2004) beskrivning av att barn som är påverkade 

mister sitt inflytande i utredningen. Samtidigt tänker vi att barnets bestämda åsikt, men som 

kanske inte är barnets verkliga eller egna, kan vara ett sätt för barnet att stå ut i konflikten, 

något som även utredaren resonerar kring i ovan nämnda utredning. 

Steg 2 i barnrättskommitténs modell för ett förverkligande av artikel 12 om barns rätt att 

bli hörda, fastslår att hörandet av barnet ska vara som ett samtal och inte som en utfrågning. 

(FN:s barnrättskommitté, 2009). I flera utredningar noterade vi att utredaren hade svårt att 

beskriva barnets åsikt som tydlig, konkret och/eller bestämd. Barnet undvek frågor eller 

började prata om annat under hörandet. Det skulle kunna bero på att utredaren frågade ut 

barnet vilket ledde till att barnet använde en strategi under hörandet för att slippa svara genom 

att barnet undvek frågorna och bytte fokus. Vi tänker att i de utredningar där hörandet är 

utformat som en utfrågning så motverkar det att barnet får uttrycka sin åsikt i motsats till 

barnrättskommittén rekommendation om att utforma hörandet som en dialog. En anledning 

till att hörandet tar sig formen av en utfrågning kan bero på att utredaren vill förtydliga 

barnets åsikt så att den framstår som bestämd. Denna tolkning går i linje med det som 

Dahlstrand (2004) beskriver om att barnets åsikt måste vara bestämd för att kunna beaktas. 

9.4 Vikten som barnets åsikt ges 
Dahlstrand (2004) beskriver att barnet som medaktör har inflytande över beslutet samtidigt 

som andra aspekter som framkommer i utredningen viktas mot barnets uttryckta åsikt. Det är 

alltså inte barnets åsikt som ensamt spelar roll utan andra omständigheter är med och påverkar 

bedömningen och beslutet.  

I vårt resultat fann vi att barnen i utredningarna var väl synliggjorda. I utredningarna såg 

vi att barnen fick komma till tals, eller på annat sätt fick delge sin inställning, så att utredaren 
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fick en tydlig bild av barnets åsikt i frågan det gällde. Dock såg vi att barnets åsikt oftast inte 

var synliggjord i bedömningen. Dahlstrand (2004) påpekar vidare att när barnets åsikt inte 

uttryckligen finns med i bedömningen så går det inte heller att säkert säga att barnets åsikt har 

beaktats. Enligt Socialstyrelsen (2012) måste ett fullständigt underlag där barnets åsikter 

framgår med tydlighet finnas för att man ska kunna säga att barnets åsikter beaktats. Eftersom 

barnets åsikt i de flesta utredningar inte framkom i bedömningen blev det svårt att utröna 

huruvida barnet hade getts verkligt inflytande, det vill säga om barnet var informant, 

medaktör eller aktör. 

Att barnets röst inte lyftes fram i bedömningen tror vi kan bero på att utredaren drog sig 

för att låta barnet få ett för stort ansvar i bedömningen och därmed i beslutsfattandet. 

Stiftelsen Allmänna barnhuset (2015) förklarar att en invändning mot att ta barnets vilja i 

beaktande är att man då anser att barnet får ta för stort negativt ansvar i föräldrarnas konflikt. 

Detta överensstämmer även med det Warshak (2004) beskriver, att barn i vårdnadstvister kan 

sättas i situationer där de tvingas välja mellan sina föräldrar vilket kan skapa stor stress. Detta 

skulle i sammanhanget kunna innebära att utredaren valde att utelämna barnets åsikt i 

bedömningen under förevändning att det är till barnets bästa att inte behöva ta ansvar i 

föräldrarnas konflikt.  

Steg 3 i barnrättskommitténs modell för ett förverkligande av artikel 12 om barns rätt att 

bli hörda anger att en bedömning av barnets förmågor måste göras för att kunna avgöra vilken 

vikt barnets åsikter ska ges (FN:s barnrättskommitté, 2009). I endast två utredningar beskrev 

utredaren att en bedömning kring barnets ålder och mognad gjordes, det vill säga en 

bedömning av barnets kompetens. När det inte framkom hur utredaren bedömde barnets ålder 

och mognad blev det svårt att avgöra vilken tyngd barnets åsikt och inställning hade getts. Att 

bedömningen inte framkom tror författarna kan bero på att bedömningen av barnets ålder och 

mognad är svår samt att det inte finns något konkret sätt att göra den på. FN:s 

barnrättskommitté (2009) förtydligar innebörden av artikel 12 genom att poängtera att ju 

större inverkan ett beslut har på ett barns liv, desto mer relevant är en korrekt bedömning av 

barnets ålder och mognad. Svårigheten att fastställa barnets ålder och mognad tänker 

författarna kan bidra till att utredare finner det svårt att göra denna bedömning vilket också 

kan vara en orsak till att barnets åsikt utelämnas i bedömningen.  

Dahlstrand (2004) beskriver att attityder hos de vuxna som är inblandade i 

beslutsprocessen kring vad som är barnets bästa kan påverka synen på barnet som kompetent 

och därmed barnets roll. I en utredning viktades presumtioner om barns bästa, det vill säga 
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nära och god kontakt med båda föräldrarna, tyngre än barnets uttryckta åsikt i relation till 

barnets ålder och mognad. Detta tolkar författarna som att vuxnas attityder ibland får gå före 

barnets åsikt och inställning. Detta överensstämmer även med det som Daly (2018) beskriver; 

att den tyngd presumtioner runt barnets bästa har, till exempel att barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda föräldrarna, ofta visar sig viktas tyngre än barnets åsikter och 

inställning. 

Dahlstrand (2004) beskriver även att om ett barn ska kunna inta en aktörsroll måste 

barnet anses kompetent nog att fatta egna självständiga beslut. När det ska avgöras vad som är 

barnets bästa ges alltså barnet tolkningsföreträde vilket i praktiken innebär att andra faktorer, 

så som presumtioner, som kan avgöra vad som anses vara barnets bästa ges lägre prioritet 

(Dahlstrand, 2004). Det framkom i vår studie att äldre barns åsikter oftare fick utrymme i 

bedömningen oavsett deras åsikt och inställning. Det tolkar författarna som att utredaren 

upplever att ett äldre barn är kompetent nog och har större kapacitet att axla det ansvar som 

det innebär att bli hörsammad.  
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10. Slutord 

När detta slutord skrivs var det 10 dagar sedan barnkonventionen trädde i kraft och blev 

svensk lag 1 januari 2020. Vilket avtryck barnkonventionen och artikel 12 om barns rätt att bli 

hörda kommer få framöver återstår att se och det vore intressant att få ta del av framtida 

studier inom detta område. 

Sammanfattningsvis vill författarna påpeka att samtliga utredningstexter i denna studie 

har lyckats införliva barnets röst i utredningen. I utredningstextens bedömningen lyser dock 

barnets åsikt och inställning oftast med sin frånvaro. Vi har diskuterat möjliga orsaker till 

detta i diskussionen men vad mer tänker vi att detta kan bero på? Författarna har noterat att de 

utredningar som ingått in denna studie ser väldigt olika ut sett till innehåll och struktur. Detta 

tänker vi kan påverka barns delaktighet samt utredningarnas kvalité. Vi tror att informationen 

till barnet och förberedandet skulle främjas och säkerställas av en utredningsstruktur som är 

mer fast i sin form. Utöver det resultat som vi har redovisat noterade vi också att utredarna 

ibland utredde mer än nödvändigt. Detta anser vi också skulle kunna minimeras med ett mer 

standardiserat utredningsförfarande som även inrymmer möjligheten och förespråkandet av att 

göra enskilda bedömningar av barnets behov i det enskilda fallet för att möjliggöra 

delaktigheten. 

Med tanke på att utredningstexten har en direkt och mycket stor inverkan på barnets 

livsförhållanden så anser författarna att det är mycket viktigt att barnets delaktighet ska kunna 

ses som en röd tråd och att delaktighetens alla aspekter behöver få framkomma i 

utredningstexten. 

Avslutningsvis har det i studien framkommit att barnets ålder och mognad är avgörande 

för hur barnets åsikter ska beaktas i dessa frågor, därför anser vi också att det är ytterst viktigt 

att det utvecklas bra metoder för att bedöma barnets förmåga att ge uttryck för sina åsikter.  
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Appendix 

Bilaga 1 
 

Granskningsformulär 
Analys nr: 

Koder:  

 

 

Artikel 12 om barns rätt att bli hörda 

1. I vilka delar av utredningen är barnets åsikter/inställning inkluderat? Till exempel i 

egen utsaga, förslag till beslut, referent, riskanalys med flera? 

Resultat: 

2. Hur beskrivs lämnandet av information till barnet rörande rättigheten att få uttrycka 

sina åsikter? 

Resultat: 

3. Hur beskrivs lämnandet av information till barnet rörande vilka konsekvenserna kan 

bli av att barnet delger sina åsikter? 

Resultat: 

4. Hur beskrivs lämnandet av information till barnets rörande hur, när och var hörandet 

kommer ske? 

Resultat: 
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5. Hur beskrivs lämnandet av information till barnet rörande om att det antingen kan 

kommunicera direkt eller genom en företrädare? 

     Resultat: 

6. Hur uppfattas sammanhanget i vilket barnet hörs? Till exempel stöttande, 

uppmuntrande, underlägset? 

Resultat: 

7. Hur uppfattas hörandet av barnet? Till exempel dialog, utfrågning m.fl. 

Resultat: 

8. Hur uppfattas de omständigheter under vilka hörandet av barnet sker? Förtroligt, 

formellt? 

Resultat: 

9. Hur beskrivs utförandet av bedömningen, värderingen eller granskningen av barnets 

förmågor? 

Resultat: 

10. Hur resonerar utredaren runt barnets förmågor, det vill säga ålder och mognad? 

Resultat: 

11. Hur beskrivs barnets förmåga att bilda åsikter? 

      Resultat: 
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12. Hur har utredaren informerat barnet om resultatet av utredningsprocessen? 

Resultat: 

13. Hur beskrivs barnets gensvar på den feedback som utredaren eventuellt har lämnat? 

Resultat: 

14. Hur har barnet beretts tillfälle att lämna synpunkter och/eller klagomål i samband 

med utredningen? 

Resultat: 

15. Hur har dessa klagomål i sådana fall tillvaratagits? 

     Resultat: 

Dahlstrands delaktighetsmodell 

1. Hur har barnet fått uttrycka sin åsikt i utredningen? 

Resultat: 

2. Vilket inflytande har barnets åsikter över beslut i utredningen? 

Resultat: 

3. Vilken roll har barnet tilldelats i utredningen? 

Resultat: 

4. Hur framförs det om barnet blivit påverkat i sina åsikter? 

Resultat: 

5. Hur framförs utredarens och/eller andra vuxnas attityder om vad som är barnets 

bästa i det enskilda fallet? 

Resultat: 
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6. Hur framförs utredarens och/eller andra vuxnas attityder om vad som är barns bästa 

generellt? 

Resultat: 

 

7. Hur framförs det om barnet har uttryckt en bestämd åsikt i utredningen? 

Resultat: 

8. Hur resonerar utredaren runt barnets bästa i relation till barnets utryckta åsikter? 

Resultat: 

9. Hur resonerar utredaren runt barnets bästa i relation till barnets inflytande över 

beslut? 

Resultat: 
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Bilaga 2 
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