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Förord 
 

Först av allt vill vi tacka vår handledare Camilla Udo som med stort engagemang 

och tilltro för oss funnits som stöd genom hela denna process.  

 

Vi vill även tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer för att kunna göra 

denna studie möjlig. Vi är imponerade av den kompetens och det driv ni har i era 

arbeten. 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 

I dagens mediala debatt kritiseras socialtjänsten för att barn ibland får flytta hem till 

en förälder som är dömd för våldsbrott mot den andra föräldern. Medierna 

problematiserar dock inte vad som är ”barnets bästa” utan fokuserar endast på det 

faktum att en förälder är dömd för våldsbrott. I denna studie genomförs fem 

intervjuer med socialsekreterare som har erfarenhet av arbete inom barn och familj. 

Detta för att ta reda på hur de i sina utredningar tar hänsyn till vad som är barnets 

bästa i umgänges- och vårdnadsfrågor. Intervjuerna har analyserats utifrån kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet i studien påvisar att respondenterna väl följer rådande 

lagar och riktlinjer samt att det finns risk för subjektiva bedömningar. 
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Abstract 

 

In today's media debate, the social service is criticized for sometimes allowing 

children to move home to a parent who is convicted of violence against the other 

parent. However, the media does not problematize what "the best interest of the 

child" means but focuses only on the fact that one of the parents is convicted of 

violent crime. In this study, five interviews are conducted with social secretaries 

who have experience of work with children and families. The purpose was to find 

out how they consider what is the best interest of the child in their investigations 

regarding social affairs and custody issues. The interviews were analysed based on 

qualitative content analysis. The results of the study show that the respondents 

adhere to the prevailing laws and guidelines and that there is a risk of subjective 

judgments. 
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1. Inledning 

Umgänge vid bristande föräldraskap och barnets bästa vid separation är dilemman som 

socialsekreterare arbetar med dagligen och är frågor som aktualiseras i den mediala debatten 

med jämna mellanrum. Under 2019 har det gått att följa några kontroversiella fall i både 

tidningar och i nyheter på TV. Exempelvis beskriver Thunberg (2019) ett uppmärksammat fall 

där en pappa fått ensam vårdnad om sina två söner trots att han 2014 dömts till tre månaders 

fängelse efter att ha misshandlat barnen och en exsambo samt tre år tidigare dömts till villkorlig 

dom efter att han misshandlat en pojke. Åkergren (2019) beskriver ett annat fall där en pappa 

dömts för misshandel av mamman. Det som framkom i utredningen från familjerätten var att 

mamman hade allvarliga brister i sitt föräldraskap eftersom hon motarbetat och förhindrat 

umgänge mellan pappan och barnet. Detta är bara axplock av de exempel som fått medialt fokus 

under det senaste året och följer en lång offentlig debatt om hur bedömningen verkligen går till 

när det gäller vårdnad eller umgänge. Vad som är barnets bästa är inte en sakfråga som djupare 

problematiseras i den mediala debatten. Socialtjänstens familjerätt är den instans som ansvarar 

för tvistiga frågor mellan föräldrar och har som uppgift att stötta föräldrar att lösa konflikter 

utifrån vad som är det bästa för barnet. Den rådande mediala debatten uppger att barn tvingats 

flytta hem till en förälder som är dömd för våldsbrott och vi undrar hur hänsyn i dessa fall har 

tagits till barnets bästa. Denna pågående debatt är den huvudsakliga inspirationen till denna 

studies framkomst och vi ställer oss frågan hur bedömningar kring barnets bästa sker i 

normalfall. 

1.1 Bakgrund 

Familjerättens arbete ämnar i första hand att på frivillig väg stötta föräldrar att komma överens 

gällande gemensamma barn (0-18 år) utifrån vad som är barnets bästa. Verktyg i denna process 

är samarbetssamtal (samtal för att nå enighet om vårdnad, boende och umgänge) samt avtal och 

utredningar om vårdnad, boende och umgänge som handläggs av socialtjänstens 

familjerättshandläggare. Arbetet syftar att hjälpa föräldrar att komma överens och nå 

samförståndslösningar. Om föräldrarna inte kan nå samförstånd avgörs tvisten slutligen i 

domstol (Socialstyrelsen, 2012). 

Samarbetssamtal är ett verktyg för att beakta barnets bästa. Där kan föräldrar få stöd att 

komma överens när det gäller frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning. 
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Målet med samarbetssamtalen är att föräldrar ska hitta former av samarbete kring barnet 

(Socialstyrelsen, 2014). Dessa samtal kan initieras av domstol eller genom förfrågan från 

föräldrarna själva. Samarbetssamtal kan, men behöver inte, leda till ett avtal mellan föräldrarna 

gällande de gemensamma barnen (Socialstyrelsen, 2012). De flesta föräldrar kommer fram till 

en gemensam överenskommelse genom samarbetssamtal eller på egen hand medan de allra 

mest konfliktladdade och komplicerade ärendena förs upp som tvister i domstol. Parallellt med 

detta kan en utredning om vårdnad, boende och umgänge öppnas. Detta görs för att samla 

underlag till beslutsfattarna i domstol. Föräldrarna har möjlighet att nå samförstånd under hela 

utredningsprocessen, om så sker avbryts utredningen. Om föräldrarna ej uppnår samförstånd 

avslutas utredningen med en bedömning av vad som är det bästa för barnet samt ett förslag till 

beslut till tingsrätten som bygger på utredarens samlade kunskap om barnet och föräldrarna 

(Socialstyrelsen, 2012).  

År 2018 berördes 22 783 barn i Sverige av samarbetssamtal, 6 243 barn berördes av 

vårdnads-, boende och umgängesutredning och 38 692 ärenden pågick inom den kommunala 

familjerådgivningen under året (SKR, 2019). Då riktlinjerna som skrivits av Socialstyrelsen 

inte specificerar vad som är barnets bästa uppstår en kunskapslucka gällande hur den enskilde 

socialsekreteraren gör dessa bedömningar. Hur resonerar socialsekreterarna om vad som är 

barnets bästa? 

 1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur socialsekreterare beaktar barnets bästa i sina 

bedömningar gällande vårdnads- och umgängesfrågor. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar: 

 Vilka centrala faktorer tar socialsekreterare hänsyn till vid bedömningar av barnets bästa 

vid vårdnads- och umgängesfrågor? 

 Hur tar socialsekreterare hänsyn till barnets vilja i frågor om vårdnad och umgänge?  
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1.3 Centrala begrepp 

I detta stycke redogörs för definitionen av det begrepp som är centralt för och återkommande i 

studien. 

1.3.1 Barnets bästa 

Barnombudsmannen (u.å.) beskriver att begreppet ”barnets bästa” har analyserats mer än något 

annat begrepp i Barnkonventionen och räknas som konventionens grundpelare. Barnets bästa 

omnämns i lagtext i bland annat Socialtjänstlagen (SoL) och Föräldrabalken (FB) utan att 

tydligare definieras vad begreppet innebär. Inte heller i de riktlinjer som utfärdats av 

Socialstyrelsen (2012) ges någon konkret definition av begreppet. Då ingen konkret eller 

heltäckande definition kan ges i någon av dessa texter kommer Barnombudsmannens 

beskrivning att användas som definition i denna studie: 

 ”Barnets bästa är ett dynamiskt begrepp som ska utgå från varje enskilt barn. För att 

barnets bästa ska kunna tillvaratas måste det enskilda barnet göras synligt och sättas i 

fokus. Bedömningen av vad som är barns bästa i det enskilda fallet ska bygga på kunskap 

och beprövad erfarenhet i kombination med en bedömning av det enskilda barnets 

livssituation.” (Barnombudsmannen, 2005, s. 7)  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas relevant forskning för studien gällande bedömningar om barnets bästa. 

Tidigare forskning har valts utifrån relevans för studien, samt utifrån tillgänglighet. Majoriteten 

av forskningen som finns har fokuserat på svårigheten i att göra objektiva bedömningar samt 

olika perspektiv på barnets bästa i frågor som rör vårdnad och umgänge. 

2.1 Objektiva bedömningar 

Enosh et al. (2016) menar att det är svårt för socialsekreterare att göra en objektiv och opartisk 

bedömning om vad som är barnets bästa. Detta har påvisats i tidigare studier genom 

enkätstudier där socialarbetare utifrån fallbeskrivningar fick rekommendera vilken 

vårdnadsform som de bedömde var det bästa för barnet. I de fallen där föräldrar ansågs ha 

jämbördig föräldraförmåga bedömde en majoritet av socialarbetarna att det bästa för barnet var 

delad vårdnad. I de fall där det var en stor differens i föräldraförmåga mellan de två föräldrarna 

framkom en tydlig preferens hos socialarbetarna att det är barnets bästa att modern erhåller 

vårdnaden (Enosh et al., 2016). Att socialarbetare har en tendens att bedöma vad som är barnets 

bästa utifrån förälderns könstillhörighet har kopplats till traditionella sociala normer och det har 

i flertalet studier påvisats att socialarbetare i högre andel rekommenderar vårdnad i moderns 

favör vid vårdnadstvister (Enosh et al., 2016; Hacker, 2008).  

2.2 Barnets bästa 

En sammanställning av forskningsläget gällande umgängesrätt från 60-talet och framåt visar att 

vad som anses vara barnets bästa har ändrats över tid (Kelly, 2007). I den tidiga forskningen 

framhålls att det anses vara barnets bästa att vistas växelvis hos båda föräldrar enligt tydliga på 

förhand bestämda planer. Den mer samtida forskningen påvisar istället att bedömningar om 

barnets bästa bör vara en reflektion av föräldraförmåga och engagemang samt kvalitén i 

relationen mellan barn och förälder. Konfliktlösande interventioner uppmuntras när föräldrar 

inte kan komma överens och vikten av att barnet själv får komma till tals understryks vid 

bedömningar om barnets bästa (Kelly, 2007). McIntosh och Chisholm (2008) för i sin artikel 

ett resonemang om att delad vårdnad vid en separation är det bästa för barnet om föräldrarna 

kan lägga undan sina konflikter och sätta barnet i fokus. Konflikter kan fortfarande förekomma 

i föräldrarnas relation, så länge barnet skyddas från dessa. De har vidare hittat data som tyder 
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på att en separation där föräldrarna saknar något de kallar för ”relationell infrastruktur” för att 

ge barnet en hälsosam uppväxtmiljö är skadligt för barnet. Med hjälp av sina resonemang 

hoppas de kunna få professionella som arbetar med dessa frågor att utvärdera vilka 

konsekvenser barnet kommer få i varje enskilt fall och arbeta för att hjälpa föräldrarna att lösa 

sin konflikt för gemensamma barns skull. Blomqvist och Heimer (2016) menar att i Sverige har 

delad vårdnad kring små barn som beslutats av domstol lett till kritik och ifrågasättanden om 

hur barnets bästa tas tillvara. Kritiken mot ”fenomenet” domstolsbeslutad delad vårdnad (trots 

protester från den ena föräldern) kretsar främst kring tre argument. Det första är ostabila 

levnadsförhållanden för barn som behöver flytta emellan sina föräldrar och risken att en säker 

anknytning uteblir när det rör små barn. Argument två i kritiken är risken att barnens välmående 

tar skada i de fall föräldrar har en hög grad konflikt och inte kan samarbeta, samt i de fall våld 

har förekommit i hemmet. Det sista argumentet handlar om att barn sällan blir hörda i de fall 

där domstolen beslutar om delad vårdnad. Förespråkare för domstolsbeslutad delad vårdnad är 

ofta så kallade ”pappagrupper” som vill stärka fäders ställning i föräldraskapet, medan 

motståndarna till detta fenomen är förespråkare för barns rättigheter, forskare kring familjerätt 

som menar att delad vårdnad inte alltid är det bästa för barnet. Blomqvist och Heimer (2016) 

har undersökt hur beslutsfattare i Sverige, ett land som gärna stoltserar med att de sätter barnets 

bästa i främsta rummet, resonerar kring kritiken och hur den eventuellt står i kontrast till barnets 

bästa. I sin studie kommer de fram till att kritiken har diskuterats och tagits hänsyn till under 

förarbeten till lagar och policys. Barnets rätt till en god relation till båda föräldrar är det som 

till slut har vägt tyngst i denna fråga.  
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3. Teori 

I detta kapitel redovisas de teoretiska ramarna som funnits för studien. Lagtexter och riktlinjer 

publicerade av Socialstyrelsen är det primära arbetsmaterial som används av socialsekreterare. 

Barnkonventionen definierar barns rättigheter. Samtliga av dessa är styrande dokument som 

definierar socialsekreterarens skyldighet att bedöma barnets bästa. Dessa ger även vägledning 

kring hur bedömning om barnets bästa bör gå till och har därmed ansetts vara av högst relevans 

som teoretiskt ramverk för studien. 

3.1 Lagtext och riktlinjer 

Socialsekreterare vid familjerätten tar stöd i Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL) 

när de gör sina utredningar kring vårdnad och umgänge.  

 

3.1.1 Föräldrabalken 

I Föräldrabalkens sjätte kapitel går det att hitta alla paragrafer som gäller vårdnad, boende och 

umgänge (Föräldrabalken [FB] SFS 1949:381). FB (SFS 1949:381) 6 kap. 1 § redogör alla 

barns rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran samt att barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. FB (SFS 1949: 381) 6 kap. 2 § redogör för vårdnadshavarens ansvar gentemot 

barnet. Vårdnadshavaren har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att 

barnets behov enligt 1§ blir tillgodosedda. FB (SFS 1949:381) 6 kap. 2 a § beskriver att barnets 

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

av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller 

någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar. 

Vidare skall fästas avseende gällande barnets behov av en nära och god kontakt med båda 

föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (FB, 

SFS 1949:381). 

 

3.1.2 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är det andra centrala lagrum som används inom familjerätten. 

SoL (SFS 2001:453) 1 kap. 2 § redogör att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas, vilket innebär att vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 
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för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. SoL (SFS 2001:453) 5 kap. 1-3 §§ 

redogör särskilda bestämmelser för barn och unga och beskriver socialnämndens skyldigheter. 

För denna studie är följande delar av särskilt intresse; SoL (SFS 2001:453) 5 kap. 1 § punkt 1 

där det påtalas att socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och 

goda förhållanden. SoL (SFS 2001:453) 5 kap. 1 § punkt 9 där det betonas att socialnämnden 

ska i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende och umgänge eller adoption avgjorts. SoL 

(SFS 2001:453) 5 kap. 1 a § där det står att socialnämnden i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs. SoL (SFS 2001:453) 5 kap. 3 § punkt 1 som betonar att kommunen ska sörja för att 

föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller 

vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning (samarbetssamtal). 

 

3.1.3 Handbok om vårdnad, boende och umgänge 

Socialstyrelsen (2012) har utfärdat en handbok som socialsekreterare inom familjerätten kan ta 

stöd i för rättstillämpning och handläggning. Handboken berör barnets rätt att komma till tals 

gällande vårdnad, boende och umgänge. Vidare ges bland annat rekommendationer gällande 

vårdnadsöverflytt samt hur socialsekreterare ska bedöma föräldrarnas egen problematik i 

relation till barnet. En bedömning om vad som är barnets bästa skall enligt Socialstyrelsen 

(2012) vara förankrad i kunskap från vetenskap och beprövad erfarenhet samt kombineras med 

att barn själva kommer till tals. Barnets synpunkter bör beaktas och vägas in i beslutet. Vid 

bedömning av vad som är barnets bästa behövs således både ett generellt och ett individuellt 

perspektiv. Vid bedömningar om barns bästa behöver varje barn synliggöras och sättas i fokus. 

Barnets bästa ska gå före alla andra intressen när det gäller frågor om vårdnad, boende och 

umgänge. Vid bedömning gällande vad som är barnets bästa ska hänsyn tas till barnets vilja. 

Enligt rådande praxis tillmäts barnets vilja inte alltid betydelse vid ärende där det föreligger en 

konflikt mellan föräldrarna som omöjliggör samarbete kring barnen. Vad som är bäst för barnet 

måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.  

Handboken förklarar att föräldrars separation alltid innebär en dramatisk förändring för 

ett barn. Hur frågor gällande vårdnad, boende och umgänge än löses är risken stor att barnet 

förlorar på utfallet. Generellt behöver barn ett stabilt förhållande och nära relation med båda 
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sina föräldrar. Barn har ett behov att få veta att båda föräldrarna älskar det och barn mår bäst 

av att få träffa den förälder de inte bor hos så ofta det vill.  

3.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades i Sverige, som ett 

av de första länderna i värden, redan 1990 (Barnombudsmannen, u.å.). Detta har inneburit att 

vi som land bundit oss till att följa den. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som behandlar barns rättigheter i samhället och deras 

rätt att komma till tals och behandlas med respekt. Det enskilda barnets rättigheter står i fokus 

och de vuxnas och statens respektive ansvar framhävs. Vidare menar Barnombudsmannen (u.å.) 

att artiklarna 2, 3, 6 och 12 är Barnkonventionens fyra grundprinciper och att dessa är 

vägledande för hur konventionen som helhet ska tolkas. Av dessa grundprinciper är artikel 3 

den som är av mest relevans för studien, då det är där barnets bästa nämns.  

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 

i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” (UNICEF Sverige, 2018, s. 

14) 
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4. Metod 

I detta kapitel redogörs för vilken design som tillämpats utifrån studiens syfte samt vilka 

vetenskapsteoretiska ställningstaganden som tagits hänsyn till.  Urval och population redovisas 

liksom datainsamling och databearbetning/analysmetod. Nedan beskrivs även det kritiska 

resonemang som förts kring kvalitetssäkringsbegreppen tillförlitlighet och äkthet. Studiens 

svagheter och styrkor diskuteras därefter i en metoddiskussion och avslutningsvis redogörs för 

studiens etiska överväganden. 

4.1 Design  

Mot bakgrund av studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie, som ämnar bidra till en 

fördjupad förståelse och kunskap gällande hur socialsekreterare beaktar barnets bästa i 

vårdnads- och umgängesfrågor. Ett induktivt angreppssätt användes i studien då vi inte utgått 

från några på förhand formulerade hypoteser om socialsekreterarnas förhållningssätt eller 

vilken hänsyn som tagits till barnets bästa i umgängesfrågor. För att analysera det insamlade 

materialet användes kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Bryman (2018).  

4.2 Urval och population 

För att kunna få relevanta och tillförlitliga svar kopplade till forskningsfrågorna gällde följande 

inklusionskriterier: socialsekreterare med minst ett års erfarenhet inom familjerätten. 

Inklusionskriterierna utvidgades senare på grund av för få respondenter till att även innefatta 

socialsekreterare som arbetat på enheten för barn och familj, även om de inte arbetat inom 

familjerätt. En geografisk begränsning till ett län i Mellansverige gjordes även med hänvisning 

till studiens tidsram. I vår studie användes ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2018, 

s. 495-497), vilket innebar att kontakt togs med enhetschef eller förste socialsekreterare som 

föll inom urvalsramen. Dessa mejlades sedan med en kort förklaring om studiens inriktning och 

syfte, ett bifogat informationsbrev (se bilaga 2) samt en önskan om att dela detta i 

arbetsgruppen. De socialsekreterare som var villiga att delta i studien ombads att höra av sig till 

en mejladress via vilken intervjuerna sedan bokades in. För att få in tillräckligt många 

respondenter till studien gjordes till slut även ett bekvämlighetsurval då studieförfattarna 

kontaktade personer i sin närhet som föll inom den nya urvalsramen, men som inte föll inom 

den första avgränsningen för urvalspersoner.  
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4.3 Datainsamling/Material 

I denna studie genomfördes fem individuella intervjuer. Kvale och Brinkman (2014) menar att 

den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att få fram informanternas egna uppfattningar, 

ståndpunkter och beskrivningar av sin egen livsvärld. De skriver att intervjuaren bör uppmuntra 

intervjupersonerna att detaljerat beskriva sina upplevelser, känslor och handlanden för att nå en 

nyanserad beskrivning som visar på skillnader och variationer i ett fenomen. Bryman (2018) 

menar vidare att intervjuguiden som används i semistrukturerade intervjuer utgår från ett antal 

relativt specifika teman och frågor som utformats för en fördjupad förståelse inom dessa teman 

inte behöver komma i en viss ordning. Stort utrymme för följdfrågor bör lämnas och knyta an 

till ett svar från respondenten. Med hänvisning till studiens tidsram togs beslutet att genomföra 

fem till sex intervjuer. Detta då planering, datainsamling, transkribering och analys av 

materialet tar tid. De teman som behandlades i intervjuguiden för denna studie (se bilaga 3) var 

barnets bästa, centrala faktorer och barnets vilja. Utifrån öppna frågor med möjlighet till 

utförliga svar formulerades sedan ett antal mer specificerade frågor. Relevanta följdfrågor 

ställdes utifrån respondentens individuella beskrivningar där respondenten ombads berätta mer 

och/eller ge konkreta exempel på det de just berättat. Intervjuerna tog mellan 20 och 60 minuter 

och genomfördes antingen i en lokal som respondenten bokat på sin arbetsplats eller i en lokal 

som intervjuarna bokat på Högskolan. Båda författarna deltog på de tre första intervjuerna och 

genomförde sedan varsin på egen hand vilket tas upp vidare i metoddiskussionen. 

4.4. Databearbetning och analys 

Alla intervjuer spelades in med en diktafon och transkriberades ord för ord. Utifrån 

transkriberingarna analyserades sedan materialet genom en kvalitativ innehållsanalys. Bryman 

(2018) beskriver att materialet i en innehållsanalys kodas för att undersöka om några centrala 

kategorier eller teman går att fastställa. Båda studieförfattarna deltog i analysprocessen. Den 

sammanställda texten lästes, av båda författarna på varsitt håll, först igenom som helhet innan 

texten som helhet lästes igenom flera gånger för att hitta meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna som författarna arbetat fram på skilda håll jämfördes sedan och 

kondenserades för att få fram kärnan, det vill säga innebörden i meningsenheten. De 

kondenserade textenheterna kodades sedan av båda författarna tillsammans. Koderna 

grupperades sedan baserat på likheter och olikheter. Utifrån dessa koder kunde ett antal 
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kategorier och subkategorier identifieras. Dessa kategorier kontrollerades sedan noga så 

innebörden i de ursprungliga meningsenheterna kvarstod. 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 

Tillförlitligheten består, enligt Bryman (2018) av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innefattar att ge en så 

sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt, bland annat genom respondentvalidering. 

Överförbarhet handlar enligt Bryman (2018) om möjligheten att kunna överföra resultaten i 

andra kontexter. För att nå pålitlighet menar Bryman att det handlar om forskarnas transparens. 

Möjligheten att styrka och konfirmera innefattar att forskarna så långt som möjligt säkerställer 

att de handlat i god tro och därmed inte låtit de personliga värderingarna eller den teoretiska 

inriktningen påverka studien. Äkthet handlar om allmänna forskningspolitiska konsekvenser 

och generella frågor som rör detta. Ett av delkriterierna är rättvis bild som innebär att forskaren 

ska ha gett en rättvis bild av det insamlade empiriska materialet (Bryman, 2018). 

För att uppnå så hög grad av trovärdighet som möjligt i denna studie gjordes ett målstyrt 

urval, så att de personer som intervjuades var insatta i ämnet för studien. 

Respondentvalideringen skedde fortlöpande under intervjuerna genom att intervjuaren gjorde 

sammanfattningar som respondenten fick möjlighet att bekräfta, dementera eller korrigera. 

Alternativet hade varit att skicka intervjupersonerna en kopia på transkriberingen eller på 

resultatet av undersökningen för att i det läget ge en bekräftelse. Det aktuella angreppssättet 

valdes då denna form av direkta respondentvalidering ansågs vara mer tidseffektiv, samt för att 

inte ta upp mer av intervjupersonernas arbetstid än nödvändigt. Transparens, som ämnade bidra 

till studiens pålitlighet, har uppnåtts genom att tydligt presentera hur materialet samlats in och 

hur analysen av detta material gått till. Författarna har också på varsitt håll hittat 

meningsbärande enheter som sedan jämförts, diskuterats kritiskt och kodats anses stärka 

pålitligheten. Då endast ett litet antal socialsekreterare deltar i studien kommer resultaten inte 

vara överförbara till andra miljöer, men detta är heller inte syftet då vi söker att förstå och bidra 

till fördjupad förståelse om ämnet. Resultatet är väl grundat i respondenternas egna tankar, 

vilket kontrollerats genom att hela tiden gå fram och tillbaka mellan de olika analysstegen, 

anses det även bidra till att studiens äkthet.  
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4.6 Metoddiskussion 

Den initiala tanken för denna studie var att undersöka hur professionella i olika positioner, 

såsom kvinnojourer, barnpsykologer, tingsrätt och socialsekreterare, bedömer lämplighet till 

umgänge mellan ett barn och dess våldsutövande förälder. Efter samråd med handledare 

ändrades denna frågeställning då den skulle varit svår att begränsa samt svår att genomföra 

utifrån studiens tidsram. Den reviderade frågeställningen gällde dock fortsatt endast umgänge. 

När intervjuerna sedan genomfördes kom det fram att utredningar endast gällande umgänge 

inte görs; de utredningar som görs rör både vårdnad, boende och umgänge, då dessa är tätt 

sammankopplade. Varken vårdnad eller boende inkluderades initialt i intervjuguiden, men i 

intervjuerna lades ett visst fokus på vårdnad i respondenternas svar och därmed även i 

följdfrågor från intervjuaren. Efter diskussioner författarna emellan gjordes valet att inkludera 

vårdnad, men att exkludera boende i frågeställningen för denna studie. Något som även 

framhävdes i samtliga intervjuer var att respondenterna i sina positioner inte tog några beslut, 

utan endast gör bedömningar och lägger fram förslag till beslut. Tingsrätten är beslutsfattare i 

denna typ av ärenden, och använder sig av socialsekreterarens förslag i dessa beslut. Ordet 

beslut ändrades dock inte i intervjuguiden, utan följdfrågor ställdes istället löpande. 

Inför intervjuerna var tanken att båda studieförfattarna skulle delta på samtliga, för att 

säkerställa att alla intervjuer blev så likvärdiga som möjligt samt för att kunna notera icke-

verbala signaler som inte kunde spelas in av diktafonen och den intervjuande parten kanske 

missade. Tyvärr gick det inte att få till, då tillfälle för intervju nummer fyra uppstod utan tidigare 

planering och den ena författaren var sjuk vid tillfället för intervju fem. Då båda 

studieförfattarna deltog i de första tre intervjuerna och båda lyssnat igenom inspelningarna från 

de två intervjuer som genomfördes på egen hand bedöms dessa ändå vara lika omfattande. 

Då denna studie ej har undersökt respondenternas egna utredningar eller praktiska arbete 

kan studien inte uttala sig om respondenterna i praktiken gör olika bedömningar om barnets 

behov av båda sina föräldrar. 

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska krav som finns på forskarna och forskning för att 

den enskilde ska skyddas mot kränkning, förödmjukelse, psykisk och/eller fysisk skada, så 

kallat individskyddskravet. Det innebär även ett skydd mot otillbörlig insyn i privatlivet. De 

fyra grundprinciper som Vetenskapsrådet menar ingår i individskyddskravet är 
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informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. 

Informationskravet har i denna studie tagits i beaktande genom att respondenterna fått 

informationsbrev, informerats muntligt om syftet i studien och fått möjligheter att ställa frågor 

om studien. Deltagarna har även informerats om att deltagande i studien är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan vidare förklaring samt att inhämtat material inte kommer användas 

i något annat syfte än för just denna studie. Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att 

muntligt samtycke har inhämtats från respondenterna innan intervjuerna börjat. 

Nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att materialet som insamlats endast använts för 

sammanställningen efter studiens avslutande förstörts så att ingen obehörig har kunnat få tag 

på det. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att alla intervjuer har avidentifierats 

och inga uppgifter som skulle kunna leda till att identiteten röjs har angetts. Krav att göra en 

etisk egengranskning inför studien har mötts genom att blankett har ifyllts och redogörs för i 

Bilaga 1. Inga etiska risker framkom i denna och därför har ingen ansökan skickats till 

forskningsetiska nämnden (FEN). 
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5. Resultat  

Här presenteras studiens empiriska material. Resultatet redovisas utifrån kategorierna barnet i 

fokus och helhetsbilden med dess tillhörande subkategorier (se tabell 1) som underrubriker. 

Varje subkategori återspeglas genom citat från transkriberingen för att exemplifiera de 

uttalanden som gjorts av respondenterna.   

  

Tabell 1. Kategorier och subkategorier  

Kategori  Subkategori  

Barnet i fokus Barnets röst 

Professionens bedömning 

Helhetsbilden  Olika perspektiv  

Objektivitet  

Juridik 

 

5.1 Barnet i fokus 

Samtliga respondenter återkom frekvent till vikten av att barnet får komma till tals samt att 

alltid dokumentera vad som är barnets vilja oavsett utfall i bedömningen. Respondenter uppger 

att vad som är barnets bästa i socialsekreterarens bedömning alltid utgår ifrån den enskilda 

barnet. Denna bild av barnet i fokus identifieras även genom respondenternas uttalande om vad 

de som professionella anser att barnet behöver. Denna kategori bygger på två subkategorier; 

barnets röst och professionens bedömning.   

  

5.1.1 Barnets röst  

Respondenterna beskrev vikten av att lyssna till vad barnet själv återger och att enkla lösningar 

kan finnas när tid tas att sätta sig ner och prata med barnet. En av respondenterna beskrev vikten 

av att barnet får komma till tals oavsett situation i hemmet. Vikt bör då läggas vid att arbeta 

fram ett fungerande umgänge utifrån barnets önskan även i situationer där exempelvis missbruk 

eller psykisk ohälsa finns. Respondenterna beskrev också att även om att deras erfarenhet är 

den att barnet behöver båda sina föräldrar så måste de hörsamma om barnet tydligt uttrycker en 

ovilja att träffa den ena föräldern. Samtliga respondenter beskrev hur viktigt det är att barnets 

vilja alltid dokumenteras. Beroende på ålder och mognad, föräldrarnas konflikt eller andra 

omständighetsfaktorer uppger respondenter att barnets uttryckta vilja väger olika tungt i 
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bedömningen. Respondenterna uppger att det primära sättet barnets vilja framkommer är vid 

samtal med barnen. Att genomföra samtal med barnen uppger respondenterna vara centralt för 

att kunna göra en bedömning om barnets bästa. Om samtal inte kunde genomföras betonade 

respondenterna att observation även kunde användas som metod för att föra fram barnets röst, 

dock uppger respondenterna att det kan vara svårare att få fram barnets vilja via observationer.   

  

Tabell 2. Barnets röst  

Kondenserad text  Kod  Subkategori  Kategori  

“Bara vara nyfiken på barnens värld. Ofta 

har de väldigt bra konkreta saker, som att ja 

om pappa inte var så arg på mig hela tiden 

eller jag vill faktiskt ta med mitt playstation 

till mamma. Det kan vara så lättåtgärdade 

saker och man behöver våga fråga om det.”  

Lyssna  Barnets röst  Barnet i 

fokus 

“Är det små barn 0-3 år då kanske man inte 

kan prata med barnen. Då behöver man göra 

observationer och det kan man göra både 

under en snabbupplysning men även när 

man gör hembesök där barnet är tryggt.” 

Lyssna Barnets röst Barnet i 

fokus 

“Barnets egen vilja såklart, det är viktigt att 

alltid dokumentera vad barnet själv säger 

oavsett vad bedömningen blir i slutändan.”  

Vilja Barnets röst Barnet i 

fokus 

“Det är ganska tydligt när man har 

barnsamtalen. Om det är så att det inte är 

barnets egen vilja så framkommer det där.” 

Vilja Barnets röst Barnet i 

fokus 

  

5.1.2 Professionens bedömning 

Erfarenhet inom yrket är något som samtliga respondenter lyfte som en viktig del för att kunna 

göra kvalificerade bedömningar som tar barnens bästa i beaktande. Flera respondenter menade 

att om tryggheten för barnet kan säkras kan de flesta svårigheter överbyggas. Samtliga 

respondenter uppger att barn behöver båda sina föräldrar och att helt plocka bort en förälder 

kan skapa svårigheter i sig. Respondenterna uppger att även i familjer med missförhållanden 

måste barnets behov av båda sina föräldrar vara centralt. En respondent gav som exempel att 

även vid svår psykisk ohälsa kan umgänge vara lämpligt om man kan trygga barnets behov. 

Samma respondent uppger att en missbrukande förälder kan träffa barnet under ordnade 

förhållanden förutsatt att föräldern är nykter vid tillfället. Vissa respondenter ansåg det svårare 

att tänka sig umgänge om missförhållanden uppdagas, särskilt om det förekommit våld och 

kränkningar i barnets närmiljö. Dessa respondenter uppger att det finns svårigheter att säkra 
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barnets behov av trygghet och uppger att barnets behov av båda föräldrar då inte kan tillskrivas 

samma tyngd. Respondenterna talade även om den samlade kunskapsbas de behöver förhålla 

sig till. Både rådande forskning och riktlinjer från Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd (MFOF, tidigare Socialstyrelsen), men även de grundläggande teorierna om 

barns utveckling. En respondent tog som exempel modellen om önskehuset. Respondenten 

beskrev att detta är en modell med tre olika hus där barnet i varje hus får placera det som är bra, 

det som är mindre bra och vad barnet skulle önska. Utifrån detta kan det synliggöras om det 

finns eventuella förändringar att göra i mammas eller pappas hem för att bättre anpassa efter 

barnens behov.  

  

Tabell 3. Professionens bedömning  

Kondenserad text  Kod  Subkategori  Kategori  

“Barn behöver i första hand ett skydd och 

en säkerhet, om man kan säkra det är så kan 

även svåra situationer som missbruk, 

psykisk ohälsa och våld överbryggas 

exempelvis vid övervakat umgänge.” 

Trygghet  Professionens 

bedömning 

Barnet i 

fokus 

“Har det förekommit våld, kränkningar 

eller övergrepp i barnets närmiljö då kan det 

vara svårt att få till umgänge” 

Trygghet Professionens 

bedömning 

Barnet i 

fokus 

“Barn behöver båda sin föräldrar”, 

 

“Barn behöver generellt båda sina föräldrar 

utan att då bli utsatt för övergrepp eller på 

annat sätt och riskera att fara illa” 

Behov Professionens 

bedömning 

Barnet i 

fokus  

“Jag brukar landa i modellen om 

önskehuset för att avgöra vad som är bra 

och dåligt för barnet.” 

Erfarenhet Professionens 

bedömning 

Barnet i 

Fokus 

“Det är ett ganska stort trauma att inte träffa 

en av sina föräldrar, då får man göra en 

bedömning om umgänge är lämpligt utifrån 

observation i [umgänges]lokalen” 

Erfarenhet Professionens 

bedömning 

Barnet i 

fokus 

“Det är inte bra för barn att helt plocka bort 

en förälder oavsett vad som har hänt, då får 

man kanske kontrollera hur kontakten med 

den här föräldern se ut och den kanske ska 

vara väldigt begränsad” 

Erfarenhet Professionens 

bedömning  

Barnet i 

fokus 
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5.2 Helhetsbilden  

Samtliga respondenter återkom till vikten av att stanna upp i utredningsprocessen och se till 

helheten, det vill säga att se barnets vilja och barnets behov i relation till rådande 

omständigheter. Vad som är barnets bästa framkommer enligt respondenterna först när samtal 

med barn och föräldrar samt inhämtande av annan relevant information är genomförd. 

Respondenterna argumenterade för att komplexiteten i bedömningarna kräver att de inte tar 

ställning vad som är barnets bästa förens de samlat in tillräcklig information för att se på barnets 

situation i sin helhet.  Denna kategori bygger på tre subkategorier; olika perspektiv, objektivitet 

och juridiken. Nedan beskrivs varje subkategori.  

 

5.2.1 Olika perspektiv  

Respondenterna påtalade att bedömningar är komplexa och underströk vikten av att undersöka 

alla perspektiv i barnets närmiljö innan beslut fattas. Respondenterna tryckte på att de som 

professionella måste få in information från olika källor innan de kan göra en bedömning. 

Respondenterna uppger att vissa perspektiv är av större vikt än andra, föräldrar och barnets 

perspektiv ses som avgörande i samtliga fall. Utöver föräldrars och barnets perspektiv 

återkommer frekvent barnavårdscentral, skola och förskola som viktiga källor för information. 

Andra personer i barnets närhet såsom mor- och farföräldrar eller vänner uppges som perspektiv 

som väl kan beaktas dock uppger respondenterna att dessa källor ofta kan vara partiska till den 

ena förälderns favör. Bedömningen om vad som är barnets bästa beskrivs som en 

sammanvägning av barnets vilja, barnets behov i kombination med informationen som 

tillkommer eller ger nya insikter ut från de olika perspektiven.   

  

Tabell 4. Olika perspektiv 

Kondenserad text  Kod  Subkategori  Kategori  

“Det viktigaste skulle jag säga är att plocka 

in de olika perspektiven. Mammas 

perspektiv, vara nyfiken på vad rör sig i 

hennes värld? Pappas perspektiv vad rör sig 

i hans värld? Vad säger BVC? Vad säger 

förskolan? Och vara öppen för att det inte är 

någon sanning vi är ute efter”  

Komplexitet  Olika 

perspektiv  

Helhetsbilden  
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“Självklart baserar vi bedömningen på vad 

barnet säger. Men vi måste väga det mot 

den kunskap vi har om barns utveckling, 

vad föräldrarna säger och annan 

information som inkommer” 

Komplexitet Olika 

perspektiv 

Helhetsbilden 

“Man tittar på all information man fått och 

sen gör man ju en bedömning utifrån det. 

Det är nästan som att skriva en uppsatts, allt 

ska finnas med i informationen så 

sammanfattar man det” 

Komplexitet Olika 

perspektiv 

Helhetsbilden 

  

5.2.2 Objektivitet  

Samtliga respondenter berättade om svårigheterna att förhålla sig objektiv inom sin profession 

men anser att objektiviteten är central för att korrekt bedöma vad som är barnets bästa. Flera 

respondenter uppgav att det är omöjligt att förhålla sig fullständigt objektiv och helt utan egna 

värderingar. Den mänskliga faktorn, egna subjektiva åsikter och värderingar ses som en 

potentiell risk att upprätthålla objektivitet enligt respondenterna. Vissa respondenter uppger att 

de finner stort stöd i arbetskollegor för att få en mer objektiv syn i enskilda ärenden. Vissa 

respondenter uppger att det finns ett behov av en viss personlig distans till arbetet för att 

upprätthålla objektivitet. Samtliga respondenter uttrycker en tilltro till arbetsprocessen och att 

den samlade bedömningen slutligen leder till att de fattar ett så objektivt beslut som möjligt.  

  

Tabell 5. Objektivitet  

Kondenserad text  Kod  Subkategori  Kategori  

“Jag tror inte man kan vara 100 objektiv i 

alla beslut det inte är någon sanning vi är ute 

efter utan det är en helhetsbild”  

Objektivitet  Objektivitet  Helhetsbilden  

“Man är ju bara människa. Det är ju klart att 

man kan ju känna ibland att den ena 

föräldern inte alls är särskilt vettig och den 

andra är väldigt vettig. Men då måste jag 

som professionell lyfta av det och tänka 

bara vad har jag fått in och gå utifrån det 

tänker jag” 

Objektivitet Objektivitet Helhetsbilden 

“Det är vårt jobb att vara objektiva och 

egentligen är det kanske mer att vara 

medveten om vem man är i förhållande till 

sitt yrke så att man inte går runt och tror att 

man inte påverkar nånting eller att 

människor inte är påverkade av att träffa en 

myndighetsperson för det är folk” 

Objektivitet Objektivitet Helhetsbilden 
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5.2.3 Juridiken  

Samtliga respondenter tydliggjorde att tingsrätten var den instans som tar det slutgiltiga och 

juridiskt bindande beslutet. Socialsekreteraren bygger ett underlag och ger ett förslag till beslut 

som tingsrätten kan förhålla sig till. Vissa respondenter uppgav att hur tingsrätten tenderar att 

fatta beslut påverkar deras egen bedömning. En annan respondent uppger att tingsrätten oftast 

går direkt på socialsekreterarens bedömning när de fattar beslut. Samtliga respondenter uppger 

att tingsrätten oftast fattar beslut om någon form av umgänge. Respondenterna uppger att 

beslutet slutligen faller på tingsrättens tolkning av rådande juridisk praxis.  

 

Tabell 6. Juridiken  

Kondenserad text  Kod  Subkategori  Kategori  

“Tingsrätten gör ofta bedömningen att 

någon form av umgänge är önskvärt och jag 

bör förhålla mig till det när jag gör min 

utredning”  

Tingsrätten  Juridiken  Helhetsbilden 

“Det är väldigt, väldigt sällan tingsrätten 

beslutar att det inte blir något umgänge alls. 

Jag skulle säga att jag kanske har sett det två 

gånger på fem år. Det är ofta där vi hamnar, 

det är övervakat umgänge och man får se 

hur det går” 

Tingsrätten Juridiken Helhetsbilden 

“När tingsrätten fattar beslut då får vi en 

viss utredningstid på oss och under den 

tiden ska vi träffa barn, föräldrar och andra 

referenter så tingsrättens beslut påverkar ju 

våra ramar så är det”. 

Tingsrätten Juridiken Helhetsbilden 
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6. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att studera vilka centrala faktorer socialsekreterare tar hänsyn 

till vid bedömningar av barnets bästa i vårdnads- och umgängesfrågor samt hur 

socialsekreterare tar hänsyn till barnets vilja i frågor om vårdnad och umgänge. Studien 

genomfördes i form av intervjuer som transkriberades och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet diskuteras nedan i förhållande till teoretiskt ramverk och tidigare 

forskning.  

6.1 Barnet i fokus 

Respondenternas beskrivningar gällande att sätta barnet i fokus vid frågor som rör vårdnad, 

boende och umgänge är väl förankrat i det teoretiska ramverket. Barnkonventionen (Unicef, 

2018) redogör att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse till barnets ålder och mognad. Socialstyrelsen (2012) menar att vid 

bedömningar om barnets bästa behöver barn synliggöras och sättas i fokus. Resultatet i denna 

studie understryker att socialsekreterare följer det etablerade ramverket samt att de själva finner 

det vara av värde i sin professionella roll. Att involvera barnen och se till att deras egen vilja 

representeras sker primärt via barnsamtal. Resultatet visar vikten av att lyfta fram barnets 

åsikter och egen röst vid bedömningar om barnets bästa och ses av socialsekreterare som 

centralt för deras profession. Resultatet visar att när barn är för små för att föra sin egen talan 

bör observationer användas istället. Respondenterna anser inte observation vara likvärdigt med 

barnsamtal men ser detta som en acceptabel kompromiss som ändock inkluderar barnet. Enligt 

Föräldrabalkens (SFS 1949:381) 6 kap. 2 a § skall det vid bedömning av vad som är bäst för 

barnet fästas särskild vikt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar. Avseende skall fästas vid barnets 

behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Socialstyrelsen (2012) menar att barn 

generellt behöver en nära relation med båda sina föräldrar. Resultatet visar att socialsekreterare 

lägger stor vikt vid barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar. Vid mer komplexa fall 

där våld förekommer eller där föräldrar har stora svårigheter såsom psykisk ohälsa eller 

missbruk visar resultatet dock att respondenterna lägger olika stor vikt vid barnets behov av 

båda föräldrarna. Denna olikhet kan kopplas till respondenternas återkommande beskrivning 
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av trygghet. Enligt FB (SFS 1983:47) 6 kap. 1 § har alla barn rätt till omvårdnad, trygghet och 

en god fostran. Vissa av respondenterna beskrev att även vid svåra fall såsom psykisk ohälsa 

och missbruk så kan umgänge genomföras medan andra respondenter ger en mer försiktig 

inställning och uppger att de inte vill utesluta umgänge, men finner det mindre realistiskt i 

praktiken. Detta påvisar i sig inte en reell skillnad i praktiken utan ger enbart indikation på att 

respondenterna bedömer likvärdiga situationer olika. Vid komplexa fall ser det således ut som 

att respondenterna lägger olika stor vikt vid vad som är det bästa för barnet där vissa värderar 

tryggheten högre och andra barnets behov av båda sina föräldrar högre. Oavsett om indikationen 

är korrekt uppfattad påvisar diskrepansen i uttalanden ett målande exempel av hur svårdefinierat 

“barnets bästa” verkligen är. Detta då samtliga faktorer rörande barnet skall beaktas och vägas 

mot varandra. 

6.2 Helhetsbilden 

Respondenternas beskrivningar om vikten av att se till helhetsbilden är av vikt för att förstå 

vilka faktorer socialsekreterare tar hänsyn till när bedömer vad som är det bästa för barnet. 

Förankringen gällande vikten av helhetsbilden i lagtext, riktlinjer samt barnkonvention är dock 

mer otydlig. Respondenternas betoning på helhetsbilden förstås bättre som ett verktyg för 

socialsekreteraren att definiera vad som är det bästa för barnet. Till skillnad från barnets rätt att 

komma till tals, finns ingen uttalad skyldighet för socialsekreteraren att inhämta information 

från olika håll. Socialtjänstlagens 5 kap. definierar socialnämndens skyldighet att samverka 

kring barnet, samverkan syftar dock inte till att bedöma vad som är barnets bästa utan 

förtydligar att det byråkratiska ansvaret faller på samhället och inte individen. Såväl SoL (SFS 

2001:453) 1 kap. 2 § samt FB (SFS 1949:381) 6 kap. 2 a § klargör att vid alla beslut som gäller 

barn skall vad som är det bästa för barnet vara avgörande. Respondenternas betoning av 

helhetsbilden förstås bättre ur detta perspektiv då barnets bästa skall vara avgörande uppstår ett 

enormt behov av att utröna vad detta är i praktiken. Utifrån denna studies resultat ges bilden av 

att professionens primära verktyg att leva upp till detta krav är just helhetsbilden. Att samla 

information från olika källor såsom föräldrar, skola och barnavårdscentral är centrala faktorer 

som i bedömningen skall vägas mot barnets behov och vilja. Denna sammanvägning av olika 

centrala faktorer blir det verktyg som används för att nå den samlade bedömningen 

“helhetsbilden”. Detta verktyg kan dock ingjuta en viss falsk trygghet vid bedömningen om 

barnets bästa. Resultaten i denna studie påvisar att respondenterna själva problematiserar hur 
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de kan presentera objektiva bedömningar. Enosh et al. (2016) påvisar att socialsekreterare som 

bedömer barnets bästa tenderar att göra bedömningar som inte kan anses vara objektiva. Utifrån 

denna kunskap kan argumenteras att en tilltro till att insamling av information från olika källor 

som sammanfaller i en helhetsbild kan ge respondenterna en falsk tilltro till att de gör objektiva 

bedömningar oavsett om så är fallet eller ej. Denna falska tilltro framkommer även i dynamiken 

mellan familjerätten och tingsrätten. Resultatet i studien visar att respondenterna tydligt vill 

understryka att de inte bär det slutgiltiga ansvaret för beslutet utan endast gör en bedömning de 

sedan lämnar till tingsrätten. Detta ger en bild av att familjerätten och tingsrätten är två helt 

skilda element som inte påverkar eller påverkas av varandra. Resultatet visar dock samtidigt att 

respondenterna anser sig ta hänsyn till hur tingsrätten fattar beslut samt tidigare beslut 

tingsrätten har fattat när de gör sina egna bedömningar. Enligt resultatet finns därmed en 

dynamik mellan familjerätten och tingsrätten som respondenterna bara delvis vill tillskriva 

verkligheten. Denna dynamik mellan familjerätt och tingsrätt ger ett glapp i förståelsen för vad 

som är barnets bästa. Resultatet i denna studie visar att förhållningen till tingsrätten kan påverka 

socialsekreterarnas bedömning gällande barnets bästa till att efterlikna domstolen åsikt. 

Studiens resultat kan inte påvisa att så är fallet utan enbart att utifrån respondenternas uttalande 

finns en risk för att detta kan ske. 
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7. Slutsatser för studien 

Vad som är barnets bästa är individuellt och leder till komplexa bedömningar som bäst förstås 

som en sammanvägning av barnets vilja och behov och helhetsbilden som framträder under 

socialsekreterarens pågående arbete. Studien visar att socialsekreterare enligt utsago väl följer 

rådande lagstiftning och riktlinjer när de tar hänsyn till vad som är barnets bästa. Utifrån 

resultatet i denna studie kan slutsatsen dras att vad som definieras i lag och riktlinjer blir starkt 

avgörande för hur socialsekreterare bedömer vad som är barnets bästa.  

7.1 Förslag till utveckling i praktik 

Studiens resultat pekar på att det finns ett behov av evidensutvärdering i praktiken för att se om 

helhetsbilden som verktyg leder till bättre bedömningar om vad som är barnets bästa.  

Studien påvisar att hur barnets bästa definieras av lagstiftare samt myndigheter blir avgörande 

för socialsekreterarens bedömning och kan därmed finnas ett behov av en tydligare definition 

av begreppet från myndigheter och lagstiftares sida.  

7.2 Förslag till ytterligare forskning 

Det finns ett stort behov av ytterligare forskning och kunskap gällande vad som är barnets bästa 

samt hur professionella kommer fram till sina bedömningar. Förslagsvis behövs mer 

omfattande studier med fler respondenter och en större geografisk täckning. En sådan studie 

bör även inkludera beslutsfattare i tingsrätten för en komparativ jämförelse samt insamling av 

ytterligare kvantitativa data genom enkäter för att kunna genomföra en statistisk jämförelse som 

kan påvisa eventuella variationer såsom erfarenhet, utbildningsnivå eller geografiska skillnader. 
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Bilagor  

Här nedan har vi bifogat tre bilagor. Bilaga 1 är blanketten för etisk egengranskning av 

studentprojekt som involverar människor, bilaga 2 är informationsbrevet som skickades ut till 

alla respondenter och bilaga 3 är intervjuguiden som använts på intervjuerna. 

Bilaga 1 Blankett från forskningsetiska nämnden (FEN) 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor  

 

Projekttitel: Umgängesrätt vid bristande föräldraskap 

Student/studenter: Sandra Lahnalampi och Valdemar Michaelsson 

Handledare: Camilla Udo     

 

 Ja  Tveksamt  Nej 

1 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas 

dvs. omfattar studien deltagare som kan betraktas 

tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), 

personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk 

funktionsnedsättning eller sådana som har en 

beroendeställning till den som genomför studien 

t.ex. som patienter eller elever till densamma?   

    

X 

2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke 

inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet 

att avsäga sig ett deltagande)?  

    

X 

3 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna?  

    

X 

4 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt?  

    

X 
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5 Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?   
    X 

6 

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som 
etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 
sexualliv?  

    

X 

7 

Avser du behandla personuppgifter om 

lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden?   

    

X 

8 

Avser du att behandla personuppgifter? Observera 

att:  

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en 

levande person betraktas som 

personuppgifter, även om de är kodade eller 

krypterade.  

• I händelse av att studentarbetet INTE 

omfattar några känsliga personuppgifter och 

heller INTE deltagare som tillhör en sårbar 

grupp eller deltagare som INTE står i 

beroendeställning till den som genomför 

studien, behöver inte någon ansökan till 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock 

ALLTID anmälan om detta göras på avsedd 

blankett som sänds till:  

dataskydd@du.se  

    

X 

                

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02    
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Förfrågan om att delta i en studie om umgängesrätt vid bristande föräldraförmåga 

Syftet med studien är att undersöka hur socialarbetare i praktiken gör bedömningar gällande 

umgänge där en eller båda föräldrarna har bristande föräldraförmåga.  

Studien kommer genomföras i olika kommuner i Mellansverige och riktar sig till socialarbetare 

som inom sin professionella roll arbetar med familjer där sådana bedömningar kan förekomma.  

Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är en del av utbildningen till socionom 

vid Högskolan Dalarna. Studien kommer att genomföras genom semi-strukturerade intervjuer 

under november och december 2019.  

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av “barnets bästa”, bristande 

föräldraförmåga och praktiska erfarenhet av bedömningar gällande umgänge.  

Intervjun beräknas ta mellan 20-60 minuter beroende på hur intervjun utvecklas. Det är viktigt 

att intervjun kan ske utan avbrott och i en ostörd miljö. Förslagsvis på en tid och plats som Du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas i text.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras, eventuella namn kommer anonymiseras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande samt på en forsknings och 

utvecklings-mässa som en del av vårt examensarbete. När examensarbetet är färdigt och 

godkänt kommer det att finnas i en rikstäckande databas för examensarbeten (DiVA). 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. 

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie.  
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Om Du önskar delta eller om Du har frågor om studien är Du välkommen att höra av dig 

till någon av oss: 

Sandra Lahnalampi Camilla Udo 

Student Lektor 

076 - 062 81 91 023 - 77 84 56 

Valdemar Michaelsson cud@du.se 

Student 
 

070 - 325 34 16 

 

cuppsatshd@gmail.com 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Demografiska data 
 Ålder? 

 Kön? 

 Titel? 

 Utbildning/vidareutbildning? 

 Yrkeserfarenhet? 

 

Intervjufrågor 

Barnets bästa 

 Vad är barnets bästa enligt dig? 

 Vem har tolkningsföreträde? 

o Var tar du stöd? I organisationen? Samråd? 

 Hur gör du för att hålla dig objektiv i såna här beslut? 

 Kan du beskriva beslutsprocessen? 

o Rent kognitivt? 

o Egna värderingar? 

 Vilka lagrum används? 

 Hur ser du på barnkonventionens införande i lag? 

o Har ni inom organisationen diskuterat hur det kommer att påverka arbetet? på 

vilket sätt? 

Centrala faktorer 

 kan du beskriva centrala faktorer som du tar hänsyn till när bedömningar görs gällande 

umgänge? 

o BBIC 

o Riktlinjer, hur ser dessa ut? 

 Kan du beskriva vad du finner viktigast när du ska bedöma vad som är barnets bästa? 

o Ge exempel 

o Följdfrågor 

 Tas det hänsyn till vem som varit hemma med barnet när det varit litet? 

 Finns det några brister hos en förälder som gör att du inte anser att umgänge är det bästa 

för barnet? 

Barnets vilja 

 Hur involveras barnen i processen och besluten? 

o Intervjuas barn? involveras på andra sätt? vad innebär det? 

 Hur klarlägger man att barnets vilja kommer fram? 

 Om barnet och föräldrarna har olika viljor, vilken hänsyn tas till det? 
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