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ABSTRACT 
 
Föreliggande studie behandlar ämnet barnperspektivet vid vårdnadstvister. Syftet med under-
sökningen var att ta reda på hur mödrarna uppfattade att konflikten påverkade barnen, före, 
under och efter vårdnadstvisten och deras uppfattning av barnperspektivet vid de samhälleliga 
instanserna, familjerätt och domstol. Jag utgick från följande frågeställningar: Hur såg kon-
flikten ut vid vårdnadstvistens början? Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamta-
len? Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? Hur upplevde mödrarna 
barnperspektivet vid domstolsförfarandet? Hur uppfattade mödrarna att barnet(n) påverka-
des under vårdnadstvisten? Hur uppfattar mödrarna att konflikten påverkar barnets(ns) ut-
veckling i dag? Skulle konflikten ha sett annorlunda ut, enligt mödrarnas utsagor, om föräld-
rarna blivit erbjudna fyra veckors medling? Studien har en fenomenologisk ansats och datain-
samlingen skedde genom djupintervjuer med fyra kvinnor som genomgått en vårdnadstvist. 
Resultatet analyserades utifrån utvecklingsekologi och anknytningsteori. Undersökningens 
resultat visade att tre av fyra respondenter hade en värdekonflikt, att alla tror att barnen skulle 
ha det bättre om föräldrarna fått medling, och att det enligt mödrarna: var barnen i fokus i 
samarbetssamtalen, att barnperspektivet i vårdnadsutredningarna och i domstolsförfarandet 
inte var i fokus och att barnen mådde dåligt under vårdnadstvisten. Resultatet visar också, 
utifrån mödrarnas berättelser, att det finns ett samband mellan hur barnen mår i dag och för-
äldrakonflikten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: vårdnadstvister, barnperspektiv, skilsmässor, separationer, hantering, familjerätt, 
anknytningsteori och utvecklingsekologi.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och förförståelse 

Många föräldrar som skiljer sig är oeniga om var barnen ska bo och om hur vårdnadsfrågan 
ska lösas, om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om den ena föräldern ska ha vård-
naden om barnet. Föräldrarna kan också vara oeniga om var barnet ska bo och hur umgänget 
ska se ut. I sådana fall vänder sig föräldrarna till samhället för att få hjälp med att lösa tvisten. 
Antingen vänder de sig till familjerätten för att få hjälp med så kallade samarbetssamtal eller 
så vänder de sig direkt till tingsrätten. Domstolen tar sedan ett interimistiskt beslut, gäller tills 
huvudförhandlingen har varit, efter att ha fått in snabbupplysningar från familjerätten och haft 
muntliga förhandlingar med föräldrarna med respektive ombud. Tingsrätten ålägger sedan, i 
de flesta fall, socialnämnden att utföra en vårdnadsutredning och i många fall även att ordna 
med samarbetssamtal om inte föräldrarna redan har haft sådana på familjerätten. 

En trend på senare år har varit att domstolarna har dömt till gemensam vårdnad trots att 
föräldrarna varit oeniga i frågan och haft svåra samarbetsproblem. Detta har mötts av hård 
kritik från vissa håll och ett betänkande har lagts fram som innehåller förslag på lagändringar 
när det gäller detta och annat inom området. Bland annat vill man skärpa lagstiftningen så att 
den lyfter fram barnets bästa mer tydligt. Man menar på att föräldrarna bör kunna samarbeta 
kring barnet vid gemensam vårdnad, för barnets bästa, då konflikten i sig ses som en risk för 
barnet. Detta finns med i den nuvarande lagstiftningen men domstolarna har inte lagt så stor 
vikt vid det som lagstiftarna tänkt sig, resonerar man i betänkandet (Barnets bästa, föräldrars 
ansvar, SOU 2005:43). Vad som också bör nämnas är att en vårdnadstvist kan pågå i flera år. 

Jag har personliga erfarenheter av en vårdnadstvist men mitt intresse för ämnet väcktes då 
jag gjorde min praktik på Internatonal Social Service, ISS, som är en internationell barnorga-
nisation som arbetar med uppdrag av olika myndigheter där två länder är inblandade. Uppdra-
gen på ISS i Stockholm berör, förutom ensamma flyktingbarn, i huvudsak vårdnadstvister och 
jag kom att ta del av ett stort antal vårdnadstvister under mina femton veckor där. När jag tog 
del av de ofta mycket tjocka akterna innehållande domstolsbeslut, vårdnadsutredningar m.m. 
med min förskollärarexamen i bagaget och mångårig erfarenhet av arbete med barn, fundera-
de jag ofta över var barnperspektivet tog vägen. Jag tyckte ofta att akterna innehöll mer in-
formation om föräldrarna än om barnen och att fokus ofta var på konflikten men väldigt lite 
om vilka effekter konflikten hade på barnen och hur man kunde hjälpa barnen genom att hjäl-
pa föräldrarna minska sin konflikt. Jag blev nyfiken på att ta reda på hur det förhåller sig i 
verkligheten och jag ser det här som ett område som behöver förbättras för barnens skull och 
min inställning är att samhället kan göra mycket mer än vad som redan görs. 

1.2 Syfte 

Syftet med min studie är att försöka ta reda på hur barnperspektivet framträder vid vårdnads-
tvister, och till min hjälp tar jag fyra mödrar som genomgått en vårdnadstvist. Jag är intresse-
rad av att ta reda på hur mödrarna uppfattade att barnen påverkades under denna process och 
av att ta reda på mödrarnas upplevelser av om denna eventuella påverkan består och påverkar 
barnens vidare utveckling. Jag vill också ta reda på mödrarnas upplevelser och erfarenheter av 
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barnperspektivet vid de samhälleliga instanserna, familjerätt och domstol. För att ta reda på 
hur barnperspektivet framträder i de samhälleliga instanserna, anlägger jag ett barnperspektiv 
utifrån mödrarnas beskrivningar. Jag är nyfiken på att ta reda på om mödrarna anser att kon-
flikten mellan föräldrarna påverkar barnen och vad samhället i så fall gör. För att besvara mitt 
syfte har jag sju frågeställningar. 

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna utgår ifrån mödrarnas erfarenheter och upplevelser av barnperspektivet  
och hur barnen påverkades under vårdnadstvisten. Frågeställningarna är följande: 

1. Hur såg konflikten ut vid vårdnadstvistens början? 
2. Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamtalen? 
3. Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? 
4. Hur upplevde mödrarna barnperspektivet vid domstolsförfarandet? 
5. Hur uppfattade mödrarna att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten? 
6. Hur uppfattar mödrarna att konflikten påverkar barnets(ns) utveckling i dag? 
7. Skulle konflikten ha sett annorlunda ut, enligt mödrarnas utsagor, om föräldrarna blivit 
erbjudna fyra veckors medling?  

Ovanstående frågeställningar kommer fortsättningsvis att indelas i tre teman vilka kommer att 
följa med i hela uppsatsen. Dessa är följande: 

1. Konflikten, frågeställning 1 och 7.                                                                         
2. Rättsprocessen, frågeställning 2, 3, och 4. 
3. Barnen, frågeställning 5 och 6. 

För att kunna studera barnperspektivet under vårdnadstvisten vill jag ta reda på hur föräldrar-
nas konflikt såg ut i början, om konflikten i huvudsak var en intressekonflikt eller om det var 
en värdekonflikt, vilket innebär att föräldrarna kan ha haft allvarliga relationsproblem i bot-
ten. En värdekonflikt karaktäriseras av att den rör fakta eller värderingar och en intressekon-
flikt karaktäriseras av att den avser en social relation där parterna har oförenliga krav om en 
knapp resurs. De flesta konflikter har inslag av både värde och intressekonflikter (Rejmer 
2003, s.172-173). Jag vill vidare se hur rättsprocessen beaktar barnperspektivet, utifrån möd-
rarnas beskrivningar, och slutligen hur mödrarna anser att barnet påverkades av alltihopa och 
om barnet fortfarande är påverkat av vårdnadstvisten, allt sett med mödrarnas ögon. Fråge-
ställning 7 tog jag med för att ta reda på om mödrarna tror att det hade hjälpt paret om de bli-
vit erbjudna medling, sett ur barnets perspektiv. Att jag tog med denna fråga beror på att detta 
förslag finns med i betänkandet ”Föräldrars ansvar, barnets bästa” (SOU 2005:43 s. 35), som 
presenteras i korthet i kapitel 2. 

1.4 Avgränsningar 

Jag hade gärna gjort en studie med barnintervjuer om jag hade haft mer tid, vilket hade krävt 
att jag skapade förtroende till såväl föräldrar som barn. Att intervjua barn som inte kände för-
troende för mig, med syftet att göra en studie, var otänkbart av etiska skäl då dessa intervjuer 
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inte hade haft syftet att påverka barnens livssituation. Det är lätt att föreställa sig att en vård-
nadstvist är väldigt uppslitande för ett barn och att prata om sina upplevelser kring det med en 
främmande person kan inte vara lätt för ett barn men nödvändigt i vissa fall. En annan aspekt 
på det hela är att föräldrarna har haft och kanske fortfarande har en konflikt med varandra 
vilket kunde ha försvårat när det gäller själva intervjuförfarandet. Det är inte heller säkert att 
föräldrarna hade gett sitt samtycke till att barnen intervjuades med tanke på att de varit utsatta 
tidigare, när det gäller vårdnadstvisten. Om jag gjort en studie med barnintervjuer hade denna 
inte innefattat vare sig domstolsförfarandet eller familjrättens arbete med vårdnadstvister vil-
ket jag också tycker är intressant att studera för att ta reda på barnperspektivet. En studie som 
enbart hade handlat om barnens upplevelser hade blivit en helt annan studie men den hade 
varit minst lika viktig, anser jag. 

Att jag valde att enbart intervjua mödrar och inte fäder har att göra med att jag inte ville 
ha en diskussion i min uppsats kring eventuella olikheter mellan könen när det gäller synen på 
barnperspektivet då fokus i mitt arbete är enbart på barnen. Detta, mitt val, bottnar sig också i 
att det i vårt samhälle oftast är kvinnorna som har huvudansvaret för barnen. 

1.5 Barnperspektivet 

Med barnperspektiv menar jag hur världen ser ut, sett ur barnets synvinkel. För att anta ett 
barnperspektiv måste den vuxne försöka sätta sig in i barnets värld, försöka förstå hur denna 
ser ut i barnets ögon och tolka det som han/hon ser. Den vuxne bör anstränga sig att se barnet 
och lyssna på barnet, beroende på dess ålder. Det sker i uppsatsen via mödrarnas erfarenheter. 

1.6 Disposition 

Studien är upplagd på följande sätt: Efter detta kapitel följer ”Bakgrund”, kapitel 2, som inne-
håller kort historik kring synen på föräldraskap. Denna syn avspeglas i lagstiftningen, Föräld-
rabalken, främst i slutet på 1900-talet. Sedan följer utdrag från betänkandet ”Barns bästa, för-
äldrars ansvar” som lades fram den 31 juni 2005. Kapitlet fortsätter med en kort beskrivning 
av vårdnadstvister och efter det följer domstolsförfarandet och familjrättens arbete med vård-
nadstvister indelat i avsnitten samarbetssamtal och vårdnadsutredningar. ”Tidigare forskning” 
på området presenteras så i kapitel 3. Jag har valt att presentera tidigare forskning utifrån de 
tre teman: konflikten, rättsprocessen och barnen. Kapitel 4 innehåller ”Teoretiska utgångs-
punkter” med de valda teorierna, anknytningsteori och utvecklingsekologi. Som kapitel 5 
kommer ”Metod och material” med metodbeskrivning, materialinsamling och kort beskriv-
ning av vetenskapsfilosofiska positionen fenomenologi. Kapitel 6 innehåller ”Resultat och 
analys” uppdelade enligt de tre teman. Uppsatsen avslutas med kapitel 7, ”Slutsatser och dis-
kussion” med förslag till fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Historik 

Under 1900-talet har stora samhällsförändringar påverkat familjen. Relationerna mellan män 
och kvinnor har förändrats och synen på barn och hur de ska uppfostras har med nya kunska-
per om barns behov, lett till reformeringar av den svenska lagstiftningen kring barn och fa-
milj. Samhällsutvecklingen avspeglas i lagstiftningen på olika sätt. Lagar ändras när värde-
ringar och beteenden i samhället gått vidare men också som ett medel att påverka och påskyn-
da samhällsutvecklingen i en viss riktning. Regler för vårdnad boende och umgänge finns 
framför allt i kapitel 6 i föräldrabalken (FB). Denna har genomgått stora förändringar under 
de senaste årtiondena, för att stärka barnens rättsliga ställning, bl.a. utifrån Barnkonventionen 
(Socialstyrelsen, 2003, s. 13). 

År 1991 infördes ändringar av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge. Ett 
viktigt inslag i reformen var en satsning på samarbetssamtal. Föräldrarna skulle i större ut-
sträckning ha gemensamt ansvar för barnet och själva komma överens om hur vårdnads- och 
umgängesfrågor skulle lösas (SOU, 2005:43, s. 98). 

I slutet på 1980-talet startade debatten om faderskap som kulminerade i 1998 års reform. 
Debatten handlade om att pappor fråntogs sitt föräldraansvar och sin papparoll beroende på att 
domstolarna tilldömde mammor ensam vårdnad och att det var skadligt för barn att inte ha 
nära och vardaglig kontakt med sin pappa. Ett barnpsykologiskt perspektiv fördes in i debat-
ten, barns behov av båda sina föräldrar lyftes fram, vilket fick genomslag i 1998 års reform 
(Rejmer, 2003, s. 15). Den gällande lagstiftningen, från 1998, som rör föräldrar och barn i 
samband med separation har till syfte att förstärka det gemensamma ansvaret för barnen, med 
tyngdpunkt på samarbete och gemensam vårdnad (Socialstyrelsen, 2003, s. 13). Möjligheten 
för domstol att döma till gemensam vårdnad utökades med den nya lagstiftningen. Detta för-
utsattes bidra till att öka kontakten mellan frånboende föräldrar och barn (Rejmer, 2003, s. 
15). Ett viktigt inslag i reformen var en satsning på socialnämndernas arbete, bl.a. skulle för-
äldrar få möjlighet att teckna ett avtal genom socialnämnden och avtalet skulle verkställas 
som ett lagakraftvunnet domstolsavgörande (SOU 2005:43 s. 99). 

2.2 Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43) 

Den 27 juni 2002 beslutade regeringen att tillsätta en vårdnadskommitté med uppdrag att ut-
värdera 1998 års reform om vårdnad, boende och umgänge m.m. vilket innebär att undersöka 
hur de nya reglerna tillämpas av domstolar och socialnämnder. Även en del andra frågor rö-
rande ovanstående skulle utredas som att granska följderna av de nya reglernas tillämpning 
när det förekommer övergrepp eller misstankar om det. I uppdraget ingick också att överväga 
om gällande regler om bestämmanderätten när det gäller gemensam vårdnad mot en förälders 
vilja. Frågor angående långvariga domstolsprocesser, domares kompetens och en automatisk 
prövning av vårdnaden eller umgänget när en förälder begått vissa brottsliga handlingar mot 
den andra föräldern fanns också med i uppdraget. Samtliga riksdagspartier var företrädda i 
utredningen och enigheten var stor att stärka barnperspektivet i vårdnadsfrågor. Uppdraget 
slutfördes första juni 2005 i betänkandet med ovanstående namn (SOU 2005:43 s. 1-25).  
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För att undersöka socialnämnders och domstolars handläggning och tillämpning av reglerna i 
bl.a. 6 och 21 kap. FB har kommittén genomfört enkätundersökning riktad till domstolar och 
socialnämnder. Kommittén har också granskat domar från tingsrätt, hovrätt, länsrätt och kam-
marrätt. Vårdnadsutredningar har också granskats och diskussioner förts med familjerättssek-
reterare, domare och advokater och man har anordnat tre hearingar (a.a. s. 89). 

Det har riktats kritik mot domstolar och socialnämnder som går ut på att det ibland mera 
är föräldrarnas intressen som tillgodoses än barnets, när det gäller vårdnad, boende och um-
gänge. I betänkandet resonerar man att det ska vara barnets intressen som står i centrum, 
barnperspektivet och inget annat, vilket resulterade i förslag som innebär förstärkning av 
barnperspektivet i Föräldrabalken. Vissa tillägg i Äktenskapsbalken och Socialtjänstlagen 
föreslås också (a.a. s. 26, 35). Andra resonemang i betänkandet är bl.a. att vid förekomst av 
våld eller övergrepp inom familjen, som naturligtvis leder till samarbetssvårigheter, bör ge-
mensam vårdnad inte komma i fråga eftersom detta innebär en allvarlig risk för barnets fysis-
ka och psykiska hälsa (a.a. s. 27). Förutsättningar för samförståndslösningar finns då inte. 
(a.a. s. 259) Man tar också upp att barns inställning från sex års ålder ska beaktas, och att det-
ta bör ske vid samarbetssamtalen vilket sällan sker i dag (a.a. s. 31). Samarbetssamtal och 
frivilliga avtal bör följas upp av socialtjänsten som också måste vara mer aktiv när det gäller 
att underlätta för föräldrarna att hitta samförståndslösningar (a.a. s. 31-35). 

Domstolen föreslås också vara aktiv i att verka för samförståndslösningar mellan föräld-
rarna, alltid med barnet i fokus, och man föreslår att tingsrätten beslutar om fyra veckors med-
ling. I dag kan länsrätten besluta om medling vid verkställighetsprocesser, men om tingsrätten 
gör det kommer det tidigare i processen, vilket man menar i betänkandet skulle vara bra för att 
minska konflikten (a.a. s. 35). Viktigt är att avgörandet i tingsrätten blir så bra underbyggt 
som möjligt, resonerar man vidare (a.a. s. 33). Kommittén föreslår också att domstolar ska 
kunna förordna om interimistiska prövoperioder, vilket innebär att föräldrar och barn kan testa 
en lösning under en begränsad period och att denna lösning sedan utvärderas efter en tid (a.a. 
s. 35). För att säkerställa kvalitén på domstolens avgöranden föreslår kommittén åtgärder i 
syfte att stärka domarnas kompetens (a.a. s. 35).  

Förslag: Enbart och uteslutande barnets bästa ur ett barnperspektiv skall vara avgörande vid alla 
beslut som rör vårdnad, boende och umgänge och annan kontakt med umgänge. Bedömningen 
skall grunda sig på en helhetsbedömning av barnets situation där barnets samliga behov och om-
ständigheterna i övrigt beaktas. SOU 2005:43, s. 105 

Det är en självklarhet att barnet ska vara i fokus när det fattas beslut i frågor angående vård-
nad, boende och umgänge då det är barnets tillvaro och framtid som regleras. Det finns ingen 
definition i lagstiftningen kring vad som är barnets bästa och det finns olika uppfattningar, 
åsikter och intressemotsättningar kring innebörden i det. Bedömningen av vad som är barnets 
bästa ändras också över tid och måste göras individuellt för varje barn eftersom det som är bra 
för ett barn kanske inte är bra för ett annat. Såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter för bar-
net ska beaktas (a.a. s. 105). 

2.3 Vårdnadstvister 

När föräldrar inte kan enas om barnen vid skilsmässa kan de vända sig till familjerätten för att 
få hjälp som kan resultera i frivilliga samarbetssamtal och skriftliga avtal. Föräldrarna kan 
också välja att vända sig direkt till tingsrätten med stämningsansökan. Familjerätten involve-
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ras då tingsrätten begär in underlag till beslutet och eventuella samarbetssamtal rekommende-
ras. Tingsrätten fattar i regel interimistiskt beslut efter en muntlig förhandling med föräldrarna 
och huvudförhandling hålls när familjerättens underlag inkommit och om inte föräldrarna 
gjort frivilliga överenskommelser (se bild nedan).  
 

 

Figur 1. Processen vid vårdnadstvister. 

2.4 Domstolsförfarandet 

Tingsrättens arbete startar med en muntlig förberedelse med föräldrarna och respektive om-
bud efter att eventuellt ha begärt in snabbupplysningar från socialtjänsten (Fredholm & Kulin, 
2005, s. 24-25). Domaren försöker förlika parterna under den muntliga förhandlingen och 
remitterar eventuellt föräldrarna till socialtjänsten, för att gå i samarbetssamtal. Dessutom 
fattas beslut om en eventuell vårdnadsutredning och att denna ska beställas hos socialtjänsten. 
När förberedelsen är fullgjord, hälls huvudförhandling och när handläggningen avslutas av-
kunnas en dom i vilken vårdnaden regleras ( Rejmer, 2003, s. 95).  

Domstolarnas skyldighet att anlägga barnperspektiv framgår av FB 6: 2a. och i handlägg-
ningen av vårdnadstvister ska ett barnperspektiv anläggas, vilket förutsätter att utredningsar-
bete och handläggning av frågor som rör barn bedrivs utifrån ett barnperspektiv (Rejmer, 
2003, s. 96-97). När domstolen bedömer vad som är bäst för barnet, ska hänsyn tas till barnets 
utveckling och allt som rör barnets psykiska och fysiska välbefinnande. Barnets grundläggan-
de rättigheter ska också beaktas liksom vissa andra omständigheter. Hänsyn ska tas till såväl 
kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet, enligt FB 6: 2a, samt till barnets behov av en 
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nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2a andra stycket FB). Barnets egen upp-
fattning och önskemål ska beaktas, beroende på ålder och mognad, enligt 6: 2b FB. 

2.5 Familjerätten 

När paren vänder sig till familjerätten befinner de sig i en separationskris som de inte själva kan 
finna någon lösning på. Separationen är en svår känslomässig process som kan väcka mycket 
känslor även från tidigare händelser i livet, vilket kan störa förmågan att hitta goda lösningar 
(Socialstyrelsen, 2003, s. 93). Frivilliga överenskommelser brukar leda till bättre samarbete 
kring föräldraskapet och rättsprocesser bör så långt som möjligt undvikas (a.a. s. 95).  

2.5.1 Samarbetssamtal 

Samarbetssamtal är strukturerade samtal, förs i regel av familjerätten, som kommunen är 
skyldig att erbjuda föräldrar som är oeniga kring frågor om vårdnad, boende och umgänge. 
Syftet med samtalen är att är att hjälpa föräldrarna göra överenskommelser kring barnet, ut-
ifrån barnets behov och eventuella önskemål. Samtalen är framåtblickande och inriktade mot 
det som ska bli och föräldrarna ska inte tala om sina egna problem och svårigheter om dessa 
inte kan relateras direkt till föräldraskapet och betydelsen för barnet (Socialstyrelsen, 2003, s. 
108-112). Samtalen kan begäras av föräldrarna men domstolen kan också uppdra åt social-
nämnden eller något annat organ att ordna sådana i barnets intresse enligt 6 kap. 18 § FB. Ett 
skäl för domstolen att inte besluta om samarbetssamtal är om man anser att en eller båda för-
äldrarna inte kommer at infinna sig till samtalen eller om föräldrarna redan haft samarbets-
samtal utan positiva resultat (a.a. s. 109). Om någon av föräldrarna blivit utsatt för våld, hot, 
kontroll eller någon annan kränkande behandling bör handläggaren erbjuda enskilda samtal 
för att bedöma om och hur fortsatta samtal ska genomföras (a.a. s. 121). Någon enhetlig me-
tod för samarbetssamtal finns inte och om barnen ska vara med i samarbetssamtalen är ett 
ställningstagande som behöver göras med hänsyn till de aktuella barnen och deras situation 
(a.a. s.114, 118). Samtalsledarna bör ha goda kunskaper om barn och barns behov och utveck-
ling, samtal med barn, relationer människor emellan samt konflikthantering. Om samtalsleda-
ren upplever att konfliktbearbetningen är gagnlös bör samtalen avslutas (a.a. s. 111 - 112). 

2.5.2 Vårdnadsutredningar 

En utredning är alltid att betrakta som en nödfallsåtgärd som måste tas till för att positionerna 
är låsta mellan föräldrarna (Socialstyrelsen, 2003, s. 153). Utredningen ska ge rätten ett breda-
re underlag genom att belysa olika alternativ ur barnets perspektiv och de omständigheter som 
domstolen har att beakta blir utredarens utgångspunkt (a.a. s. 147). Beslutet om utredning kan 
innehålla riktlinjer för hur utredningen ska bedrivas men hur den närmare ska bedrivas är ut-
redarens ansvar och socialnämnden är huvudman (a.a. s. 139-140). Utredarna ska ha erfaren-
heter och kunskap om socialt arbete och kompetens vad gäller barn och vuxna samt relationer 
och konflikthantering m.m. (a.a. s. 151). Hela utredningsarbetet ska ha barnet i fokus (a.a. s. 
154). En annan central fråga i en vårdnadsutredning är föräldrarnas omsorgsförmåga (a.a. s. 
159) som definieras som en rad olika förmågor i förhållande till barnet och föräldrarollen som 
förmågan att uppfatta barnet realistiskt, åldersadekvat och nyanserat utifrån dess behov och 
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förutsättningar. Det är särskilt viktigt att få en uppfattning om föräldrarnas inbördes relation 
och hur det påverkar barnet (a.a. s. 160-161). Utredaren bör träffa barnet både enskilt och till-
sammans med respektive förälder, i syfte att lära känna barnet, och bedöma dess utveckling 
och mognad och se hur det mår samt för att bedöma samspelet med och anknytningen till för-
äldrarna (a.a. s. 164). Utredningen ska presenteras ur ett barnperspektiv samt fokusera på re-
levant information om barnet och föräldrarnas omsorgsförmåga. Utredaren avgör själv om 
utredningen innehåller en rekommendation till domstolen. Centrala frågor vid en eventuell 
bedömning är hur föräldrarna kan tillfredsställa barnets grundläggande behov samt föräldrar-
nas omsorgsförmåga och förmåga att se till barnets behov (a.a. s. 186). 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning inom området vårdnadstvister. Jag 
har i första hand valt forskning som betonar barnet i vårdnadstvister. Det finns mycket skrivet 
i ämnet om samhällets roll och också om våld i vårdnadstvister men jag hade svårt att hitta 
forskning som enbart behandlade barnperspektivet. Jag redogör inte för forskningen i sin hel-
het utan endast utifrån mina tre teman ”konflikten”, ”rättsprocessen” och ”barnen”. Jag an-
vänder mig genomgående av den valda tidigare forskningen, genom hela uppsatsen. 

Jag är medveten om att samarbetssamtal har fått ett mycket lite utrymme i den föreliggan-
de genomgången av den tidigare forskningen. Detta beroende på att jag inte hittade så mycket 
kring området när det gäller svensk forskning och jag bedömde utländsk forskning som oin-
tressant i detta sammanhang eftersom jag skriver om samarbetssamtal med upplägg som an-
vänds i Sverige. Hade jag enbart skrivit om samarbetssamtal hade jag förstås resonerat annor-
lunda och då hade den utländska forskningen varit av stort intresse för att t.ex. jämföra dessa 
mellan olika länder. 

Jag har inte tagit med tidigare forskning på området medling trots att jag har en forsk-
ningsfråga som behandlar detta ämne. Att jag inte tog med medling i avsnittet beror på att 
respondenterna inte har erfarenheter av medling men jag är medveten om att det finns en hel 
del utländsk forskning på området.  För att nämna en studie som gjorts angående ämnet så har 
Katherine M. Kitzmann och Robert E. Emery gjort en studie kallad Child and Family Coping 
One Year After Mediated and Litigated Child Custody Disputes. Undersökningen presentera-
des i Journal of Family Psychology 1994 och författarna kom bl.a. fram till att föräldrar som 
genomgått medling hade en större insikt, vad gäller vårdnadsprocessen och barnens problem. 

4.1 Konflikten 

Cirka 30 000 föräldrapar bryter upp från sin relation varje år och ca 10 % av föräldrarna vän-
der sig till domstol för att få hjälp med att lösa frågor om de gemensamma barnens vårdnad 
(Rejmer, 2003, s. 16). Detta framgår av Annika Rejmers rättssociologiska studie av tingsrätts 
funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnens bästa, kallad 
Vårdnadstvister. Studien innefattar också dokumentanalys av vårdnadsutredningar och tings-
rättsdomar och enkätundersökning med ett stort antal föräldrar som genomgått vårdnadstvist 
samt professionella aktörer på området; socialsekreterare, advokater och domare (a.a. s. 16, 
64, 71). Rejmers sammantagna bild av föräldrarna i studien var att de ville ha hjälp med en 
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genuin konfliktlösning (a.a. s. 191). Bente och Gunnar Öberg (2004, s. 20) instämmer i reso-
nemanget. De har sedan 1960-talet arbetat som familjeterapeuter, forskare och författare och 
bl.a. skrivit boken Skiljas – men inte från barnen.  Den bygger bl.a. på en undersökning inne-
hållande intervjuer med 60 familjer, barn och föräldrar. Det bästa stödet föräldrar kan få vid 
en skilsmässa, enligt Öberg, är hjälp med att lämna varandra som man och kvinna utan bitter-
het, så att de kan samarbeta om föräldraskapet (a.a. s. 20). 

Tingsrättens funktion i vårdnadsmål, enligt Rejmer, (2003, s. 186-188) är att ge föräldrar 
möjlighet att strida under civiliserade former på en offentlig konfliktarena men rättssystemet 
ser inte vad som är orsaken till tvisten. Författaren säger vidare att tingsrätten inte har några 
egentliga förutsättningar att lösa vårdnadskonflikter (a.a. s. 195). I domstolens bedömning av 
barnets bästa borde föräldrarnas samarbetsförmåga vara avgörande eftersom långvariga för-
äldrakonflikter har en negativ inverkan på barn (Rejmer, 2003, s. 202). I Rejmers undersök-
ning uppgav 63 % att det hände någonting allvarligt i familjen åren före skilsmässan och för-
fattaren menar på att det är flera orsaker och kriser som genom en slags kumulativ effekt ut-
gör grunden för att en vårdnadstvist utvecklas (a.a. s. 79). Hon anser det viktigt att skilja mel-
lan intressekonflikt och värdekonflikt eftersom dessa bör handläggas på olika sätt. (a.a. 196) 
De professionella i Rejmers undersökning definierade konflikten liksom lagstiftaren som in-
tressekonflikt medan föräldrarna definierade den främst som värdekonflikt (a.a. s. 184). Dom-
stolens utgångspunkt vid värdekonflikter bör inte vara gemensam vårdnad eftersom domsto-
lens handläggning inte syftar på genuin konfliktlösning och risken att konflikten kvarstår är 
stor, resonerar författaren. 

Barnombudsmannen, BO, för liknade resonemang i sin undersökning När tryggheten står 
på spel som handlar om familjer i vårdnadstvister där det förekommer uppgifter om våld (BR 
2005:02). En av BO:s slutsatser är att gemensam vårdnad har blivit en för stark huvudregel 
och att riskbedömningar hamnar i skymundan när huvudregeln istället borde vara ensam 
vårdnad, där det förekommit våld inom familjen (a.a. s. 37). Sett utifrån barnets perspektiv 
anser BO detta vara viktigt av flera anledningar och en är en förälders möjlighet att skydda 
barnet från den andre förälderns beteende samt att en förälder som drabbats av våld ska kunna 
slippa samarbeta med en person hon/han är rädd för. Sett ur barnets perspektiv är barnets 
trygghet beroende av om föräldern känner sig trygg (a.a. s. 37). Enligt BO är det av yttersta 
vikt att alla omständigheter blir ordentligt utredda innan beslut om vårdnad, boende och um-
gänge fattas eftersom dessa frågor påverkar i allra högsta grad barnens uppväxt och utveck-
ling (a.a. s. 49-50). 

Ett av syftena med ovanstående studie (BR 2005:02) var att undersöka om farhågorna 
kring vårdnadsreformen från 1998, att våldsamma föräldrar skulle få vårdnaden om barnet, 
stämde med verkligheten (a.a. s. 8). Studien var statistisk och innefattade drygt 500 domar 
samt underlaget för dessa, där det förekommit uppgifter om fysiskt våld inom familjen vilket 
det fanns uppgifter om i hälften av domarna. Psykiska övergrepp som hot, telefonterror m.m. 
ingick inte i studien (a.a. s.10-11). BO utreder också i sin studie om socialnämnd och domstol 
gör riskbedömningar för barnet (a.a. s. 24) och kommer fram till att varken socialnämnd eller 
domstolar har någon större kunskap om sambandet mellan våld mot en förälder och risken att 
barnet far illa (a.a. s. 54). Rejmers (2003, s. 202) studie visade att konfliktens inverkan på 
barnen inte beaktas i handläggningen. 
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4.2 Rättsprocessen 

Enligt Rejmer (2003, s. 105) är samarbetssamtalet inte utformat för att hantera föräldrar med 
svåra och djupa konflikter. Det ska dock sägas att de flesta konflikter är lättare än så. Varje år 
godkänner socialnämnden ca 4000 avtal om vårdnad, boende och umgänge skrivna av föräld-
rar, vilket kan jämföras med att tingsrätten behandlar ca 2500 mål om vårdnad per år. (Dahl-
strand, 2004, s. 22) Detta indikerar på att många föräldrar som är oeniga i början av skilsmäs-
san, när det gäller vårdnaden om barnen, inte går till domstol utan får hjälp av familjerätten att 
enas om vårdnaden. Men det är också så att tingsrätten kan döma föräldrar till samarbetssam-
tal, frivilliga, och hur många av föräldrarna som tecknat avtal hos socialnämnden varit i dom-
stol innan, framgår inte av materialet i Dahlstrands undersökning. 

De föräldrar som deltog i Rejmers (2003, s. 105) undersökning lyckades inte uppnå över-
enskommelser under samarbetssamtalen, förutom några få som uppnådde en överenskommel-
se före huvudförhandling, varför de flesta föräldrarna inte kunde se fördelar med samtalen. 
Den stora svagheten med samtalen, enligt ett flertal advokater och domare i Rejmers under-
sökning, är dess utgångspunkt, nämligen att föräldrar ska uppnå en samförståndslösning. Det-
ta förutsätter att alla föräldrar är bra för sina barn. Många av domarna och advokaterna mena-
de på att samtalsledarnas kompetens är avgörande för samtalens utfall. Av föräldrarna i un-
dersökningen uppgav 40 % att barnens behov diskuterades under samtalen och att samtalsle-
darna försökte ta reda på barnets inställning i vårdnadsfrågan (a.a. s. 105). 

Ett barnperspektiv är en förutsättning för att barnets bästa ska kunna tillgodoses i frågor 
angående vårdnad, boende och umgänge (Rejmer, 2003, s. 188; Dahlstrand, 2004, s. 103). 
Enligt svenska Barnkommittén skall barnet sättas i fokus under utredningsarbetet genom att 
man tar reda på barnets upplevelse av sin livssituation och eventuella förändringar av denna. 
Detta bör ske genom att vuxna ser och lyssnar till barnet och försöker förstå och tolka och 
sätta sig in i barnets situation. (Rejmer, 2003, s. 124) Rejmers studie visade att ett barnper-
spektiv enligt den svenska Barnkommitténs definition inte anläggs i handläggningen av vård-
nadstvister. Studien visade också att aktörerna anser att begreppet är otillräckligt definierat. 
(a.a. s. 136) 

Lotta Dahlstrand (2004, s. 283) tillskriver barnens deltagande i vårdnadstvister en stor be-
tydelse för utgången av tvisten och hon menar på att vårdnadsutredningarna är av mycket stor 
betydelse. Hur barnens önskemål framställdes i utredningarna, i hennes undersökning, fick 
stor betydelse för hur barnens åsikter sedan respekterades av föräldrar och domstol. Dahl-
strands avhandling med namnet Barns deltagande i familjerättsliga processer bygger bl.a. på 
en genomgång av närmare 850 tingsrättsakter rörande 1334 barn i mål rörande vårdnad, bo-
ende och umgänge (a.a. s. 19). Syftet med studien var att undersöka barns möjligheter att delta 
i familjrättliga processer och framställningen är rättsdogmatisk. 

Tingsrättens möjlighet att anlägga ett barnperspektiv begränsas av att informationen i 
vårdnadsutredningarna är så allmängiltig (Rejmer, 2003, s. 127). Dahlstrand menar på att barn 
har svårt att göra sina röster hörda i avgöranden om vårdnad och umgänge och att domstolen 
inte visar de yngsta barnen något särskilt intresse i sina avgöranden (Dahlstrand, 2004, s.149, 
273). Hon säger vidare att det finns minst fyra svar på frågan varför barn bör delta i rättsliga 
beslut och det är utifrån barnens behov, de vuxnas behov av information från barnet, ett 
rättstänkande och av pedagogiska skäl (a.a. s. 46).  

Både Dahlstrand och Rejmer är skeptiska vad gäller vårdnadsutredningarna som de inte 
anser ha fokus på barnet. I Rejmers (2003, s. 127) dokumentanalys beskrevs barnen på scha-
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blonartat sätt i vårdnadsutredningarna och i endast 6 % av utredningarna ligger fokus på bar-
net och dess livssituation. Utredarna har anpassat vårdnadsutredningens innehåll till rättssy-
stemets definition av barnets bästa, trots att syftet med utredningen är att tillhandahålla rätts-
systemets särskild sakkunskap (a.a. s. 194). Utifrån sin studie anser Rejmer att de professio-
nella aktörerna inte har kunskap att bedöma barns behov (a.a. s. 188).  

Som ovan sagts var inte fokus i vårdnadsutredningarna på barnet utan på föräldrarna. 
Dahlstrand (2004, s. 283) säger om sina undersökta vårdnadsutredningar att fokus var på för-
äldrarnas levnadsförhållanden och inbördes relation. Rejmer (2003, s. 127) skriver om kart-
läggning av föräldrarnas alkoholkonsumtion och tidigare och nuvarande missbruksproblema-
tik som ett exempel på ett inslag i utredningen som fått stor plats. 

I utredningarna i Dahlstrands (2004, s.283) undersökning där barnens åsikter redovisades 
var det ofta genom uppgifter från föräldrarna och andra referenter och när utredaren hade haft 
samtal med barnet återgavs vad barnet sagt inom citattecken och inga detaljer i övrigt om 
samtalet fanns med. Rejmers (2003, s. 126) dokumentanalys visade att de äldre barnens, över 
12 år, uppfattning om och upplevelse av sin livssituation och eventuella förändringar av denna 
redovisades i form av var de önskade bo. Endast ett fåtal av utredningarna i Dahlstrands 
(2004, s. 283) undersökning innehöll en sammanfattning av utredarens intryck av barnet och 
det som framkommit under samtalet. Enligt barnkonventionen ska alla barn som kan forma en 
åsikt, ges möjlighet att delta i beslutsprocesser som berör barnet personligen och vikten av att 
även yngre barn tillåts komma till tals, understryks (a.a. s. 103). I Dahlstrands undersökning 
hade det gjorts en utredning om vart tredje barn vilket innebär att övriga barn i undersökning-
en inte omfattas av lagstiftningen om barns rätt att komma till tals (a.a. s. 282). 

Utredaren som utför vårdnadsutredningen har inte någon skyldighet att lämna rekommen-
dation till domstolen, fast det rekommenderas. Dahlstrands (2004, s. 283) studie visade att 
domstolar och föräldrar följer sådana rekommendationer i mycket hög grad, oavsett om re-
kommendationen utmynnar i att barnets åsikter ska beaktas eller inte. Det ställer, enligt Dahl-
strand, höga krav på socialnämndens utredare som är den av lagstiftaren valda uttolkaren av 
barnets åsikter. I praktiken har därför utredaren en stor möjlighet att påverka om barnet ska få 
gehör, och målets utgång. Den person som tillsätts som barnets språkrör behöver avsätta 
mycket tid tillsammans med barnet, ha relevanta kunskaper och erbjudas fortlöpande utbild-
ning (a.a. s. 283). 

Både Dahlstrand och Rejmer talar varmt om BUP-utredningar som enligt Rejmer (2003, s. 
132) kan initieras av domstol, socialtjänsten, sjukvården och föräldrar som partsinlaga. Enligt 
författarna tillbringar barnpsykologerna/barnexperterna mer tid med barnet under utredning-
ens utförande och har därför bättre möjligheter att komma barnet nära än vad socialnämndens 
utredare har. Dessutom hade BUP- utredningarna, i undersökningarna, fokus på barnet på ett 
annat sätt och det är barnens egen syn på saken som är det primära (Rejmer 2003, s. 132; 
Dahlstrand, 2004, s. 283-284). I de flesta fall handlar utredningarna om friska barn som mår 
dåligt av föräldrarnas konflikt (Rejmer, 2003, s. 132). 

Byrne, O´Connor, Marwin och Whelan, verksamma vid Lucena clinic i Dublin på Irland, 
University of Rochester i Rochester i USA och University of Virginia i Charlottensville i VA 
USA, talar varmt om användningen av anknytningsteorin vid vårdnadstvister. De gjorde år 
2004 en forskningssammanställning med syfte att undersöka anknytningsteorins potential vid 
vårdnadstvister. Artikeln; Practitioner Review: The contribution of attachement theory to 
child custody assessments var utgiven av Association for Child Psychology and Psychiatry. 
Resultatet de kommer fram till är att riktlinjerna när det gäller vårdnadstvister understryker 
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vikten av att undersöka kvaliteten på föräldra-barn relationerna men att man inte använder sig 
så mycket av forskningen på området, den influerar inte så mycket i praktiken. Författarna 
anser att anknytningsteorin har begreppsmässig tillämplighet vid vårdnadstvister men att det 
behövs vidare kliniska undersökningar för att påvisa användningen av forskningen kring an-
knytningsteorins dimensioner. Författarna säger vidare att teorier kring barns utveckling inte 
figurerar centralt i diskussioner vid vårdnadstvister. Här refereras till Kunin et al, 1992. En 
slutsats från ett antal studier är att det är vanligt med resonemang kring personligheten, psy-
kiska besvär och intelligens. Här refereras till bl.a. O´Donohue & Bradley, 1999; Quinnell & 
Bow, 2001. Denna typ av information tillhandahåller inte nyanserad information som väsent-
ligt resultat till vårdnadsutredningen i synnerhet inte kvaliteten på relationerna mellan barn 
och föräldrar, enligt författarna.  

Schaffer (1995, s. 6-7) är inne på samma linje för han anser det mycket viktigt att under-
söka hur de första bindningarna mellan barn och vuxna fungerar när det gäller att fatta beslut 
som rör barn.  Han anser det också viktigt att undersöka vilken roll föräldrarna spelar i bar-
nens liv, den sociala utvecklingen i unga år, följder av skilsmässa, reaktioner på stress och 
konsekvenser på lång sikt av problem i tidiga år. Detta framgår av hans forskningssamman-
ställning, med namnet Beslut om barn, psykologiska frågor och svar. H. Rudolph Schaffer är 
professor i psykologi verksam vid bokens utgivning vid universitetet i Strathclyde i Skottland.  

4.3 Barnen 

De senaste åren har ca 55 000 barn per år, i Sverige, berörts av att deras föräldrar separerat 
och ungefär 6000 av dessa barn upplever att deras föräldrar strider i domstol (Rejmer, 2003, 
s.15). Inom barnpsykologin anser man att långdragna konflikter kan ge barnet såväl kortsikti-
ga som långsiktiga skador (a.a. s. 201-202). Att det finns ett klart samband mellan barns väl-
befinnande och låg konfliktnivå, bekräftades av 18 studier av 21 i Paul R. Amatos (1993) 
meta-analys kallad Children´s Adjustment to divorce: Theories, Hypotheses and Empirial 
Support. Undersökningen som handlar om skilsmässors inverkan på barn, gjordes av Amato 
som är verksam vid Lincoln universitetet i Nebraska och inkluderade 180 studier. Amato talar 
om stressfyllda livsförändringar som orsak till att barn påverkas negativt, i synnerhet vid hög 
konfliktnivå, vilket bekräftades av studien.  

Det är konflikter mellan föräldrarna som är den kanske viktigaste negativa faktorn för 
barnen skriver Schaffer (1995, s. 241) bl.a. under rubriken ”generella slutsatser”. I Emerys 
och Kitzmanns (1994) studie om medling framkommer att barnens välbefinnande relateras till 
konfliktnivån hos föräldrarna och enligt dem vinner barnen på att föräldrarna samarbetar men 
kan ta skada av om de fortsätter tvisten. Schaffer (1995, s. 241) säger vidare att det i vissa 
avseenden är upplevelsen av ständiga och uppslitande konflikter i familjen som är motsatsen 
till bra och tillfredsställande relationer. Här hänvisar Schaffer till bl.a. en undersökning gjord 
av Emery (1982) som visar att föräldrakonflikter utgör en av de mest destruktiva upplevelser-
na för barns mentala hälsa. 

Det som påverkar barnens välbefinnande mest är om föräldrarna har ett minimum av öppna kon-
flikter och så stor enighet som möjligt när det gäller barnens i uppfostran samt om de båda kan 
finnas tillgängliga och ha kvar sitt engagemang i barnen. Schaffer, 1995, s. 177 

Amato (1993) talar om vårdnadsförälderns anpassning som ett förhållande som kan inverka 
negativt på barnens anpassning vid skilsmässa, och han menar att barnens välbefinnande beror 
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till en stor del på vårdnadshavande förälderns psykiska anpassning och förmåga. Han talar här 
om att det sker en ömsesidig påverkan mellan barnets beteende och förälderns anpassning. 
Öberg (2004, s.48) konstaterar att barn mår dåligt när föräldrarna mår dåligt och som tidigare 
nämnts anser BO (BR 2005:02, s. 37) att barnens trygghet är beroende av om föräldern känner 
sig trygg. Öberg säger vidare (2004, s. 48) att ett sätt att hjälpa barnen i deras utsatta läge är 
att hjälpa föräldrarna att ordna upp sina trassliga relationer. 

Om barn och separationer skriver Schaffer (1995, s. 166-167) att hur barnen reagerade på 
föräldrarnas separation berodde i första hand på deras ålder. Hos de mindre barnen blev reak-
tionerna stora med tecken på regression och separationsångest och hos de äldre barnen var 
reaktionerna starka och markanta med känslor som maktlöshet, vrede, depression och försäm-
rade resultat i skolan. Fem år senare fanns det ett starkt samband mellan barnens psykologiska 
anpassning och den generella kvaliteten på relationerna i den nya familjen. Schaffer hänvisar 
här till forskning gjord av Wallerstein, J.S., Corbin, S.B. & Lewis, J.M. (1988) En av Schaf-
fers slutsatser utifrån forskningssammanställningen är att barnens erfarenheter av relationer 
till människor är avgörande för deras psykologiska anpassning. Han säger vidare att det alltid 
är kvalitén i relationerna mellan barn och vuxna som är den viktiga faktor vi måste ta med i 
beräkningen (a.a. s. 233). 

Psykiskt friska personligheter kan uppenbarligen utvecklas under olikartade sociala förhållanden – 
så länge relationerna till de personer barnen umgås med till vardags fungerar bra och så länge de-
ras dagliga erfarenheter är positiva. Schaffer, 1995, s. 233 

Schaffer (1995, s. 172-173) redogör för en longitudinell studie där man följt barn från tre år 
och upp till tonåren och där ett antal av barnen hade varit med om en skilsmässa. Man jäm-
förde sedan barnen som varit med om en skilsmässa med de andra barnen. Schaffer skriver att 
det mest slående resultatet var att de två grupperna var olika långt innan föräldrarna skilde sig. 
Redan vid tre års ålder var de barn som senare skulle uppleva skilsmässa, mer rastlösa, envisa 
och emotionellt labila. Här hänvisar Schaffer till en undersökning gjord av Block, & Gierde. 
(1986) 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretiska utgångspunkter har jag valt utvecklingsekologi och anknytningsteori som ana-
lysredskap för att belysa barnperspektivet i mina frågeställningar. Valet av den förstnämnda 
teorin har gjorts utifrån att den väl beskriver hur olika miljöer påverkar varandra och tar hän-
syn till helhet och sammanhang i barns uppväxt och utveckling. Jag finner därför denna teori 
fruktbar i analysen av ”Konflikten” och ”Rättsprocessen”, som påverkar barnen både direkt 
och indirekt beroende på bl.a. hur föräldrarnas konflikt utvecklas. Det i sin tur kan påverkas 
av hur konflikten utvecklas med myndigheternas inblandning. Denna del i uppsatsen innehål-
ler barnperspektivet under samarbetssamtalen, vårdnadsutredningen och vid domstolsförfa-
randet samt hur konflikten såg ut i början av vårdnadstvisten och om föräldrarna kunde ha 
blivit hjälpta av medling, allt sett genom mödrarnas ögon. 

Anknytningsteorin förklarar barnets utveckling utifrån de som står barnet närmast. Enligt 
teorin påverkas barnets utveckling starkt av dem som vårdar de, i de flesta fall föräldrarna. 
Med anknytningsteorin tror jag mig kunna närma mig hur konflikten föräldrarna hade/har, 
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påverkade och påverkar barnets vardag och utveckling. Jag kommer därför att använda den 
teorin när jag analyserar ”Barnen” som innehåller frågeställningarna: hur uppfattade mödrarna 
att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten och hur uppfattar mödrarna att konflikten på-
verka barnets(ns) utveckling i dag, om konflikten kvarstår.  

3.1 Utvecklingsekologi 

Utvecklingsekologi har sitt ursprung i den generella systemteorin formulerades av Bertalanffy 
år 1968 och har därför stora likheter med den. Den generella systemteorin är en biologisk teo-
ri och enligt den utgör alla system organismer (Payne, 2002, s. 193). Teorierna beskriver hur 
elementen i ett system är förbundna med varandra och hur olika system är sammanfogade. 
Systemen rymmer subsystem och dessa utgör en del av överordnade system (Klefbeck & Og-
den, 2003, s. 49). 

Bronfenbrenner, som är utvecklingspsykolog, grundade utvecklingsekologin år 1977. Han 
var kritisk till utvecklingspsykologin som han ansåg ha för snävt fokus i sina studier av barns 
utveckling och sociala arena, när man nästan enbart studerade relationen mellan mor och barn. 
Författaren definierar sin teori enligt följande: den är en progressiv ömsesidig anpassning 
mellan barn i utveckling och den föränderliga miljö som omger dem. Det ekologiska perspek-
tivet understryker helhet och sammanhangen i barns uppväxt och utveckling och individen 
analyseras i förhållande till sin miljö – sitt sociala nätverk, också kallat ekosystem. Teorin 
kännetecknas av försöket att ge den sociala interaktionen mellan individ och kontext en cen-
tral plats (a.a., s. 49-51). Barns miljö ser Bronfenbrenner som olika cirklar som hänger ihop, 
där innehållet i cirklarna anger grader av närhet till barnen. De olika cirklarna kallar han mik-
rosystem, mesosystem, ekosystem och makrosystem. Här nedan kommer en kort begreppsför-
klaring av de fyra olika systemen hämtad från Klefbeck & Ogden (a.a. s. 51-61). 

Mikrosystemet används om de miljöer som barn har direkt kontakt med, de utvecklings-
miljöer där de gör sina erfarenheter och skapar sin verklighet. De innefattar människor, före-
mål, händelser och aktiviteter. Deltagarna är familjen, kamrater, klassdeltagare mm. De in-
bördes relationerna inom familjen, såsom relationen mellan mor och far, påverkar barnen på 
olika sätt, också indirekt. Relationer som utvecklas i mänskligt samspel består av tre viktiga 
element; ömsesidighet, maktbalans och känslor och utvecklingsmöjligheter finns i miljöer 
som präglas av ge och ta, en gradvis överföring av makt i form av ökad kompetens och rela-
tioner präglade av positiva känslor. 

Mesosystemet avser relationerna mellan mikrosystemen. Det kan gälla kontakten mellan 
hemmet och skolan eller fritidsmiljön. Detta system har en nyckelfunktion i ett barns uppväxt 
och kvaliteterna i detta system representerar utvecklingsmöjligheter eller risker. Ett balanserat 
mesosystem kännetecknas av många och varierande kontakter och frånvaro av värdekonflikter 
dem emellan. Här talas det om vikten av bra ekologiska övergångar, d.v.s. överföringar från 
ett mikrosystem till ett annat, exempelvis när barnet börjar på dagis, vilket gör att mesosystem 
uppstår. Avgörande för hur övergången förlöper, enligt Bronfenbrenner, är vilka känslor den 
omges av, hur den sker och vem som är inblandad.  

Exosystemet definieras som formella och informella miljöstrukturer där barnen inte deltar 
direkt. Det kan t ex vara föräldrarnas arbetsplatser och de lokala barn- och ungdomsinstitutio-
nerna. Systemet kan påverka bl.a. hur människor använder sin tid och med vem och hur det 
påverkar barnen beror på hur väl systemet representerar barnperspektiv.  

18 



Makrosystemet består bl.a av politiska, ekonomiska och ideologiska system och analyseras 
också som bärare av information och ideologi och ger mening åt den verksamhet som pågår i 
de system som ligger innanför. Det motiverar vissa aktiviteter och framhäver vissa roller på 
bekostnad av andra. Här som i alla de övriga systemen kan man skilja mellan utvecklingsmöj-
ligheter och risker.  

 

Figur 2. Bronfenbrenners ekologiska system enligt Lagerberg & Sundelin (2000, s. 19). 
 
Makrosystem: Institutioner, ideologier, lagar, regler, vanor och tankesätt. 
Exosystem: Lokala strukturer: arbetsliv, barnomsorg, grannskap, media, myndigheter, hälso- 
och sjukvård, varor och tjänster, kommunikationer, kultur- och fritidsinstitutioner mm. 
Mesosystem: System av inbördes relaterade mikrosystem. 

                                                     Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 19 

3.2 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin är en teori om den process vars resultat är ett psykologiskt band mellan 
barnet och dess närmaste vårdare och teorin handlar om hur vi behöver varandra genom hela 
livet både för att leva och överleva (Orrenius, 2005, s. 159). Teorins upphovsman är John 
Bowlby (1907-1990) som var psykoanalytiker. Han letade efter teoretiska förklaringar till att 
barn i de flesta fall regelbundet företar vissa behov och beteenden vid vissa åldrar (a.a. s. 18). 
Han studerade bindningen mellan barnet och den som närmast stod barnet, och kom fram till 
att behovet av nära känslomässig kontakt med ett begränsat antal vårdare var ett lika viktigt 
behov för överlevnaden såsom de fysiologiska behoven av föda och sömn. Barnet kan för sin 
överlevnad inte låta bli att knyta an och anknytningens kvalitet varierar kraftigt beroende på 
hur lyhört och samstämmigt samspelet med vårdaren är. Han ansåg att det hos människan 
fanns en inbyggd beredskap att reagera adekvat på små barns behov (Orrenius & Krantz, 
2002, s. 23-24). 

Bowlby talar om två uppsättningar beteendesystem, anknytningssystemet hos barnet och 
omvårdnadssystemet hos föräldrarna (a.a. s. 24). Bowlby ansåg att människan var en integre-
rad del av evolutionen och för att förstå människan behövs kunskaper om andra däggdjurs 
utveckling och beteenden. Han kompletterade den psykoanalytiska teorin med vetenskapliga 
rön från biologin och systemteorin. Bowlby tillskriver anknytningen stor betydelse för en 
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människas utveckling och han menade att separationer, vanvård och försummelser tidigt i 
livet kan få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen (Orrenius, 2005, s. 160). 
Begreppet en trygg bas som är myntat av Bowlby, är ett centralt begrepp inom anknytningste-
orin. Barnet behöver den trygga basen för att kunna utveckla sin förmåga att utforska världen 
genom att ge sig på upptäcktsfärder. Barnet behöver veta att det när helst kan ge sig tillbaka 
till den trygga hamnen för att få känslomässig påfyllning. I tre-fyraårsåldern brukar relationen 
mellan barn och föräldrar ta ett nytt steg i utvecklingen och vid gynnsamma förhållanden ut-
vecklar barnet s.k. mentaliseringsförmåga. Barnet förstår då att olika personer kan se samma 
sak på olika sätt och att människor har avsikter och känslor som styr deras handlingar. Detta 
utmynnar i att när barnet blir äldre kan det utveckla föreställningar om sig själv och sina rela-
tioner till andra. Dessa föreställningar kallas inom teorin för inre arbetsmodeller. Anknyt-
ningen är en bestående relation mellan barnet och dess vårdare och anknytningsbeteendet är 
de beteenden genom vilka detta barn först formats och sedan upprätthålls. Anknytningen, som 
process, pågår ständigt i människans inre, även om anknytningspersonen inte är närvarande. 
Ett barn som har trygg anknytning till sina föräldrar, som i sin tur haft föräldrar som stöttat 
dem och varit känslomässigt närvarande, kommer att känna sig både kompetent och älskat. 
Barnet kommer att utveckla en inre arbetsmodell som säger att det kan lita på andra männi-
skor och barnet kommer att möta dem med positiv förväntan. Barn som bemötts med kyla och 
misstro kommer att uppleva sig som icke önskvärt och dåligt och kommer att betrakta andra 
människor som fientliga och opålitliga (a.a. s. 162-166).  

En forskare vid namn Mary Ainsworh (Ainsworth et. al., 1978; Mahler, 1976) som forskat 
inom området anknytning mellan småbarn och deras föräldrar, utvecklade en metod år 1978, 
kallad strange situation. Hon ville utveckla tillförlitliga och giltiga testmetoder. Metoden går 
ut på att studera barnets inre arbetsmodell i relation till föräldrarna och består av några korta 
separationer och återföreningar mellan barn och föräldrar i laboratoriemiljö. Barnets anknyt-
ningsmönster till föräldern bedöms sedan i olika klasser: tryggt, undvikande eller ambivalent.  
Ett annat anknytningsmönster har tillkommit på senare år som kallas desorganiserat, samspe-
let mellan barn och föräldrar karaktäriseras då huvudsakligen av rädsla (Orrenius, 2005, 
s.166-169).  

Båda ovanstående teorier förklarar barnet i sin utveckling men på olika sätt. Utvecklings-
ekologin beskriver barnet i olika utvecklingsmiljöer och hur de olika miljöerna påverkar var-
andra och i slutändan barnet i sin utveckling men inte minst i sin vardag. Anknytningsteorin 
har sitt fokus på bandet mellan föräldrar och barn och hur det utvecklas påverkar barnet kring 
hur det upplever och handskas med de olika miljöerna/människorna/händelserna de möter och 
hur det på det sättet påverkar dess vardag. Att använda anknytningsteorin vid analysen ”bar-
nen” föll sig naturligt eftersom frågorna rörde hur mödrarna upplevde sina barn och det berör 
ju i allra högsta grad anknytningen mellan förälder och barn. De övriga frågorna rörde olika 
miljöer som barnet kom i kontakt med direkt och indirekt varför utvecklingsekologin lämpade 
sig väldigt väl då den har fokus på just olika miljöer som påverkar barnet. 
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 5. Metod och material 

5.1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position 

Med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar har jag valt att använda fenomenolo-
gisk vetenskapsposition som utgår från mödrarnas perspektiv på sin värld. Min avsikt med 
denna studie är att beskriva barnperspektivet, med mödrarnas hjälp och för det behöver jag ta 
del av deras livsvärldar med nyanserade beskrivningar i mitt sökande efter kvalitativa aspek-
ter samt att lägga förkunskaperna helt åt sidan. 

Fenomenologin försöker i detalj beskriva strukturer och innehåll hos individernas medve-
tanden och försöker förstå den kvalitativa mångfalden i deras upplevelser och ge den mening. 
Detta innebär att intervjuaren ska vara öppen för den intervjuades livsvärldar och försöka sätta 
förkunskaperna åt sidan då användningen av fenomenologin är ett försök att förstå sociala 
fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv. Fenomenologin beskriver världar sådana som de 
upplevs av subjekten och den förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människan upp-
fattar att den är (Kvale, 1997, s. 42, 54-56).  

5.2 Kvalitativa intervjuer  

För att uppnå mitt syfte med undersökningen och få svar på mina frågeställningar valde jag en 
kvalitativ metod i form av halvstrukturerade djupintervjuer. Kvale (1997, s. 11) använder sig 
av en metafor när han beskriver den intervjuade som resenär med kunskap som väntar på att 
bli upptäckt ofördärvad, och intervjuaren som malmletare som bringar den värdefulla metal-
len i dagen. I kvalitativ forskning letar malmletaren malmklumpar med väsentlig mening vil-
ket var min avsikt med min studie. Kvale (a.a. s. 11) säger vidare att vissa malmletare söker 
kunskap att kvantifiera vilket inte hade varit lika användbart i min studie eftersom jag ville 
försöka närma mig det unika i respondenternas livsvärldar. I min undersökning ställer jag 
frågor om barnperspektivet, vilket inte är särdeles lätt att svara på, och kräver att disponenter-
na förstår mig rätt. Om jag gjort en kvantitativ studie hade disponenterna inte haft möjlighet 
att ställa frågor när de inte förstod vilket de hade goda möjligheter att göra vid de kvalitativa 
intervjuerna. 

När jag bestämt mig för metod utformades en intervjuguide med utgångspunkt i fråge-
ställningarna. Intervjuguiden var koncentrerad i teman utifrån de sju frågeställningarna och 
varje tema bestod av ett antal frågor (se bilaga 1). 

5.3 Urvalskriterier 

Med utgångspunkt i mitt syfte och mina frågeställningar bestämde jag mig för att få tag på 
kvinnor, att intervjua, som genomgått vårdnadstvist som innehöll samarbetssamtal, vårdnads-
utredning samt domstolsbeslut. Jag ville att det skulle ha gått minst ett till två år sedan senaste 
domen i tingsrätten så att kvinnorna hunnit reflektera över vårdnadstvisten och förhoppnings-
vis barnperspektivet samt att de inte var mitt uppe i det. Jag vände mig sedan till en tingsrätt 
där jag fick hjälp med att plocka fram akter, från arkivet, som innehöll domar angående vård-
nad/boende/umgänge. Jag ögnade sedan igenom ett antal akter i mitt sökande efter uppgifter 
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om samarbetssamtal och vårdnadsutredningar men hade svårt att hitta uppgifter om genom-
gångna samarbetssamtal. Jag fick sedan reda på att tingsrätten inte alltid får uppgifter om hu-
ruvida föräldrarna gått i samtal eller inte, varför jag valde akter där det hade förekommit en 
vårdnadsutredning samt att samarbetssamtal nämndes i någon ut av aktens domar. Min för-
hoppning var att föräldrarna gått i samtal. Jag kopierade sedan åtta domar och väl på hemma 
fronten tog jag reda på om mödrarna hade telefon, eftersom jag avsåg att ringa dem några 
dagar efter det att jag skickat dem brev med förfrågan om de ville delta i min undersökning. 
Jag postade sedan ett brev till fyra av mödrarna som hade telefon. Att jag valde att ringa till 
mödrarna efter det att jag skickat dem brev beror på att jag behövde få ett snabbt svar på om 
de ville delta i min undersökning eftersom tiden för uppsatsskrivandet är knapp. Vid telefon-
samtalen uppfattade jag att alla fyra haft samarbetssamtal, dock inte hur många, men det visa-
de sig sedan vid intervjutillfället att en av respondenterna inte hade haft samarbetssamtal. 

5.4 Materialinsamling 
Utöver intervjuerna har jag sökt efter litteratur i olika databaser och bibliotekskataloger i mitt 
sökande efter utredningar, böcker, forskning och annan relevant litteratur som beskriver vård-
nadstvister, både svensk och utländsk. Jag har sökt på databaser som Libris, Eric och Artikel-
sök och Psykinfo och jag har använt mig av sökord som ”Custody disputes”, ”Children per-
spective”, ”Coping” och ”Parent divorce” och motsvarande svenska ord. Jag har i första hand 
sökt litteratur som beskriver svenska förhållanden eftersom mödrarna i min undersökning 
lever och bor i Sverige och har därför genomgått sin vårdnadstvist här och det känns därför 
mest naturligt att undersöka svenska förhållanden. Förutom den ovanstående sökningen har 
jag tagit del av litteratur som det har refererats till i den inhämtade litteraturen. 

5.5 Genomförandet 

Före intervjuerna skickade jag brev till respondenterna där jag förklarade mitt syfte med stu-
dien och ringde sedan upp dem några dagar senare för att höra om de ville delta i studien, vil-
ket alla fyra sa ja till. Alla mödrarna var positiva till att medverka i studien, de hade något att 
berätta, sa att vårdnadstvisten inte varit bra för barnen och att de hoppades att deras medver-
kan i studien skulle hjälpa till att öka förståelsen för barnet i vårdnadstvister och kanske hjälpa 
andra i liknande situation. Under telefonsamtalen informerade jag mödrarna om konfidentiali-
tet, att de skulle förbli anonyma i undersökningen. Jag sammanställde sedan en intervjuguide 
som de fick ta del av strax före intervjun. Två av intervjuerna ägde rum i mödrarnas hem, en 
ägde rum på socialhögskolan förutom de sista 10 minuterna som ägde rum på ett café och en 
intervju ägde rum hos en väninna till en av mödrarna. Detta beroende på att intervjupersonens 
barn var sjuk vid intervjutillfället och befann sig i moderns hem. Intervjuerna som tog mellan 
40 minuter och en timme och 20 minuter, bandades in. Vid intervjuerna användes intervjugui-
den som hjälpmedel för att besvara frågeställningarna. Ömsom vägledde jag respondenterna 
med mina frågor ömsom gled de naturligt in på nya frågor från intervjuguiden och efter varje 
tema checkade jag av att jag fått med mig det jag behövde. Mödrarna hade tidvis svårt att pra-
ta om ämnet dels beroende på att de förträngt vissa delar eller glömt som de sa och dels för att 
ämnet berörde de starkt känslomässigt och väckte till liv minnen som de helst ville glömma. 
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5.6 Transkribering och analys 

Intervjuerna har transkriberats ordagrant. På grund av dålig ljudkvalitet föll några ord bort, 
lite här och där och de sista 10 minuterna av en intervju fick jag göra om eftersom dessa inte 
kom med på bandet. Jag bedömer dock att jag fick ner i stort sett varje ord som uttalades un-
der intervjuerna. Innehållet lästes sedan igenom ett flertal gånger för att sedan kategoriseras 
efter uppsatsens sju frågeställningar. Textmaterialet sammanfattades och bearbetades, skrevs 
sedan ner i resultat delen invävt med belysande citat för att återge ordagrant delar av respon-
denternas livsvärldar. Resultat och analys redovisas utifrån de tre teman i ordningen konflik-
ten vilket inkluderar frågeställning 1 och 7, rättsprocessen som inkluderar fråga 2, 3, och 4 
och slutligen barnen, fråga 5 och 6.    

5.7 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet    

Under intervjuerna försäkrade jag mig om att intervjupersonerna förstått frågorna, genom att 
förtydliga vad jag menade, när det uppstod längre pauser i samtalen efter frågor. Efter varje tema 
försäkrade jag mig om att jag uppfattat respondenterna rätt genom att kortfattat redogöra för, det 
jag uppfattat att de sagt. Detta för undvikande av missförstånd. Det kan vara så att jag genom 
min förförståelse förmedlat en känsla av samförstånd vilket kan ha skapat en mer förtroendefull 
stämning som i sin tur har fått respondenterna att öppna sig mer under intervjuerna än vad de 
annars hade gjort. Mina personliga erfarenheter kan också ha påverkat vilka frågor jag ställde 
under intervjuerna samt vilka frågor jag valde att följa upp, på gott och ont.  De frågor jag ställde 
under rubriken vårdnadsutredningar kunde ha varit bättre inser jag nu när materialet är samman-
ställt. Jag har inte ställt några konkreta frågor om hur innehållet såg ut, vilket hade varit intres-
sant att bättre få reda på. Att jag inte gjorde det tror jag kan ha att göra med att jag sett många 
vårdnadsutredningar och visste därför på något ungefär hur de brukar se ut men självklart ser alla 
utredningar olika ut och läsaren förutsätts inte vara insatt i ämnet. För att förstärka reliabiliteten 
och för att levandegöra respondenternas berättelser har jag använt mig av många citat.  

När det gäller validiteten i materialet så tror jag att det faktum att jag lyssnat ett flertal 
gånger igenom bandinspelningarna för att försäkra mig om att jag uppfattat respondenterna 
rätt gör att den kan bedömas som relativt hög. Vad som däremot kan påverka den negativt är 
att respondenterna hade svårt att minnas i vissa avseenden, vilket framgår av materialet, t.ex. 
hade några av de svårt att minnas samarbetssamtalen. Vid en upprepad intervju är det möjligt 
att respondenterna skulle minnas mer då mina intervjuer förmodligen har aktiverat minnen 
som de inte hade tillgång till vid mitt intervjuförfarande. Detta skulle i så fall göra upprepade 
intervjuer fylligare, men skulle inte innebära att respondenternas svar i mina intervjuer var fel.  

Syftet med min undersökning var att få en djupare och större förståelse för barnperspekti-
vet vid vårdnadstvister, utifrån hur mödrar upplever det, och inte att finna en sann bild av hur 
barnperspektivet ser ut vid vårdnadstvister. Då resultaten i min studie grundar sig på ett litet 
material så är generaliserbarheten ytterst begränsad. 

5.8 Etiska överväganden 

När jag tog kontakt med respondenterna tog jag upp med dem att jag var medveten om att de 
riskerade att väcka till liv gamla känslor som de kanske helst ville glömma och alla fyra sa sig 
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vara medvetna om det. De ville ändå delta i min undersökning eftersom de tyckte att vård-
nadstvisten hade påverkat deras barn så negativt på olika sätt och med sitt bidrag hoppas de 
kunna hjälpa andra. Före intervjuerna informerades respondenterna om syftet med studien och 
att den var frivillig, att de när helst kunde avbryta sin medverkan i studien. De fick också in-
formation om att personuppgifterna endast kommer att användas för forsknings ändamål och 
att de kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. De blev tillfrågade om de ville ta del av 
det nedskrivna materialet innan det användes i uppsatsen, vilket en av respondenterna sa ja 
till, och de fick också frågan om de ville ta del av uppsatsen när den var klar, vilket de alla 
ville. De kommer att få uppgifter om var rapporten kommer att publiceras, i samband med att 
den blir klar. De blev också informerade om att deras namn kommer att fingeras och att en del 
andra uppgifter kommer att förändras för att de inte ska bli identifierbara.  

6. Resultat och analys 

6.1 Kort presentation av respondenterna 

Det bör inledningsvis upprepas att namn och ålder på respondenterna och deras barn har fing-
erats, liksom en del andra uppgifter som kan göra att personerna blir igenkännbara. 

Anna som är 47 år och har en son Anton på 10 år, sammanlevde aldrig med sonens pappa 
Anders som visade sonen mycket lite intresse tills han var 4 år, då han ville lära känna honom. 
Vårdnadstvisten pågick i två år. Paret skrev ett avtal för några år sedan där det framgick att 
modern skulle ha fortsatt ensam vårdnad och att fadern skulle ha umgänge men något um-
gänge har inte blivit av.  

Lisa är 43 år och hennes barn Lucas och Linda är 19 och 11 år. Relationen mellan makar-
na varade i 25 år och vårdnadstvisten pågick i två och ett halvt år och är nu aktuell på nytt. 
Föräldrarna har gemensam vårdnad om dottern som enligt tingsrättsbeslut ska bo med sin far, 
Lennart, men i verkligheten bor hon hos sin mor sedan en kort tid tillbaka. Sonen är i dag 
myndig och bor också hos sin mor. Barnen har sporadiskt umgänge med sin far. 

Sara är 34 år och har en dotter Sandra som är 9 år. Relationen mellan föräldrarna varade i 
6 år och vårdnadstvisten pågick i över ett år. Föräldrarna har gemensam vårdnad och dottern 
bor hos modern men har umgänge med fadern, Stefan. 

Maria som är 45 år har en dotter Matilda som är 9 år. Föräldrarna sammanlevde i 11 år 
och vårdnadstvisten pågick i drygt ett år. Enligt det interimistiska beslutet skulle fadern, Mar-
tin, ha ensam vårdnad om dottern men paret skrev ett avtal innehållande en överenskommelse 
om gemensam vårdnad och växelvis boende. 

6.2 Resultat: Konflikten 

1. Hur såg konflikten ut vid vårdnadstvistens början? 

För Anna handlade konflikten om sonens umgänge med sin far d.v.s. hur umgänget skulle se 
ut. När fadern, Anders, började visa intresse för att lära känna sin son var Anna positiv då hon 
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tagit initiativ till kontakten men hon tyckte att fadern skulle gå försiktigt fram och utöka um-
gänget successivt. Föräldrarna var oeniga om umgänget och fadern stämde Anna. 

Det gick sakta och han fick komma hit och träffa honom någon timme…..och vi var helt överens, 
han och jag om det. Men plötsligt slår han om liksom och ska ta med honom bara härifrån. Då 
kanske han hade träffat honom fem gånger…..och då var han fyra år. 

Vidare säger hon:  

Det här är liksom det som jag vill visa, att jag var positivt inställd till att han skulle träffa honom 
då, men ur detta…..det är då han sätter igång den här vårdnadstvisten. Det är det som liksom för-
störde allting. 

För tre ut av respondenterna var konflikterna allvarliga föräldrarna emellan innan vårdnads-
tvisten började. I alla tre fallen fanns det djupa relationsproblem, enligt dem. Lisas vårdnads-
tvist inleddes med ett brottsmål, hon anmälde sin man, Lennart, för misshandel. Hon hade 
utsatts för psykisk och fysisk misshandel i över 20 år och med sin anmälan ville hon hjälpa 
barnen. Om misshandeln säger hon: 

Den har intensifierats och blivit mer och mer de sista åren och barnen har blivit mer.....Men slutli-
gen var det här med barnen då som fick mig att agera och då tänkte jag att jag är körd och min man 
är körd….men barnen….. 

Vidare säger hon: 

Men vårdnadstvisten var som sagt en följd utav ett brottsmål så vårdnadstvisten var inte den stora 
biten för oss, den kom som ett paket på posten efteråt för jag trodde det var självskrivet att det inte 
skulle kunna bli någon vårdnadstvist med en far som har misshandlat båda sina barn och sin fru. 

Sara och hennes man, Stefan, hade haft relationsproblem under en längre tid och hon kände 
sig hotad av honom och flyttade med dottern när mannen var på arbetet och han anmälde hen-
ne för egenmäktighet av barn. 

Alltså det hade inte med dottern att göra…..jag kände mig hotad av honom, därför flyttade jag ut. 

På min fråga vad de var oeniga om när det gäller Sandra, svarade Sara: 

Ja det var alltihopa, allt. Först kom vi inte överens om för att, det var inte bara vårdnadstvist. Det 
har ju varit om lägenheten också, så det var ju ett jätte stort problem, så det var ju många turer i 
tingsrätten då. 

Maria och hennes man hade relationsproblem under en längre tid men var eniga om i början 
av skilsmässan att dottern skulle bo med modern då hon hade varit den som tog störst ansvar 
för henne. Maria blev sedan anmäld till socialtjänsten av sin man för allvarliga alkoholpro-
blem, enligt Maria, varför en barnavårdsutredning gjordes och så småningom gjordes det en 
vårdnadsutredning där pappan rekommenderades ensam vårdnad. Föräldrarna var oeniga om 
dottern, ekonomin och bostaden, enligt Maria. 

Vi hade väl en del så att säga allvarliga konflikter och det handlade från början väldigt tidigt om 
att min man inte ville ha barn…..ibland var han var jätte gullig pappa ibland var han ju vidrig pap-
pa….. Det var inte så att han slog henne men han ställer fruktansvärt höga krav på henne och ja 
han klarade inte riktigt av att det fanns en person till i vårt förhållande. 

Vidare säger Maria: 
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Ja från början så att säga hade vi ingen som helst konflikt utan det var liksom självklart att dottern 
skulle bo mest med mig…..Som jag känner nu efteråt så handlade konflikten om pengar mellan oss 
och att socialtjänsten tvingade på honom ett ansvar som han egentligen inte ville ta. 

7. Skulle konflikten ha sett annorlunda ut, enligt mödrarnas utsagor, om föräldrarna blivit 
erbjudna 4 veckors medling? 

Anna tror att hon och Antons pappa hade haft lättare att samarbeta i dag om de fått medling 
av tingsrätten i början av vårdnadstvisten. 

Om det var något som jag liksom blivit tvingad att göra då hade det ju blivit samtal på en annan 
nivå, om vi inte suttit i de där obehagliga tingsrättens rum med domare och så där..…Hade han och 
jag fått prata med en tredje person så hade det blivit en helt annan typ av samtal kan jag säga. 

På min fråga om hon tror att Anton skulle ha det bättre i dag om föräldrarna fått medling sva-
rar hon: 

Ja, absolut, absolut alltså, det tror jag. För det här har bara lett till att Anton absolut inte vill träffa 
sin pappa. 

Lisa tror att medling hade hjälpt om hennes man först kommit till insikt. 

Ja, det tror jag men vi kunde enbart haft medling om min man hade erkänt det han har gjort…..om 
han hade gått i terapi och förstått vad han har gjort, då kunde….. Men en som inte, det går inte att 
medla när man sitter i två olika världar, när man inte talar samma språk. 

På min fråga om hon tror att barnen skulle ha det bättre i dag om föräldrarna fått hjälp med 
konflikten på något sätt svarar hon ja och säger vidare att konflikten förstör mycket för barnen 
i dag. 

På min fråga om medling hade hjälpt Sara och hennes man att lösa konflikten svarar hon: 
 

Alltså just där och då hjälpte ingenting. Jag kunde inte förstå att familjrätten skulle försöka para 
ihop oss när vi inte alls kunde prata med varandra och jag kände mig rädd för honom. Jag tyckte 
det var ett jätte dumt förslag. Så visst hade man fått mer hjälp ja och kanske mera kunnig personal. 

Sara säger att hon tror att Sandra skulle ha det bättre i dag om de fått mer hjälp att lösa kon-
flikten och att hon inte hade farit lika illa. 

Maria tror inte att medling hade hjälpt eftersom hennes man inte ville ha samarbetssamtal. 

Alltså med all typ av hjälp så måste man ju vilja få hjälp. 

På min fråga om hon tror att dottern skulle ha det bättre i dag om föräldrarna haft medling 
svarar hon ja, absolut.  

6.3 Analys av konflikten, sett genom mödrarnas ögon, utifrån utvecklings-
ekologi 

Respondenterna har alla uppgett att oenigheten som rådde mellan föräldrarna påverkade bar-
nen negativt på olika sätt och tre av dem har uppgett att föräldrarna hade en relationskonflikt 
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långt före vårdnadstvistens inledning. Enligt utvecklingsekologin, som beskrivs som läran om 
det ömsesidiga samspel som pågår mellan barnet i sin utveckling och de miljöer barnet lever i, 
påverkas barnet av relationer inom och mellan de närmiljöer de lever i (Lagerberg & Sunde-
lin, 2003, s. 19). Familjen ses som den viktigaste delen av mikrosystemet och i dessa fall har 
den delen av mikrosystemet fungerat dåligt, enligt respondenterna. Barnen till två utav re-
spondenterna var med om att mödrarna, enligt dem själva, misshandlats psykiskt eller fysiskt 
eller både och. Den tredje respondenten uppger att paret hade allvarliga relationsproblem un-
der en längre tid vilket dottern kan ha påverkats negativt av. Med andra ord hade tre föräldra-
par av fyra en s.k. värdekonflikt. Rejmer (2003, s. 79) uppger liknade siffror i sin undersök-
ning, 63 %. Relationerna mellan barnens föräldrar samt mellan barn och föräldrar är mycket 
betydelsefulla, enligt utvecklingsekologin, och påverkar barnens utveckling i allra högsta 
grad. Man talar här om positiv utveckling i miljöer som omges bl.a. av känslor som präglas av 
att ge och ta. Det kan ha rått brister hos föräldrarna, vad avser omvårdnaden, då de hade en 
allvarlig relationskonflikt utifrån att alla respondenterna har uppgett att de mådde dåligt under 
vårdnadstvisten men jag har inga belägg för det. 

Som ovan sagts hade tre av föräldraparen en värdekonflikt. Ett av de par som hade värde-
konflikt, enligt respondenten, är Lisa och Lennart med barnen Lucas och Linda som växte upp 
med fysisk och psykisk misshandel och hade sett sin mor misshandlas av fadern, enligt re-
spondenten. Sandras föräldrar hade också värdekonflikt, enligt Saras beskrivning när hon sä-
ger att föräldrarna hade haft svåra relationsproblem under en längre tid och hon säger också 
att hon kände sig hotad av Stefan. Maria, Matildas mor, uppger också att föräldrarna haft svå-
ra relationsproblem redan innan Matilda föddes. Detta indikerar på att barnen kan ha känt sig 
otrygga redan långt innan vårdnadstvisten aktualiserades.  

De respondenter som utsattes för våld och hot har inte känt sig trygga vilket kan ha påver-
kat barnen negativt. BO (BR, 2005: 02, s 37) menar att barnens trygghet är beroende av om 
föräldrarna känner sig trygga.  

Den fjärde respondenten uppgav att konflikten handlade om sonens umgänge med fadern 
som han bara träffat ett fåtal gånger. Föräldrarna var oeniga om hur stort umgänget med fa-
dern skulle vara och fadern stämde modern och de föräldrarna kan sägas ha haft en intresse-
konflikt. Utifrån utvecklingsekologin rådde här obalans i mikrosystemet som dock såg annor-
lunda ut för denna pojke, än de övriga barnen i undersökningen, då han inte stod inför delning 
av mikrosytemet utan snarare tillökning av mikrosystem. 

Barnen i min undersökning befann sig i ett läge då deras viktigaste mikrosystem delade på 
sig, med undantag för Anton här ovan, vilket berör mesosystemet. Inom utvecklingsekologin 
talar man om vikten av bra ekologiska övergångar, när det gäller mesosystem, och att över-
gången till ett nytt mikrosystem präglas av mjukhet och smidighet för att underlätta övergång-
arna för barnen. Då alla respondenter uppgett att föräldrarna varit oeniga om frågor angående 
barnen, varför det blev en vårdnadstvist, kan man utgå ifrån att mesosystemet omgavs av en 
del negativa känslor. Hur fortsättningen sedan blir beror delvis på hur kontakten mellan de 
olika mikrosystemen utvecklas och vad det är för känslor som omger dem. De ekologiska 
övergångarna hade kanske präglats av flera positiva känslor om paren fått medling, enligt vad 
respondenterna uppger, då de alla säger att de tror att barnen skulle ha haft det bättre om de 
erbjudits medling. Schaffer (1995, s. 241) säger att den kanske viktigaste negativa faktorn för 
barn i vissa avseenden, är upplevelsen av ständiga och uppslitande konflikter i familjen. Med-
lingen kanske hade minskat konflikten och underlättat för föräldrarna att samarbeta. 
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Hur exosystemet, som representerar lokala strukturer som föräldrarnas arbetsplatser och 
barn- ungdomsinstitutioner, påverkade barnen i min undersökning kan man bara spekulera i, 
eftersom mitt material inte innehåller frågor kring det. Frågorna kunde ha gällt t.ex. om det 
fanns verksamheter inom kommunen för barn som genomgår kriser som en vårdnadstvist och 
om de i så fall har kommit i kontakt med de verksamheterna. Det framgår dock längre fram i 
materialet att några av barnen fått hjälp på BUP som kan sägas tillhöra exosystemet. Vad 
gäller föräldrarnas arbetsplatser kan man tänka sig att om föräldrarna mådde dålig p.g.a. vård-
nadstvisten och fick stöd för det på sina arbetsplatser eller tvärtom, så kan det ha påverkat 
barnen indirekt. Amato, 1993; Schaffer, 1995; BO, BR 2005:02, gör alla en koppling mellan 
barnens välbefinnande och den vårdnadshavande förälderns välbefinnande.  

Makrosystemet som bl.a. representerar politiska, ekonomiska och ideologiska system, på-
verkade barnen i min undersökning indirekt på olika sätt. Handläggningen av vårdnadstvister 
följer vissa lagar, förordningar och rekommendationer som bl.a. bestäms av de rådande poli-
tiska och ideologiska systemen. När föräldrarna mötte rättssystemet med sin vårdnadstvist 
handlades den på ett visst sätt och tingsrätten fattade beslut kring vårdnaden utifrån bl.a. 
vårdnadsutredningarna och rådande lagstiftning. Det ska dock sägas att två av föräldraparen 
tecknade ett avtal efter domstolsbeslutet, alltså avgjorde själva sin vårdnadsfråga. Som tidiga-
re sagts uppgav alla respondenterna att de trodde att barnen skulle ha det bättre i dag om de 
fått medling så även de respondenter som tecknade egna avtal tror att utgången blivit bättre 
för barnen vid medling. Som systemet ser ut i dag erbjuds ingen medling i tingsrätten men 
som tidigare framkommit finns det förslag på det i ett betänkande som lagts fram (SOU 
2005:43). Det ska också sägas att tre av respondenterna i undersökningen var positiva till 
medling men två av dem uppger att det inte hade hjälpt med medling just där och då. Den ena 
säger att det först hade krävts att barnens far kommit till insikt och den andra är tveksam be-
roende på att konflikten just då var för infekterad men hon säger också att med kunnig perso-
nal så kunde det kanske ha gått. 

6.4 Resultat: Rättsprocessen: 

2. Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamtalen? 

Antons föräldrar hade ett samarbetssamtal långt fram i processen och det samtalet gav ingen-
ting, enligt Anna. 

Det måste väl ha varit fokus på Anton…..det handlade ju om att hitta ett sätt för de att träffas och 
lära känna varann. Det var det som var det omöjliga liksom, att få till det. 

På min fråga till Lisa om hon och hennes man hade samarbetssamtal svarar hon: 

Nej, det går inte att ha samarbetssamtal och det står i papperna här. Det säger socialsekreteraren, 
de ska inte ha gemensam vårdnad, det kan de absolut inte ha eftersom konflikten är så långvarig 
och så. 

Sara och hennes man var på ett eller två samarbetssamtal men hon tyckte inte att det kom nå-
gonting utav samtalen. Hon säger vidare att samtalsledarna försökte hjälpa paret hitta lösning-
ar utifrån vad som var bäst för Sandra och hon tror att hon blev erbjuden enskilda samtal. 
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Ja alltså, poängen var ju den att jag kände mig hotad av honom och jag ville inte alls prata med 
honom och då hjälper inte sådana samarbetssamtal. Det blir ju helt tokigt. 

På min fråga till Maria om hon och Matildas pappa hade samarbetssamtal svarar hon att hon 
tror att de bara hade ett eftersom mannen vägrade ha fler. Hon kände inte förtroende för ena 
samtalsledaren eftersom denna person var en av dem som gjorde vårdnadsutredningen där 
pappan rekommenderades ensam vårdnad. Maria tyckte inte att samarbetssamtalet handlade 
om Matilda.  

Nej, det tycker jag inte därför att alla bara sa liksom att…..du är en jätte bra mamma och Martin 
var väl en bra pappa och…..men att Martin måste ta ett större ansvar. Till saken hör att han ankla-
gade mig för att ha alkoholproblem och det där tog socialtjänsten jätte fasta på…..I och med att de 
gjorde det så fokuserades det bara på det. 

3. Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? 

Anna tyckte att vårdnadsutredningen var bra förutom att den färdigskrivna utredningen inne-
höll en del påståenden om henne som Antons pappa sagt till utredarna, som inte stämde. Anna 
säger vidare att fokus i utredningen var på sonen samt att hon tyckte att hon kunde påverka 
hur stor hänsyn det togs till hans intressen i utredningen: 

…..jag menar att jag tycker att det som jag har sagt har kommit med, tycker jag. Jag var nog gans-
ka påstridig med att ta med verkligen det som jag sa. 

Utredarna träffade Anton en gång hemma och en gång på familjerätten men de träffade inte 
Anton tillsammans med sin pappa.  

Lisas son som snart skulle bli myndig när vårdnadsutredningen gjordes vägrade delta i ut-
redningen. Dottern som då var 10 år kom i lojalitetskonflikt och ville ingenting att säga, enligt 
Lisa som inte tyckte att fokus i utredningen var på Linda. Utredarna gjorde hembesök en gång 
i varje miljö, d.v.s. en gång hos Lisa och en gång hos Lennart.  

…..de hade hembesök två gånger och drack kaffe och pratade lite så där. Ja visst, de pratade med 
Linda i båda miljöerna då.  

Vårdnadsutredarna rekommenderade Lisa ensam vårdnad i utredningen. Två månader senare 
ändrade de sig och Lisa säger: 

De som gjorde utredningen kan jag säga många fula ord om för att de var så…..Det står här svart 
på vitt, konflikten är så djup, det finns inte tal om att de ska ha gemensam vårdnad utan Lisa ska 
ha vårdnaden om båda två. Samma människa säger två månader senare att ja vi låter Lennart få ett 
försök och ha Linda även om vi vet att han inte riktigt har insikt om situationen. 

På frågan vad som kunde ha gjorts bättre när det gäller vårdnadsutredningen, sett ur dotterns 
synvinkel, svarar Lisa att den kunde ha varit konsekvent samt att man borde ha sett till helhe-
ten, att det skulle ha tagits hänsyn till brottsmålet.  

Sara tycker inte att det var fokus på Sandra i vårdnadsutredningen, utan fokus var på hen-
nes pappa och hon tycker inte att de tog så stor hänsyn till dottern. Sara säger vidare: 

Vi kom dit på samtal. Jag och Sandra hade ett samtal och hon och hennes pappa var där på samtal. 
De kom hem till oss på samtal och de var hemma hos Sandra och hennes pappa på samtal också. 
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Sara tyckte att vårdnadsutredningen delvis var bra som förslaget på umgänge. Men hon ville 
ha ensam vårdnad eftersom hon och Sandras pappa inte kunde samarbeta och hon kände sig 
hotad av honom. Vårdnadsutredarna tyckte inte att hon skulle ha ensam vårdnad. Sara säger: 

…..jag känner att just under den tiden, jag kommer dit i samtal, jag berättade, jag viker ut hela vårt 
privatliv, om allt, och det ska tas hänsyn till, jag vill alltså ha egen vårdnad för att vi hade så svårt 
att samarbeta. Men det tyckte familjrätten att då, kan det skada oss senare, att han ska göra oss 
illa….. 

När Marias vårdnadsutredning gjordes var Matilda 6 år och utredarna träffade henne samman-
lagt fyra gånger, två gånger enskilt och en gång med varje förälder. Maria tyckte inte att fokus 
i utredningen var på Matilda utan på hennes egna påstådda alkoholproblem och att Martin 
måste ta ett större ansvar för dottern. På min fråga om hon tycker att vårdnadsutredningen 
kunde ha gjorts bättre, svarar hon: 

Ja, man kan säga att antingen så går man på fakta eller så går man den känslomässiga vägen och 
vilket man än gjorde så tycker jag inte att man kom fram till någonting som var bra för Matilda. 

Vad Maria menar är bl.a. att hon alltid haft huvudansvaret för Matilda och att det inte togs 
hänsyn till bandet dem emellan samt att hon inte hade några alkoholproblem. 

4. Hur upplevde mödrarna barnperspektivet vid domstolsförfarandet? 

Domstolsresonemanget, enligt Anna, var att det bästa för sonen var att ha ett regelbundet um-
gänge med sin pappa och att umgänget skulle påbörjas så fort som möjligt trots att Anton väg-
rade träffa honom. Anna tyckte att själva domstolförhandlingarna handlade om rättvisa mellan 
föräldrarna. Hon säger vidare: 

Där var det bara rättvisa mellan föräldrar ungefär, det var blint bara ….det som liksom är bra är att 
han träffar sin pappa. Var det någon som tänkte rent praktiskt hur det skulle gå till…..De är inte 
utbildade för sånt här…..de går inte in och tar reda på hur det egentligen ligger till 

Anna tyckte inte att det togs hänsyn till vårdnadsutredningen i tingsrätten och hon säger att 
det redan är förutbestämt hur en dom ska bli och att de dömer efter en mall.  

Det tycker jag de tar dålig hänsyn till, hur mår den här familjen egentligen…..Mår jag dåligt och 
det här påverkar oss, då mår Anton dåligt. 

Resonemanget i domstolen, enligt Lisa, var att det bästa för barnen var gemensam vårdnad 
och hennes upplevelse var att domstolsförhandlingarna var väldigt kränkande. 

Men det viktigaste för dem var gemensam vårdnad hela tiden, det var det viktiga. Det var inte att 
karlen skulle komma till något sunt leverne utan det skulle vara så rättvist som möjligt, för föröva-
ren kändes det. 

Sara tyckte att resonemanget fördes mestadels kring lämpligheten av föräldrarna och hon 
tyckte inte att resonemanget fördes kring vad som var bäst för Sandra, förutom ovanstående. 
Pappan tyckte domaren synd om, enligt Sara, och vårdnadsutredningen togs det ingen hänsyn 
till. Förslaget på umgänge som fanns med i vårdnadsutredningen tog domstolen inte hänsyn 
till utan dömde umgänget utifrån Stefans förslag d.v.s. enbart vardagar eftersom han arbetar 
helger vilket Sara också gör men ingen hänsyn togs till det. 
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…..jag kan säga så här att med tanke på att det var stor utredning från familjerätten om vad de har 
tyckt och vad de har sagt….. så har tingsrätten inte tagit hänsyn till det över huvud taget. …..så 
därför förstår jag inte riktigt varför, att det skulle vara …..så här stor utredning, när det inte alls tas 
hänsyn till det för det som de har dömt ut från är pappan, vad som var bäst för pappan, inte barnet. 

Resonemanget i domstolsförhandlingarna fördes mest utifrån föräldrarnas omsorgsförmåga, 
enligt Maria, och inte så mycket om Matilda. Hon anser att vårdnadsutredningen, där hon på-
stods ha allvarliga alkoholproblem, påverkade mycket i domstolen. Hon tycker inte att reso-
nemanget fördes utifrån vad som var bäst för Matilda: 

…..hur ska en lagman kunna utifrån vad papperna sa, veta vad som är bäst för barnet, aldrig träf-
fat, aldrig sett, har ingen aning om vad som egentligen ligger bakom de skrivna orden…..Jag har 
en känsla av att det spelar liksom ingen roll vad vi hade sagt. 

6.5 Analys av barnperspektivet under rättsprocessen, sett ur mödrarnas 
ögon, utifrån utvecklingsekologi. 

Sett utifrån utvecklingsekologi handlade samarbetssamtalen om uppdelningen av barnens 
mikrosystem. Tre utav respondenterna i min studie hade haft, ett eller två, samarbetssamtal 
och de tyckte inte att samtalet(n) ledde till någonting positivt. Två av de hade allvarliga rela-
tionsproblem och Rejmer (2003, s. 105) menar att samarbetssamtalet inte är utformat för att 
hantera föräldrar med svåra och djupa konflikter. Syftet med samarbetssamtalen var att under-
lätta de ekologiska övergångarna i mesosystemet, som kännetecknas när det är välbalanserat 
av frånvaro av värdekonflikter, och syftet uppnåddes inte. Utifrån det kan man utgå ifrån att 
några positiva förändringar för respondenternas barn inte tillkommit då de ekologiska över-
gångarna mellan mikrosystemen omgavs fortfarande av många negativa känslor. 

Barnperspektivet var någorlunda väl representerat under samtalen, enligt respondenterna, 
Två av respondenterna i min undersökning tyckte att fokus i samtalet(n) var på barnet och en 
tyckte inte att det var det men det ska sägas att de hade alla svårt att minnas samtalen vilket 
påverkar tillförlitligheten vad gäller svaren. Dessutom hade de så få samtal så det kanske var 
svårt för de att bilda sig en uppfattning om dem. I Rejmers (2005, s. 105) undersökning upp-
gav 40 % av föräldrarna att barnens behov diskuterats under samtalen. Ideologiska och poli-
tiska styrmedel påverkar säkerligen såväl syfte som mål med samtalen men själva utform-
ningen av samtalen bestäms på den lokala nivån, d.v.s. exosystemet, utifrån rekommendatio-
ner från socialstyrelsen. Respondenternas barn påverkades indirekt av detta. Huruvida utfallet 
hade blivit annorlunda om samarbetssamtalen sett annorlunda ut, vet vi förstås inte.  

När det gäller barnperspektivet i vårdnadsutredningarna så var det endast en respondent 
som uppgav att fokus i utredningen varit på hennes barn. De övriga tre respondenterna tyckte 
inte att utredningen handlade så mycket om barnet utan snarare om föräldrarna, vilket kan 
jämföras med Rejmers (2003, s. 127) och Dahlstrands (2004, s. 283) undersökningar. Rejmer 
uppger att fokus på barnet endast fanns i 6 % av de utredningar hon undersökte och Dahl-
strand säger om sina undersökta utredningar att få av de hade barnet i fokus, istället var för-
äldrarna i fokus, deras levnadsförhållanden och inbördes relation. I alla utredningarna i min 
undersökning hade utredarna träffat barnet tillsammans med en förälder åt gången, utom i ett 
fall där utredaren träffade endast barnet tillsammans med sin mor men inte med sin far som 
barnet endast träffat ett fåtal gånger. Endast en av respondenterna uppger att utredarna haft 
enskilda samtal med hennes barn, sammanlagt två. Huruvida utredarna hade enskilda samtal 
med barnen när de var hos sina fäder framgår inte av mitt material.   

31 



Anna tyckte att vårdnadsutredningen var bra, fokus var på Anton enligt henne, förutom att 
den innehöll lögner om henne som pappan påstått. Det kan ha skapat negativa känslor i hen-
nes dotters mikrosystem då relationen föräldrarna emellan blev ännu sämre efter detta och 
underlättade förmodligen inte övergångarna i mesosystemet. Att fokus var på Anton i utred-
ningen tyder på att barnperspektivet var väl representerat. Förmodligen innehöll utredningen 
positiva förslag, vad gäller de ekologiska övergångarna i mesosystemet, eftersom Anna upp-
ger att hon fick med det hon ville ha sagt i utredningen, vad gäller Anton, och för henne var 
det väldigt viktigt att umgänget utökades successivt, d.v.s. att de ekologiska övergångarna var 
smidiga, vilket hon uppger i analysdel ett. Utredarna träffade Anton, som då var 10 år, två 
gånger tillsammans med sin mor men de träffade inte honom tillsammans med sin far vilket 
kan tyckas märkligt men också att de inte träffade honom enskilt med tanke på att han var så 
stor. I betänkandet (SOU 2005:43, s. 31) finns det förslag på att barns inställning från sex års 
ålder ska beaktas vilket inte så ofta sker, idag enligt vårdnadskommittén.  

Lisa uppger att utredning endast gjordes på Linda eftersom Lucas, som då var 17 år, väg-
rade delta i utredningen. Hon tyckte inte att fokus i utredningen var på Linda förutom att utre-
darna rekommenderade Lisa ensam vårdnad eftersom föräldrarna hade samarbetssvårigheter  
som hängde ihop med misshandeln. Utredarna ändrade sig efter ett tag, säger Anna, tyckte då 
att paret skulle ha gemensam vårdnad, för att ge pappan en chans, som hon sa. Man kan före-
ställa sig att rekommendationerna i sig påverkade föräldrarna, att Lisa mådde något bättre 
efter första utlåtandet från utredarna men att det påverkat fadern dåligt och tvärtom efter det 
andra utlåtandet och att det naturligtvis påverkade barnen på olika sätt då olika händelser in-
nefattande mycket känslor påverkar relationerna inom familjen, sett utifrån utvecklingsekolo-
gin. Hur stor hänsyn det togs till mesosystemet i utredningen kan man förstås bara spekulera i 
men om man utgår ifrån att Lisa uppger att barnperspektivet inte var välrepresenterat och att 
utredarna ändrade sig så kanske man kan säga att utredarna var väldigt osäkra på vad som var 
bra för Linda. Utredarna träffade Linda, som då var 11 år, två gånger, en gång i varje hemmil-
jö med varsin förälder. 

Sara tyckte att utredningen delvis var bra som förslaget på umgänget med Sandras pappa. 
Det som inte var bra, enligt Sara, var att utredarna inte tog hänsyn till föräldrarnas samarbets-
svårigheter. Sara ville ha ensam vårdnad beroende på samarbetssvårigheterna men det tyckte 
inte vårdnadsutredarna utan de rekommenderade föräldrarna gemensam vårdnad, vilket Sara 
blev väldigt besviken över då hon tyckte att hon förklarat så väl varför det inte skulle vara bra 
för Sandra. Sara tyckte heller inte att det togs hänsyn till Sandras intressen i utredningen eller 
att fokus var på henne, alltså kunde barnperspektivet ha varit bättre. Rejmer (2003, s. 127) 
uppger att fokus i utredningarna i hennes undersökning var i huvudsak på föräldrarna och att 
det i endast 6 % av utredningarna var fokus på barnet och dess livssituation. Om man sen ser 
till samarbetssvårigheterna föräldrarna hade, med barnperspektivet i åtanke och utvecklings-
ekologin i bakhuvudet så kanske inte gemensam vårdnad var något bra förslag. Det kräver ju 
att föräldrarna kan samarbeta, vilket de inte kunde enligt Sara, vilket innebär att mikrosyste-
met för Sandra inte skulle bli så tryggt och de ekologiska övergångarna i mesosytemet skulle 
förmodligen omges av många negativa känslor. Utredarna träffade Sandra, som då var 6 år, 
två gånger tillsammans med sin mor och två gånger tillsammans med sin far. 

Maria uppger att fokus i utredningen inte var på Matilda utan på hennes påstådda alkoho-
lism, vilket Martin påstått, och att han måste ta ett större ansvar för dottern, vilket Maria var 
missnöjd med. Uppenbarligen fanns här en allvarlig konflikt och det råder ingen tvekan om att 
konflikten måste ha påverkat dotterns mikrosystem mycket negativt på olika sätt. Föräldrarnas 
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inbördes relationer var säkerligen omgärdade av negativa känslor, mikrosystemet för Matilda 
var med andra ord, inte det bästa och mesosystemet påverkades inte till det bättre. Maria upp-
ger också att det inte togs hänsyn till att hon alltid haft huvudansvaret för Matilda. Schaffer 
(1995, s. 6-7) menar på att det är viktigt att undersöka vilken roll föräldrarna spelar i barnens 
liv. Detta gjordes inte, enligt Maria. Utredarna träffade Matilda, som då var sex år, en gång 
med var sin förälder och två gånger enskilt. 

Det är i domstolen beslut ska tas om hur delningen av mikrosystemet ska se ut, hur myck-
et barnet ska umgås med sina föräldrar och eventuellt också om, båda eller endast den ena 
föräldern ska ha vårdnaden m.m. Vad avser barnperspektivet i domstolsförhandlingarna i min 
undersökning så tyckte ingen av respondenterna att resonemanget i domstolen fördes kring  
deras barn utan att resonemanget handlade i stort om föräldrarnas omsorgsförmåga, vilket ju 
naturligtvis är en del av barnperspektivet, men vad som saknades, enligt respondenterna var 
resonemang om barnet som individ. En respondent uppger att vårdnadsutredningen vägt tungt 
i domstolsförhandlingarna. Ytterligare en uppger att hänsyn tagits till vårdnadsutredningen. 
Den tredje respondenten uppger att det togs viss hänsyn till utredningen och den fjärde säger 
att det inte togs någon hänsyn alls till utredningen. På det stora hela var respondenterna i min 
undersökning mycket kritiska till domstolsförfarandet och två av dem nämner att de inte anser 
att domarna är tillräckligt kompetenta för att avgöra vad som är bäst för barnen. Resonemang 
kring domares brister på barnkompetens finns i betänkandet (SOU 2005:43, s. 35) som inne-
håller förslag på åtgärder i syfte att stärka deras kompetens för att säkerställa kvaliteten på 
domstolens avgöranden. 

Anna uppger att det bästa för Anton, enligt domstolsresonemanget var ett regelbundet 
umgänge med sin far, snarast möjligt, mot Antons vilja. Anton skulle tvingas till omedelbart 
umgänge med sin far vilket man kan utgå ifrån påverkade Anton negativt på olika sätt. Mikro-
systemet skulle förändras radikalt mot Antons och Annas vilja, enligt Anna. Man kan utgå 
ifrån att detta skapade en otrygghet för Anton och inte förbättrade de inbördes relationerna 
föräldrarna emellan d.v.s. mesosystemet. De ekologiska övergångarna omgärdades av många 
negativa känslor från moderns sida och även fast fadern förmodligen var positiv till domstols-
resonemanget, kan man utgå ifrån, så underlättades inte de ekologiska övergångarna då både 
barnet och modern var negativt inställda till resonemanget, utifrån vad Anna säger. Anna 
tyckte för övrigt att resonemanget i domstolen handlade om rättvisa mellan föräldrarna och 
hon säger att ingen hänsyn togs till vårdnadsutredningen, i tingsrätten.  

Enligt Lisa handlade domstolsresonemanget om barnens bästa om att föräldrarna skulle ha 
gemensam vårdnad, vilket var mot hennes vilja, och hon upplevde det som väldigt kränkande 
med tanke på att hon utsatts för fysisk och psykisk misshandel av barnens far i många år och 
hon trodde att det var självskrivet att hon skulle få ensam vårdnad (se: Hur såg konflikten 
kring barnet(n) ut vid vårdnadstvistens början). Barnen, Linda och Lucas har, enligt Lisa, vux-
it upp i en familj där misshandel förekommit frekvent och naturligtvis påverkats negativt av 
detta på olika sätt. Inom utvecklingsekologin säger man att relationer utvecklas i mänskligt 
samspel och att dessa består av tre viktiga element; ömsesidighet, maktbalans och känslor och 
utvecklingsmöjligheter som präglas av att ge och ta (Klefbeck & Ogden, 2003, s. 49). Rela-
tionerna i Lindas och Lucas familj, mikrosystemet, var säkerligen mycket dåliga och bestod 
nog inte till fullo ut av de tre viktiga elementen, åtminstone inte relationen mellan föräldrarna, 
vilket naturligtvis måste ha påverkat barnens mikrosystem. Om man utgår ifrån vad Lisa sä-
ger, så har barnen alltid haft sin trygghet hos henne och varit rädda för sin far och sätter man 
det i relation till domstolsresonemanget att gemensam vårdnad, trots samarbetssvårigheterna, 
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är det bästa för barnen så påverkar det knappast mesosystemet i positiv riktning eller underlät-
tar när det gäller de ekologiska övergångarna då gemensam vårdnad förutsätter samarbete. 
Lisa säger att hänsyn togs till vårdnadsutredningen i tingsrätten d.v.s. rekommendationen ge-
mensam vårdnad (se: Hur såg barnperspektivet ut vid vårdnadsutredningen). 

Sara tyckte inte att domstolsresonemanget fördes kring vad som var bäst för Sandra utan 
det handlade i stort om lämpligheten av föräldrarna. Hon tyckte att resonemanget fördes 
mycket utifrån vad som var bäst för Sandras pappa, utifrån umgänget han önskade sig med 
dottern. Vårdnadsutredningen tog de delvis hänsyn till, som rekommendationen att föräldrar-
na skulle ha gemensam vårdnad men det togs inte hänsyn till förslaget på umgänge mellan far 
och dotter. Med tanke på att föräldrarna hade svåra samarbetssvårigheter, enligt Sara, (se: Hur 
såg barnperspektivet ut vid vårdnadsutredningen) så är frågan, som ovan, om det är bra för 
barnets utveckling och vardag att föräldrarna har gemensam vårdnad som förutsätter samarbe-
te. Mesosystemet förutsätter att mikrosystemen är i samklang för att vara bra för barnen och 
de ekologiska övergångarna kännetecknades knappast av smidighet i det här fallet, liksom 
ovan. I det här fallet som ovan kände sig modern hotad av fadern och skulle nu tvingas sam-
arbeta med honom och då är frågan hur pass bra det är för dottern, dels moderns rädsla och 
dels de konflikter som kan tänkas uppstå kring överenskommelser om flickan. Både Rejmer 
(2003, s. 188) och Dahlstrand (2004, s. 103) säger att barnperspektiv är en förutsättning för att 
barnets bästa ska kunna tillgodoses i frågor angående vårdnad, boende och umgänge. Frågan 
är var barnperspektivet finns i resonemanget här, när barnet ska vara med om att föräldrarna 
som har en allvarlig konflikt ska samarbeta trots konflikten. 

Maria uppger att resonemanget i domstolen fördes mest kring föräldrarnas omsorgsförmå-
ga. Hon säger vidare att vårdnadsutredningen som innehöll uppgifter om att hon hade allvarli-
ga alkoholproblem, vilket resulterade i rekommendation att Martin skulle ha ensam vårdnad 
om Matilda, påverkade resonemanget mycket (se: Hur såg konflikten kring barnet(n) ut vid 
vårdnadstvistens början). Hon anser inte att resonemanget fördes kring vad som var bäst för 
Matilda och hon var kritisk till att domstolen skulle avgöra i vårdnadsfrågan. I detta fall vägde 
vårdnadsutredningen tungt, enligt Maria, och eftersom vårdnadsutredarna hade enskilda sam-
tal med Matilda, sammanlagt två stycken, vilket inte förekom i någon av de andra utredning-
arna i undersökningen, så kan man utgå ifrån att barnperspektivet var bättre representerat i 
denna utredning. Man kan gissa sig till att utredarna såg det till Matildas bästa att Martin hade 
vårdnaden om henne eftersom Maria ansågs ha allvarliga alkoholproblem och det framgår inte 
av mitt material vad som framkom i samtalen mellan utredarna och Matilda eller hur tungt det 
vägde i utredningen eller i domstolsförhandlingarna. När det gäller mesosystemet här kan man 
tänka sig att det var rätt turbulenta övergångar som naturligtvis måste ha påverkat Matilda 
negativt. 

Ser man på rättssystemets inblandning i vårdnadstvisten utifrån utvecklingsekologin kan 
man säga att makrosystemet, med sina ideologier och lagstiftning, är det system som påverkar 
barnen allra mest, d.v.s. indirekt då vårdnadsutredningarna och domstolsbesluten, påverkar 
starkt utgången i vårdnadstvisten. Exosystemet, som står för den lokala nivån där vi bl.a. fin-
ner socialnämnden som ansvarar för utformningen och genomförandet av vårdnadsutredning-
arna påverkar förstås också till en viss del.   
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6.6  Resultat: Barnen 

5. Hur uppfattade mödrarna att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten? 

Anton, Annas son, mådde väldigt dåligt under vårdnadstvisten som varade i två år. Han var 
utagerande och fick hjälp av BUP. Anna mådde också mycket dåligt och hon tror att det på-
verkade sonen. Vad som gjorde det hela värre var att relationen till den mannen, Christer, som 
Anna hade sammanlevt med sedan innan Martin föddes, tog slut. Anton sörjde detta djupt och 
mitt under vårdnadstvisten sa Christer upp bekantskapen med Anton som betraktat honom 
som pappa och han blev mycket ledsen för det. Nu skulle han tvingas träffa sin riktiga pappa 
som han inte kände och inte ville träffa och Anna tyckte därför att sonens pappa skulle gå 
försiktigt fram i början av umgänget för att vinna pojkens förtroende och det var det konflik-
ten handlade om, enligt Anna.   

Han mådde direkt dåligt av att jag mådde dåligt, alltså hennes pappa kan man inte säga att han 
mådde dåligt av för att de kände inte varann, förstår du? Det var inte så att oj jag saknar min pap-
pa….. för de kände inte varann. Han mådde dåligt av att jag mådde dåligt, det är absolut så och att 
han inte fick träffa Christer för han, samtidigt som det här pågick i tingsrätten, då stack han. 

Lisa säger att de två första åren var väldigt kaotiska och hon och barnen har fått mycket hjälp. 
De har gått i en speciell verksamhet som BUP har för familjer som utsatts för misshandel. 
Barnen har gått i varsin grupp med andra barn som utsatts för misshandel, med gott resultat. 
Sonen som är 19 år säger att rättssamhället svek och att alltihopa är en kränkning, det inklude-
rar vårdnadstvist och brottsmål. Dottern har farit väldigt illa av vårdnadstvisten med brotts-
mål. Hon hade uttalat sig om misshandeln först men pappan fick henne att dra tillbaka sin 
utsago. Hennes lojalitetskonflikter gentemot föräldrarna var och är väldigt slitande för henne. 

Det vart slitningar på henne hela tiden och det var det jag inte ville utan det här skulle liksom vux-
na säga att det här är det bästa och…..Hon ska inte behöva vara med om att två föräldrar står och 
drar i henne och så. ….det är samhället som ska gå in för att, för hon hade nog med sitt. 

På min fråga om hon kan säga något konkret om hur de förändrades säger Lisa: 

Ja, det var ganska mycket känslor, det var alltifrån, det var hopp ena dagen och det var svek och 
det var tårar och det var aggressioner, hela, hela registret. Sonen har mest gått på, ja han tog av-
stånd på en gång eller han tog avstånd från sin pappa väldigt, väldigt tidigt. Han såg våldet redan, 
han förstod det redan som 4-åring. 

På min fråga om hon tror att barnen hade påverkats mindre om föräldrarna hade varit eniga 
när de gick in i skilsmässan svarar Lisa att är man enig så blir det klart mindre konflikter. 

Sara säger att Sandra var väldigt orolig under vårdnadstvisten och att hon inte vågade vara 
ensam och kände sig otrygg. Hon visste inte alltid vem som skulle hämta henne på dagis och 
ibland vägrade hon följa med sin pappa hem. Han hade gjort inbrottsförsök i Saras bostad och 
efter det följde Sandra sin mor i hälarna i hemmet, under lång tid. Sandra fick hjälp av BUP. 

Som jag sa från början, att vi står och drar i varsin arm, hon vet inte var hon ska vara någonstans, 
hon vet inte vem som hämtar henne på dagis….Hennes pappa kommer och hämtar henne och jag 
får liksom dra bort henne för hon vägrar. Och jag är tvungen för han har rätt att ha sin dotter.. 
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Maria beskriver sin dotter som rätt orolig under vårdnadstvisten och hon ville inte alltid gå till 
sin pappa när hon skulle och hon säger att hon var mycket tryggare hos henne som haft hu-
vudansvaret för henne. 

Det var under en period som hon var ganska svår att ha att göra med, tyckte jag då. Hon sa emot då 
och blev arg på mig och kunde skrika att jag var jätte dum och så där. Och det tog mig väl en och 
en halv månad eller någonting sådant att förstå vad det berodde på och då var det dessvärre så att 
när jag kom underfund med vad jag trodde att det berodde på var jag tacksam. Att hos mig vågade 
hon bli arg, hon vågade slå på mig och säga att jag var jätte dum och så för hon visste att jag rub-
bades inte en millimeter utan jag bara fanns, jag lämnade henne inte. Jag gick inte hemifrån och 
smällde igen dörren därför att så har Matilda upplevt när hon varit med sin pappa. 

6. Hur uppfattar mödrarna att konflikten påverkar barnets(ns) utveckling i dag? 

Anna och Anton har ingen kontakt med Antons pappa i dag. Det har nu gått ett par år sedan 
vårdnadstvisten slutade och det går åter bra för Anton i skolan. Anna säger: 

I dag har han det bra men alltså han har mått dåligt under en lång tid. Det har varit så fruktansvärt 
jobbigt så det går inte och beskriva hur jobbigt det har varit…..jag orkade inte vara en bra mamma 
för honom…..jag orkade inte vara konsekvent….jag tappade greppet om honom lite granna kan 
man väl säga. Så på det viset har det påverkat honom….. Men i dag mår han väldigt bra…..Han 
har fått tillbaks en, han är glad i ögonen, det har han inte varit…. 

Lisa och barnens pappa har fortfarande konflikt men hon säger att de klarar av läkarbesök och 
sådant men hon säger att barnen är fortfarande påverkade av föräldrarnas konflikt. Om den 
11-åriga dottern säger hon: 

Och hon är så fortfarande att hon säger, men säg det inte till pappa för då blir det bråk och hon pa-
rerar och parerar ju väldigt när, att inte göra Lennart eller mig ledsen eller att inte säga saker som, 
som vi kan börja diskutera i fortsättningen, så hon har det jätte jobbigt. 

Vårdnadstvisten mellan ovanstående tog slut för knappt två år sedan men har nu aktualiserats 
i och med att dottern vill bo hos sin mor. 

I dag kan Sandras föräldrar prata med varandra och Sara säger: 

Det tog jätte lång tid och sånt här men det trodde jag aldrig men, vi har faktiskt träffats och fikat 
och sånt här då….men det är klart att vi kommer aldrig och…..Vissa saker går inte och diskute-
ra….jag menar det är så att han anser att jag har lämnat honom och att det är jag, att det är mitt 
fel….det spelar ingen roll efter så många år så är det jag som har, som har gjort så. 

Hon säger vidare att de kan samarbeta men att det inte är tillfredsställande. Sandra har det rätt 
bra i dag, är inte så orolig längre, och på min fråga om hon kan se en koppling mellan det och 
att föräldrarna har lättare att kommunicera säger hon: 

Ja, absolut, absolut, hon har varit jätte rädd förut. Hon har inte velat tala om för mig vad hon har 
gjort t ex och hon har alltid skyddat sin pappa för att det skulle bli bråk mellan oss och hon ville 
inte säga någonting vad, vad de gjorde hemma hos, när hon var hemma hos sin pappa så det är 
klart. 

Maria och Martin har i dag växelvis boende och bor i samma bostadsområde och Matilda har 
nyckel till båda hemmen och kan besöka den föräldern hon inte bor hos den veckan vilket 
Maria tror påverkar dottern positivt. Föräldrarna har fortfarande konflikt men det har lugnat 
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sig lite och Matilda mår bättre än hon gjorde under vårdnadstvisten men konflikten påverkar 
henne än. Maria säger om dottern: 

Men jag tror att hon skulle vara mindre på tårna, mindre angelägen om att alltid vara bäst om vi 
inte hade konflikt. 

På min fråga om hon tror att dottern skulle ha det bättre om föräldrarna var mer sams svarar 
hon ja absolut. 

6.7 Analys av barnen, sett ur mödrarnas ögon, utifrån anknytningsteori  

Anknytningsteorin handlar om den process som resulterar i psykologiska band mellan barnet 
och den/dem som vårdar barnet (Orrenius, 2005, s. 159). Alla fyra mödrarna beskriver att 
deras barn farit illa under vårdnadstvisten och tre av dem uppger att barnen fått hjälp för sina 
problem på BUP. Barnen har bl.a. varit oroliga, haft lojalitetskonflikter och känt sig otrygga. 
Inom barnpsykologin anses långdragna konflikter kunna ge barnet både kortsiktiga och lång-
siktiga skador (Rejmer, 2003, s. 191). Schaffer (1993, s. 241) redogör för en undersökning 
som visar att föräldrakonflikter utgör en av den mest destruktiva upplevelsen för barnens 
mentala hälsa. En av hans slutsatser utifrån forskningssammanställningen är att barnens erfa-
renheter av relationer till människor är avgörande för deras psykologiska anpassning (a.a. s. 
233). Respondenterna uppger alla att de mått dåligt under vårdnadstvisten och frågan är då i 
vilken mån de kan ha tillfredsställt barnens känslomässiga behov. Utifrån det kan man tänka 
sig att den trygga basen, som barnen behöver för att få känslomässig påfyllning, nog inte var 
så trygg då, förutsatt att barnen hade en trygg bas hos sina mödrar. Hur det såg ut när det gäll-
er anknytningen barnen hade till fäderna och hur deras omvårdnadssystem såg ut under vård-
nadstvisten och hur det ser ut nu framgår inte av mitt material.  

Det har nu gått mellan 1,5 – 3 år sedan vårdnadstvisterna slutade förutom Lisas som är ak-
tuell på nytt och hon uppger att hennes barn inte mår bra. Enligt alla respondenterna mådde 
barnen dåligt under vårdnadstvisten och tre av respondenterna uppger att barnen påverkas 
fortfarande av konflikten föräldrarna emellan men olika mycket. Lisa, uppger att hennes barn, 
Linda och Lucas, som haft sin mor som sin trygghet och varit rädda för sin far som misshand-
lat både dem, mådde väldigt dåligt under vårdnadstvisten. Hon uppger att barnen uppvisat 
hela känsloregistret som tårar och aggressioner och pendlat från den ena dagen till den andra. 
De var också med om rättegångar i samband med moderns anmälningar av fadern och Linda 
brottades med lojalitetskonflikter och Lucas tog avstånd från fadern. Det är lätt att föreställa 
sig att dessa barn farit mycket illa av vårdnadstvisten med rättegångar och man kan fundera på 
hur deras inre arbetsmodeller såg/ser ut, så svikna som de måste ha känt sig/känner sig, före 
och under vårdnadstvisten men kanske också i dag. Om värdekonflikt förelåg, enligt Rejmers 
definition, (2003, s. 196) kan det tyda på att barnen redan innan kände sig otrygga och att 
vårdnadstvisten skapade ännu större otrygghet för dem. Schaffer (1995) redogör för en studie 
som visar på att barn i skilsmässofamiljer är mindre trygga redan långt före skilsmässan, än 
andra barn och Bowlby som tillskriver anknytningen stor betydelse för den fortsatta utveck-
lingen menade att separationer kan få konsekvenser för barnens fortsatta utveckling (Orrenius, 
2005, s. 160). 

Lisas barn är fortfarande påverkade av konflikten föräldrarna emellan, enligt Lisa, och 
vårdnadstvisten har nu aktualiserats på nytt eftersom dottern som enligt domstolsbeslutet skul-
le bo med sin far, nu vill bo hos sin mor. Lisa säger vidare att dottern fortfarande är rädd för 
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att föräldrarna ska börja bråka. Sett ur anknytningsteorins perspektiv så är Lindas inre arbets-
modeller säkert inte de bästa, som tidigare nämnts, lojalitetskonflikterna kan förhindra att hon 
kan utveckla föreställningar om sig själv och andra. Vad som också tidigare nämnts är att hon 
alltid haft sin trygga bas hos modern i alla år, enligt respondenten, och man kan ana, utifrån 
vad respondenten sagt, att omvårdnadssystemet hos fadern varit och kanske fortfarande är 
bristfälligt vilket påverkar anknytningen negativt. Sedan behöver det förstås inte vara så att 
anknytningen hon har till sin pappa är av sämsta kvalitet och det kan också spela in om mo-
derns omvårdnadssystem är nedsatt p.g.a. att hon mår dåligt beroende på konflikten mellan 
föräldrarna eller av andra orsaker 

Anton, Annas son, befann sig i en svår kris då den mannen som han betraktat som sin far 
försvann ur hans liv. En ny person, hans riktiga far, skulle nu inträda på arenan men känslorna 
runt om var mycket negativa inte minst från hans mor som mådde mycket dåligt också. Sett 
utifrån anknytningsteorin kan man säga att en viktig anknytningsperson försvann ur hans liv 
och omvårdnadssystemet hos modern blev försvagat i och med att hon mådde så dåligt. An-
tons mentaliseringsförmåga, som utvecklas i samspel med föräldrarna, kan ha påverkats nega-
tivt. Denna förmåga utmynnar i att barnet, vid gynnsamma förhållanden, utvecklar positiva 
föreställningar om sig själv och sina relationer till andra (Orrenius, 2005, s. 162-166). Något 
umgänge mellan Anton och hans pappa har i dag inte blivit av och Anton verkar ha kommit 
över förlusten av den ställföreträdande fadern, enligt modern. Hon har återhämtat sig vilket 
förmodligen påverkar Anton positivt och det går åter bra för honom i skolan och han har fått 
glädjen tillbaka. Man kan ana sig till att moderns omvårdnadssystem förbättrats sedan vård-
nadstvisten och att anknytningens kvalitet är mer lyhört och samstämmigt.  Schaffer (1995, s. 
233) skriver att så länge relationerna till de personer barnen umgås med till vardags fungerar 
bra och så länge deras erfarenheter är positiva så kan psykiskt friska personligheter utvecklas 
under olika sociala förhållanden. Utifrån den synen så kan man utgå ifrån att moderns åter-
hämtande påverkar Anton väldigt positivt och att förlusten av den ställföreträdande fadern 
minskat i betydelse samt att det aktuella inträdet av hans riktiga far, som inte blev av, inte 
påverkar Anton så mycket i dag. Därmed inte sagt att det inte kan påverka honom i framtiden. 

Sandra, Saras dotter, visste inte inledningsvis i vårdnadstvisten vem som skulle hämta 
henne på dagis och vägrade ibland att följa med sin pappa. Varför hon inte ville följa med sin 
pappa kan man bara spekulera i, men enligt Sara så hade han gjort ett inbrottsförsök i hennes 
lägenhet, vilket knappast påverkade relationen mellan far och dotter i positiv riktning. Sandra 
kanske var rädd för sin pappa och ville därför inte följa med honom eller så var hon mest van 
med sin mamma eller var arg på henne eller så kanske det var ett känsloutspel, att hon helt 
enkelt med detta visade att hon inte mådde bra. Det kan också ha varit så att hon hade en bätt-
re anknytning till sin mor, fick sitt behov av känslomässig påfyllning bättre tillgodosett hos 
henne. Bowlby som myntade begreppet trygg bas, menade på att barnet behöver veta att det 
när helst kan ge sig tillbaka till den trygga hamnen för känslomässig påfyllning (Orrenius, 
2005, s. 162-166). Sara säger att hon och Stefan i dag kan samarbeta men att det inte är till-
fredssällande. De har till och med har träffats och fikat, som hon säger, och hon säger vidare 
att hon kan se en koppling mellan att Sandra mår bättre och att hon och Stefan bättre kan 
samarbeta. I Emerys och Kitzmanns (1994) studie om medling framkommer att barnens väl-
befinnande relateras till konfliktnivån hos föräldrarna, vilket bekräftas av ovanstående. Sandra 
är i dag inte så orolig, enligt Sara, och man kan tänka sig att anknytningens kvalitet är mer 
lyhört och samstämmigt och att Sandras föräldrars omvårdnadsförmåga är bättre nu än under 
vårdnadstvisten.  
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Maria beskriver också sin dotter, Matilda, som väldigt orolig under vårdnadstvisten och 
säger som Sara här ovan, att dottern inte alltid ville gå till sin pappa när hon skulle och hon 
säger vidare att dottern hade sin trygghet hos henne och ser det som förklaring till varför hon 
inte alltid ville gå till sin pappa. Om så var fallet kan man utgå ifrån att Matilda hade den 
trygga basen Bowlby beskriver, hos modern men att den trygga basen hos fadern inte var lika 
trygg. Sedan vet vi förstås inte om det kan ha funnits ytterligare förklaringar till detta. Maria 
beskriver också att dottern hade vredesutbrott, under en tid, när hon var hos henne, som kan 
bottna i känslomässiga utspel men också att hon hade sin trygga bas hos modern, vilket är 
hennes förklaring till det. Hon säger vidare att Matildas pappa ibland gick hemifrån i ilska och 
lämnade Matilda ensam hemma, vilket naturligtvis måste ha skapat otrygghet hos Matilda. 
Matildas föräldrar har fortfarande konflikt men den har minskat i omfång, enligt Maria, och 
Matilda mår bättre i dag än vad hon gjorde under vårdnadstvisten. Amato (1993) påstår att det 
finns ett klarat samband mellan låg konfliktnivå mellan föräldrar och barns välbefinnande, 
vilket kan stämma in på denna beskrivning. I dag har Matilda, som bor växelvis hos föräldrar-
na, nycklar till båda hemmen och kan göra spontana besök hos den föräldern hon inte bor hos 
för tillfället vilket påverkar henne positivt, enligt Maria. Maria tycker att det verkar viktigt för 
dottern att alltid vara bäst och gör den kopplingen att det har att göra med att föräldrarna har 
en konflikt. Schaffer (1995, s. 177) skriver angående barns välbefinnande, att det som påver-
kar välbefinnandet mest är om föräldrarna har ett minimum av öppna konflikter och stor enig-
het vad gäller barnens uppfostran och att de finns tillgängliga för barnen samt att de engagerar 
sig i dem. Amato (1993) talar om vårdnadshavarens anpassning, konflikt mellan föräldrarna 
och stressfyllda livsförändringar som faktorer som kan verka negativt på barnens anpassning 
vid skilsmässa.  

7. Slutsatser och diskussion 
Mitt syfte med undersökningen var att analysera tillämpningen av barnperspektivet, genom 
mödrarnas berättelser, vid vårdnadstvister. För att ta reda på det gjorde jag en intervjustudie 
med fyra mödrar som genomgått en vårdnadstvist. Mina frågeställningar var sju till antalet 
och dessa delades sedan in i tre teman utifrån likheten på frågorna. Anledningen till att jag 
valde att ha så många frågeställningar är den att jag ville se barnperspektivet i hela vårdnads-
tvisten, från början till slut. Med undantag för sista frågan, den om eventuell medling, som jag 
ställde beroende på nyfikenhet eftersom förslaget finns med i betänkandet (SOU 2005:43). 
Här nedan följer studiens slutsatser utifrån frågeställningarna: 

7.1 Slutsatser 

1. Hur såg konflikten ut vid vårdnadstvistens början? 

Tre av fyra respondenter uppger att de hade allvarliga relationsproblem innan vårdnadstvisten 
inleddes. Två av respondenterna uppger att de kände sig hotade av barnens fäder, att det före-
kommit våld, fysiskt i det ena fallet och fysiskt och psykiskt i det andra fallet. En tredje re-
spondent uppger att paret haft allvarliga relationsproblem i många år. De tre paren hade en 
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värdekonflikt, enligt Rejmers definition. Den fjärde respondenten uppger att konflikten hand-
lade om umgänget, att det förelåg en intressekonflikt. 

2. Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamtalen? 

När föräldrarna mötte rättssystemet med sin konflikt, blev två av respondenterna erbjudna 
samarbetssamtal, en respondent blev inte erbjuden samtal och den respondenten med intresse-
konflikt blev erbjuden samtal långt fram i processen. I inget av fallen hittade föräldrarna lös-
ningar för barnen. Det är lite svårt att dra några slutsatser om barnperspektivet i samtalen ef-
tersom respondenterna hade så få samtal, 1 – 2, och för att de hade svårt att minnas samtalen 
men två av dem uppger att fokus i samtalet(n) varit på barnet(n). 

3. Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? 

När det gäller barnperspektivet i vårdnadsutredningarna, utifrån respondenternas beskrivning-
ar, framträder en mörk bild. Endast en respondent uppger att hon tyckte att fokus i utredning-
en var på hennes barn. De andra uppger att fokus i utredningarna varit på föräldrarna. Barnen 
till respondenterna var i åldrarna 6 – 11 år och endast i en utredning träffade utredarna barnet 
enskilt, sammanlagt två gånger. I alla utredningarna träffade utredarna barnen tillsammans 
med båda sina föräldrar, en åt gången, förutom i Antons utredning. Anton träffade de endast 
tillsammans med sin mor. Utredarna träffade barn och förälder en till två gånger. Två respon-
denter uppger att de önskat sig ensam vårdnad eftersom föräldrarna hade så svårt att samarbe-
ta men att utredarna rekommenderat gemensam vårdnad och i båda fallen hade det förekom-
mit våld av något slag. I ingen av de utredningarna hade utredarna haft enskilda samtal med 
barnen. Det ska också sägas att domstolarna följde rekommendationerna.  

4. Hur upplevde mödrarna barnperspektivet vid domstolsförfarandet? 

Barnperspektivet i domstolsförfarandet var inte i fokus, enligt respondenterna. Ingen av dem 
tyckte att resonemanget fördes kring vad som var bäst för barnet. En respondent tyckte att 
resonemanget handlade om rättvisa mellan föräldrarna och en annan uppger gemensam vård-
nad som resonemanget kring vad som var bäst för barnen och de två andra tyckte att resone-
manget handlade om föräldrarnas omsorgsförmåga En respondent uppger att vårdnadsutred-
ningen vägt tungt i domstolsförfarandet, en annan att hänsyn tagits till utredningen, den tredje 
att viss hänsyn tagits och den fjärde att ingen hänsyn tagits alls. Utifrån det kan man konstate-
ra att det var olika i alla fyra fallen, enligt respondenterna.  

5. Hur uppfattade mödrarna att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten? 

Alla respondenter uppger att deras barn farit illa av vårdnadstvisten och tre av dem uppger att 
barnen fått hjälp på BUP. Respondenterna uppger bl.a. att barnen varit oroliga, haft lojalitets-
konflikter och slitningar, varit utagerande och att mycket känslor varit inblandade. Om man 
sedan ser till det faktum att flera föräldrapar hade relationsproblem redan långt innan vård-
nadstvisten, enligt respondenterna, så kanske barnen hade varit otrygga länge och blev ännu 
otryggare i och med vårdnadstvisten.  
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6. Hur uppfattar mödrarna att konflikten påverkar barnets(ns) utveckling i dag? 

Respondenten med intressekonflikt uppger att hennes son återhämtat sig och att han inte har 
kontakt med sin riktiga far, som han knappt känner. De andra tre respondenterna uppger att 
föräldrarna har samarbetssvårigheter av olika grad. Den respondenten vars vårdnadstvist aktu-
aliserats uppger att dottern parerar, är orolig för att föräldrarna ska börja bråka om olika saker, 
att dottern helt enkelt inte mår så bra. De andra två respondenterna uppger att paren samarbe-
tar bättre och den ena av dem uppger att hon funnit ett sätt att kunna samarbeta och det är att 
hon accepterat att vissa saker inte går att diskutera samt att hon funnit sig i vara syndabocken, 
för mannen. Hon säger vidare att hennes barn mår bättre, är inte så orolig längre, och att det 
finns ett samband mellan det och att konflikten minskat. Det föräldraparet med växelvisa bo-
endet har fortfarande konflikt som påverkar deras dotter, enligt respondenten, men hon säger 
att konflikten lugnat ner sig och att dottern mår bättre i dag än under vårdnadstvisten. Föräld-
rarna bor i samma bostadsområde och dottern har nycklar till bägge hemmen och kan hälsa på 
hos den föräldern hon inte bor hos för tillfället, vilket påverkar henne positivt, enligt respon-
denten. 

7. Skulle konflikten ha sett annorlunda ut, enligt mödrarnas utsagor, om föräldrarna blivit 
erbjudna fyra veckors medling? 

Respondenten i min undersökning med intressekonflikt är mycket positiv till medlingen me-
dan de andra är mer skeptiska till att det hade hjälpt just där och då. En av dem uppger att hon 
inte kände sig motiverad då hon kände sig hotad av sin man. En annan uppger att medling 
hade varit bra om mannen först kommit till insikt om sina problem och den tredje att hon inte  
tror att dotterns pappa hade sagt ja till det eftersom han inte ville ha hjälp, som hon sa, men 
alla respondenterna tror att barnen skulle ha det bättre om föräldrarna haft medling. 

7.2 Diskussion 

Tre av respondenterna i min undersökning definierade sin konflikt främst som värdekonflikt, 
vilket föräldrarna i Rejmers (2003, s. 184) undersökning också gjorde. Om det förhåller sig så 
i de flesta fall, kan man kanske utgå ifrån att det kan se så ut för rätt många barn i Sverige då 
det varje år är så många som 6000 barn som är med om att deras föräldrar strider om de i 
domstol (a.a. s. 15).  
    Vad som framgår, utifrån min undersökning, är att det verkar finnas ett klart samband mel-
lan hur barnen mår och föräldrarnas konflikt, utifrån respondenternas beskrivningar. Den re-
spondenten med intressekonflikt, en konflikt som inte är aktuell längre, uppger att hennes son 
mår bra trots att pojken inte träffar den ställföreträdande fadern eller sin riktiga far, som han 
knappt känner. En av Schaffers (1995, s. 223) slutsatser utifrån sin forskningssammanställ-
ning, är att så länge relationerna till de personerna som barnen umgås med till vardags är till-
fredsställande och deras dagliga erfarenheter är positiva så kan psykiskt friska personligheter 
utvecklas. Kanske är det så att pojkens dagliga erfarenheter och relationer är bra och att han 
därför mår bra vilket dock inte behöver innebära att han inte i framtiden kommer att lida av att 
han inte umgås med sin far. Den respondenten som uppger att vårdnadstvisten blossat upp på 
nytt säger att hennes barn mår dåligt och de två andra respondenterna som samarbetar bättre 
med barnens fäder uppger att barnen mår i dag bättre än under vårdnadstvisten och den ena av 
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dem säger sig se en koppling mellan det och att föräldrarna samarbetar bättre. Att det finns ett 
klart samband mellan barns välbefinnande och låg konfliktnivå, framgår av flera forsknings-
resultat. (Amato,1993; Schaffers, 1995, s. 241) Öberg (2004, s. 48) konstaterar att barn mår 
dåligt när föräldrarna mår dåligt och BO (BR 2005:02 s. 37) konstaterar att barnens trygghet 
är beroende av om föräldern känner sig trygg. Med detta i åtanke så är det mycket som tyder 
på att dessa barns lidande skulle minska om föräldrarna fick rätt hjälp med att minska sin kon-
flikt för att sedan eventuellt kunna samarbeta bättre.  
      Som tidigare nämnts är syftet med samarbetssamtalen att hjälpa föräldrarna göra överens-
kommelser kring barnet, utifrån dess önskemål och behov (Socialstyrelsen, 2003, s. 108). Syf-
tet är med andra ord inte att hjälpa föräldrarna lösa konflikten utan att göra överenskommel-
ser, trots konflikten. Med den utgångspunkten var samarbetssamtalen dömda att misslyckas 
för de föräldrapar i min undersökning, med värdekonflikter. Återstår strid i domstol, som ris-
kerar att konflikten eskalerar, och som framgår av resultaten i undersökningen så mådde alla 
barnen väldigt dåligt under vårdnadstvisten, enligt respondenterna, som alla trodde att barnen 
skulle ha haft det bättre om föräldrarna fått medling. Det framgår också av min undersökning 
att mödrarna också mådde dåligt under vårdnadstvisten, vilket förmodligen påverkade barnen 
negativt. Hur fäderna mådde framgår inte av undersökningen men det är lätt att föreställa sig 
att de inte heller mådde bra.  
      Med barnperspektivet i åtanke kan man säga att det förmodligen hade varit bättre för bar-
nen i min undersökning, om föräldrarna hade blivit mer hjälpta av samarbetssamtalen men 
Rejmer (2003, s. 105) menar att samarbetssamtalet inte är utformat för föräldrar med svåra 
och djupa konflikter, värdekonflikter. Det verkar som att respondenterna, i min undersökning, 
hade önskat att de fått mer hjälp med att lösa konflikten och att de kanske hade behövt indivi-
duella lösningar, med ett slags medlingssyfte. Kanske enskilda samtal hade fungerat bra till en 
början och att föräldrarna i ett senare skede kanske kunnat mötas i gemensamma samtal eller 
gjort överenskommelser i de enskilda samtalen. I alla tre fallen med värdekonflikt var lås-
ningarna svåra, enligt vad respondenterna uppger och som tidigare sagts finns förslag på med-
ling i betänkandet (SOU 2005: 43).  
     Om man ser till barnperspektivet i vårdnadsutredningarna och domstolsförfarandet utifrån 
vad respondenterna uppgett, framträder en väldigt mörk bild, men jag är medveten om att den 
bilden är onyanserad då varken fäderna eller de myndighetspersoner som var inblandade, åter-
gett sin bild och jag har inte granskat dokumenten. Jag kunde också ha ställt fler följdfrågor 
för att få en ännu klarare bild av respondenterna syn. Jag vill ändå säga att denna mörka bild 
delas av både Rejmer (2003) och Dahlstrand (2004).  
     Jag tycker personligen att det är märkligt att vårdnadsutredarna inte hade enskilda samtal 
med mer än ett barn, speciellt med tanke på att det förekom våld i relationerna. I sådana fall 
borde det vara extra viktigt att verkligen kartlägga barnens synpunkter och önskemål och ta 
reda på hur de mår, anser jag, och framföra det till domstolen. Som tidigare nämnts, (Dahl-
strand, 2004, s. 283) får barns åsikter och synpunkter i domstol en tung roll i avgöranden och 
enligt ett förslag i betänkandet (SOU 2005:43, s. 31) bör barns åsikter beaktas från 6 års ålder. 
      Sett ur ett barnperspektiv är det tveksamt om fokus är på barnet om inte utredarna som 
utförde vårdnadsutredningarna har träffat barnet enskilt av ovan nämnda anledning. Märkligt 
är också, anser jag, att utredarna inte träffade Anton tillsammans med sin pappa men anled-
ningen till det är okänd. Det kan ha berott på att han inte ville det och att de respekterade det. 
I de två fall där respondenterna önskat sig ensam vårdnad har utredarna inte bemödat sig att 
tala enskilt med barnen för att höra hur de hade det med sina föräldrar och för att höra vad de 
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önskade sig och för att bilda sig en uppfattning om hur de påverkades av våldet/hoten och 
konflikten. Detta ter sig märkligt för mig. 

   Om man utgår ifrån att barnperspektivet var dåligt representerat i utredningarna, vilket 
respondenterna uppgett, så följer det förstås med i domstolen. Maria, i min undersökning sa 
att hon inte förstod hur en domstol skulle kunna avgöra i vårdnadsfrågor eftersom de inte har 
barnkompetens, men i själva verket är vårdnadsutredningen beställd utav domstolen som un-
derlag för beslutet och barnet ska vara i fokus i utredningen för barnets skull och för att under-
lätta för domstolen i sina beslut. Det bör nämnas här att självklart faller föräldrarnas omsorgs-
förmåga under barnperspektivet men om denna diskussion dominerar i domstolsresonemanget 
är det tveksamt om barnet är i fokus, anser jag. Görs det däremot ständiga kopplingar mellan 
barnet som individ, dess behov och eventuella önskemål, och föräldrarnas omsorgsförmåga 
och barnet sätts i centrum för diskussionen kan barnperspektivet anses vara starkt inte minst 
om det finns en väl underbyggd vårdnadsutredning med bra kartläggning av barnet. 
      Dahlstrand (2004, s. 283) tillskriver barnens deltagande i vårdnadstvister en stor betydelse 
för utgången av vårdnadstvister, utifrån sin undersökning. Hon säger att hur barnens önskemål 
framställdes i utredningarna fick stor betydelse för hur barnens åsikter sedan respekterades av 
föräldrar och domstol. Barnombudsmannen (BR 2005:06, s. 7) för liknade resonemang då hon 
bl.a. säger att om inte barnets åsikter finns med i utredningar finns det en risk att barnet ses 
som ett objekt och att domstolen och socialnämnden ser barnet som ett bihang till föräldrarna.  
Bitte Engzell, ledamot i vårdnadskommittén (SOU 2005:43, s. 427-428) har förslag, under 
rubriken reservation, på att domstolarna i framtiden skriver sina domar som ”barnprotokoll”. 
Detta tycker jag är ett mycket bra förslag, sett ur barnets perspektiv för då skulle det enskilda 
barnet hamna i fokus. Engzell har också förslag på att barnen borde ha ett eget juridiskt om-
bud vid rättegången, för att synliggöra barnet, som hon skriver. Det förslaget tycker jag också 
är bra för om barnet har ett juridiskt ombud som tillvaratar barnets intressen i domstolen så 
kan man utgå ifrån att det enskilda barnet diskuteras i större omfattning än vad som görs i 
dag, vilket stärker barnperspektivet. Jag tycker att betänkandet (SOU 2006:43) innehåller 
många bra förslag för att stärka barnperspektivet men jag känner mig besviken över att det 
inte innehåller fler förslag, än vad det gör, vad gäller förbättringar av vårdnadsutredningar, då 
både Rejmer (2003) och  Dahlstrand (2004) riktat stark kritik mot dessa.  
      Jag funderar på om inte det är bättre att lämna det till barnexperter som BUP att utföra 
utredningen av barnet. De har vana vid att arbeta med barnperspektivet. Både Dahlstrand 
(2004) och Rejmer (2003) talar varmt om utredningar gjorda av BUP. Barnombudsmannen 
(BR 2005:06, s. 7) säger angående beslut om vårdnad, boende och umgänge, att dessvärre 
saknar många tillräcklig kunskap om barn och barns behov för att kunna fatta ett väl avvägt 
beslut, vilket leder till att barnets bästa inte alltid sätts i främsta rummet. Min personliga åsikt 
är att barnkompetensen bör höjas hos familjerättens utredare snarare än hos domstolens äm-
betsmän eftersom jag tror att med välunderbyggda utredningar där barnperspektivet är i fokus 
ska inte domstolen behöva ha denna kompetens men självklart skulle det stärka barnperspek-
tivet om de hade den kompetensen. Sedan är det förstås önskvärt att inte vårdnadstvisterna 
hamnar i domstol men det är en annan diskussion. 

Vad kan då samhället göra för att minska lidandet för dessa barn, mer än vad som tidigare 
sagts i avsnittet? En sak skulle kunna vara att göra ordentliga riskbedömningar i de fall där 
våld, fysiskt eller psykiskt, förekommit, vilket det gjorde för tre av respondenterna i under-
sökningen, enligt dem, och jag tycker inte det verkar som att bra riskbedömningar gjorts för 
deras barn, förutom möjligtvis i ett fall. BO (BR 2005:02, s. 57) lämnade förslag till lagstifta-
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ren om att överväga att införa tidsbegränsade domar när det har, eller det finns misstankar om 
att det förekommit våld, eftersom barnet riskerar att fara illa. BO resonerar att det kan vara 
bättre för barnet att under en period inte ha umgänge med den föräldern som utövat våld, att 
den våldutövande föräldern ska kunna ha möjlighet att ändra sitt beteende och kunna finnas i 
barnets liv, på sikt. BO resonerar vidare att för den förälder som känner rädsla kan det vara 
bra att slippa samarbete, under en tid, för att skapa en trygg situation för sig och barnet (BR 
2005:02. s. 57). Förslaget finns med i betänkandet, (SOU 2005:43). Överhuvudtaget så kanske 
det är bra med tidsbegränsade domar, sett ur ett barnperspektiv, om man för samtal med bar-
nen, beroende på ålder, och observerar dem vid utvärderingen av domen. Utredarna skulle 
också kunna träffa barnen med respektive förälder för att bilda sig en uppfattning om relatio-
nens kvalitet och för att se vilken roll föräldrarna har i barnens liv.  

Personligen tror jag att mycket är vunnit på, sett ur ett barnperspektiv, att satsa på att ge 
föräldrarna hjälp att göra överenskommelser kring barnen i tidigt skede, före domstolsför-
handlingar. Detta beroende på att ovissheten kring vårdnaden, boendet och umgänget skapar 
naturligtvis otrygghet för barnen tillsammans med föräldrarnas konflikt. Samarbetssamta-
len/medlingen bör inkludera konflikthantering av något slag för dem som det behöver. Föräld-
rarna kan behöva hjälp med att minska konflikten för att kunna samarbeta om barnen för bar-
nens bästa. En grund för samarbetet är att föräldrar känner respekt för varandra och samarbete 
mellan föräldrar utgör kärnan i allt föräldraskap (Socialstyrelsen, 2003.237, s, 41). Ser man 
till barnens vardag och utveckling så skapar samarbete sammanhang och kontinuitet för dem 
(a.a. s. 41). 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett område som det skulle behöva forskas mer på, enligt mig, är anknytningens betydelse för 
barnen och vilken roll föräldrarna spelar i barnens liv. Det borde åtminstone inledningsvis vid 
domslut få en stor betydelse. Sett ur ett barnperspektiv är den trygga basen, som Bowlby be-
skriver, väldigt viktig för barnen men denna kan förstås förändras och utökas och självklart 
kan flera personer stå för den trygga basen men i dagens samhälle är det oftast mödrarna som 
har huvudansvaret för barnen och har då troligen ofta närmare kontakt med sina barn och mer 
kontakt än vad fäderna har men självklart finns det undantag. Sedan går vi mot en förändring, 
att fäderna tar allt större ansvar för uppfostran av sina barn vilket är glädjande då det natur-
ligtvis är mer berikande för barnen att ha två engagerade föräldrar och förhoppningsvis två 
nära relationer. Jag är fullt medveten om att nära relationer inte kan likställas med att vara 
mor och engagera sig i barnet, det är mer som krävs för det, lika medveten som jag är om att 
det finns många fäder med nära relationer till sina barn fast de inte har huvudansvaret för 
dem. Vad som också behöver forskas mer om på området, enligt mig, är vilka det är som 
hamnar i vårdnadstvist. Rejmer (2003, s 186-187) menar att rättssystemet utgår ifrån att vem 
som helst kan hamna i en vårdnadstvist men att det i verkligheten förhåller sig så att de föräld-
rar som tvistar om sina barn i domstol urskiljer sig på olika sätt. Som framgår av min studie 
hade tre av fyra föräldrapar allvarliga relationsproblem, enligt respondenterna, vilket åtmin-
stone inte alla föräldrar har, och då kanske man kan säga att de urskiljer sig. Sett ur ett barn-
perspektiv så behöver dessa barn kanske en större stabilitet och där kan rättssamhället komma 
med åtgärder av olika slag för att hjälpa barnen och ett sätt är att hjälpa föräldrarna med sina 
relationsproblem genom att t.ex. hjälpa dem minska sin konflikt för att lättare kunna samarbe-
ta om barnen. 
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Jag avslutar min studie med tänkvärda ord, skrivna av paret Öberg som forskat samt arbe-
tat med området vårdnadstvister på olika sätt, i många år. 

Det är vi vuxna som vill skiljas – inte barnen.  
Det är vi vuxna som slutar älska varandra – inte barnen.  
Det är vi vuxna som krånglar med umgänget – inte barnen.  
Öberg, B. & Öberg, G. 2004, s. 14 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 
1. Hur såg konflikten ut vid vårdnadstvistens början? 

Hade ni allvarliga relationsproblem innan vårdnadstvisten inleddes eller 
uppstod konflikten i samband med vårdnadstvisten?  

           Vad var det ni var oeniga om när det gäller barnet(n)? 

  
2. Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamtalen? 

 
Tycker du att ni pratade tillräckligt mycket om barnet(n) under samarbets-
samtalen? 

Vad pratade ni om när det gäller barnet(n) under samtalen? 

Anser du att ni blev hjälpta med att hitta lösningar som var bra för bar-
net(n)? 

Vad var det som var bra under samtalen, om du ser till ditt/dina barn(s) 
bästa, vad var mindre bra och vad kunde ha gjorts bättre? 

 
3. Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? 

Anser du att diskussionerna om och eventuellt med ditt/dina barn fick till-
räckligt stort utrymme under genomförandet av vårdnadsutredningen? 

Hur ofta träffade utredarna ditt/dina barn? 

Tycker du att du kunde påverka hur stor hänsyn det togs när det gäller 
ditt/dina barns intressen? 

          Var fokus på barnet i vårdnadsutredningen? 

Vad var det som var bra med utredningen för ditt/dina barn, vad var mind-
re bra och vad kunde ha gjorts bättre?  

  4. Hur upplevde du barnperspektivet vid domstolsförfarandet? 

Hur tyckte du att resonemanget i domstolen/domstolarna fördes kring vad 
som var bäst för ditt barn? Kan du exemplifiera? 

Vad var det som var bra för ditt/dina barn med domstolsförhandlingarna, 
vad var mindre bra och vad kunde ha gjorts bättre? 
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5. Hur uppfattade du att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten? 

Tycker du att ditt/dina barn förändrades på något sätt under vårdnadstvis-
ten och i så fall på vilket sätt?  

Tror du att ditt/dina barn hade påverkats mindre av skilsmässan om du 
och barnets(ns) pappa inte hade varit oeniga när det gäller vårdna-
den/boendet/umgänget? 

Om barnet(n) inte förändrades märkbart vad tror du att det beror på? 

 
6. Hur uppfattar du att konflikten påverkar barnets(ns) utveckling i 

dag? 

Har du och ditt/dina barns pappa samarbetssvårigheter i dag och i så fall, 
tycker du att ditt/dina barn blir påverkade av det?  

                          Kan du ge exempel på hur ditt/dina barn påverkas av er konflikt                  

Anser du att konflikten påverkar ditt/dina barns utveckling och i så fall på 
vilket sätt?                    

           
7. Skulle konflikten mellan dig och barnets(ns) pappa ha sett annorlun-

da ut om domstolen hade erbjudit er fyra veckors medling? 

Tror du att du och barnets(ns) pappa hade haft lättare att samarbeta i dag 
om ni hade fått fyra veckors medling? 

Tror du att barnet(n) skulle ha det bättre om ni hade fått mer hjälp att lösa 
er konflikt? 

 

 

48 


	1. Introduktion 
	1.1 Inledning och förförståelse 
	1.2 Syfte 
	1.3 Frågeställningar 
	1.4 Avgränsningar 
	1.5 Barnperspektivet 
	1.6 Disposition 
	2. Bakgrund 
	2.1 Historik 
	2.2 Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 2005:43) 
	2.3 Vårdnadstvister 
	2.4 Domstolsförfarandet 
	2.5 Familjerätten 
	2.5.1 Samarbetssamtal 
	2.5.2 Vårdnadsutredningar 

	4. Tidigare forskning 
	4.1 Konflikten 
	4.2 Rättsprocessen 
	4.3 Barnen 

	3. Teoretiska utgångspunkter 
	3.1 Utvecklingsekologi 
	3.2 Anknytningsteorin 

	 5. Metod och material 
	5.1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position 
	5.2 Kvalitativa intervjuer  
	5.3 Urvalskriterier 
	5.4 Materialinsamling 
	5.5 Genomförandet 
	5.6 Transkribering och analys 
	5.7 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet    
	5.8 Etiska överväganden 

	6. Resultat och analys 
	6.1 Kort presentation av respondenterna 
	6.2 Resultat: Konflikten 
	1. Hur såg konflikten ut vid vårdnadstvistens början? 
	7. Skulle konflikten ha sett annorlunda ut, enligt mödrarnas utsagor, om föräldrarna blivit erbjudna 4 veckors medling? 

	6.3 Analys av konflikten, sett genom mödrarnas ögon, utifrån utvecklingsekologi 
	6.4 Resultat: Rättsprocessen: 
	2. Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamtalen? 
	3. Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? 
	4. Hur upplevde mödrarna barnperspektivet vid domstolsförfarandet? 

	6.5 Analys av barnperspektivet under rättsprocessen, sett ur mödrarnas ögon, utifrån utvecklingsekologi. 
	6.6  Resultat: Barnen 
	5. Hur uppfattade mödrarna att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten? 
	6. Hur uppfattar mödrarna att konflikten påverkar barnets(ns) utveckling i dag? 

	6.7 Analys av barnen, sett ur mödrarnas ögon, utifrån anknytningsteori  

	7. Slutsatser och diskussion 
	7.1 Slutsatser 
	1. Hur såg konflikten ut vid vårdnadstvistens början? 
	2. Hur beaktades barnperspektivet vid samarbetssamtalen? 
	3. Hur beaktades barnperspektivet vid vårdnadsutredningen? 
	4. Hur upplevde mödrarna barnperspektivet vid domstolsförfarandet? 
	5. Hur uppfattade mödrarna att barnet(n) påverkades under vårdnadstvisten? 
	6. Hur uppfattar mödrarna att konflikten påverkar barnets(ns) utveckling i dag? 
	7. Skulle konflikten ha sett annorlunda ut, enligt mödrarnas utsagor, om föräldrarna blivit erbjudna fyra veckors medling? 

	7.2 Diskussion 
	7.3 Förslag till fortsatt forskning 

	Referenser 
	Bilaga 1. Intervjuguide 


