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Abstract 

Denna studie behandlar ämnet familjerättssekreterares syn på barns delaktighet i vårdnad, 

boende och umgängesutredningar. Studien har genomförts i form av kvalitativa intervjuer 

med sex familjerättssekreterare inom Stockholms stad. De frågeställningar som styrt ar-

betet lyder: Om och på vilket sätt bereder familjerättssekreterarna barn i åldern sju till 

elva år möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar? Vilken av de två 

konstruktionerna, skydds- eller aktörsperspektivet, framträder i familjerättssekreterarnas 

tal om barn i åldern sju till elva år? Vilken betydelse får familjerättssekreterarnas kon-

struktioner av barn för hur de bereder barnen möjlighet att delta i dessa frågor?  
 

Gällande uppsatsens vetenskapsfilosofiska position och teoretiska angreppssätt befinner 

sig denna studie inom ramen för den fenomenologiska forskningstraditionen. Som en 

övergripande förståelseram för familjerättssekreterarnas syn på barn och barns delaktig-

het har vi använt oss av det teoretiska perspektivet socialkonstruktionismen. Dessutom 

har en modell, baserad på Harts delaktighetsteori, dels använts för att operationalisera 

delaktighetbegreppet samt att analysera studiens resultat.  
 

Resultaten visade att familjerättssekreterarna bereder barnen möjlighet att delta personli-

gen på olika sätt. Vid analysen av familjerättssekreterarnas konstruktioner av barn fram-

trädde två teoretiska synsätt; det skyddsbehövande barnet samt det kompetenta barnet. 

Resultatet visade även att det fanns ett samband mellan familjerättssekreterarnas kon-

struktioner av barn och hur de beredde barn möjlighet att självständigt delta i vårdnad, 

boende och umgängesutredningar. Det framkommer även att andra faktorer, såsom lag-

stiftningen, är av betydelse för barns delaktighet i dessa frågor.  

 

Nyckelord: barn, delaktighet, familjerättssekreterare. 
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1. INLEDNING 
Vi har under vår utbildning på socionomlinjen vid Stockholms universitet kommit att 

praktisera inom det familjerättsliga området. Vidare har vi i våra studier haft stort fokus 

på frågor som rör barn och familj. Därav har intresset för barns delaktighet i olika sam-

manhang varit uppe för diskussion.  

 

1.1. Problemformulering 
Delaktighet kan beskrivas som den process i vilken en person medverkar och är involve-

rad i beslut som påverkar hans eller hennes liv (Stern, 2004, s. 182). Det är ett aktuellt 

ämne, framförallt vad gäller barn, som har diskuterats i svensk media. Debatten har bland 

annat rört frågor om huruvida barn bör ha särskilda ställföreträdare i vårdnads-, boende- 

och umgängestvister. Vidare debatteras föräldrars ansvar i dessa frågor liksom det faktis-

ka utrymmet för barns med- och självbestämmanderätt.  

 

Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnens rättigheter ska alla barn har rätt att delta i 

beslutsprocesser i frågor som berör dem. För att barn i realiteten ska kunna utöva sin rätt 

att fritt uttrycka sina åsikter krävs att vuxna respekterar detta. Förverkligandet av artikeln 

handlar därmed om att öka vuxnas förmåga att inkludera barn i beslutsprocesser (SOU 

1997:116, s. 196). 

 

Vi har i vår litteraturgenomgång fått tillgång till kunskap om hur barn upplever sig vara 

delaktiga inom olika delar av samhället. De studier vi har tagit del av påvisar att barn 

många gånger inte upplever sig vara delaktiga i frågor som rör deras livssituation (Hans-

son & Johansson, 2001; Henriksson & Nelson, 2003; Smith & Taylor, 2003). Andersson 

(2000, s. 184) har tidigare påpekat att barns delaktighet i kontakten med offentliga myn-

digheter i stor utsträckning beror på den enskilde socialarbetaren och dennes förhåll-

ningssätt gentemot barn. Detta resonemang väcker frågan hur olika professionella aktörer 

inom socialt arbete, exempelvis familjerättssekreterare, förhåller sig till barns delaktighet 

i deras yrkesutövning. Vad är det för föreställningar familjerättssekreterare har om barn 

och får det en betydelse för om och på vilket sätt de möjliggör för barn att vara delaktiga i 

vårdnad, boende och umgängesfrågor? 
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Vårdnad, boende och umgängesutredningar är av stor betydelse för det enskilda barnet 

och kan medföra stora konsekvenser för barnens fortsatta liv. Därför är det betydelsefullt 

att belysa barns delaktighet inom det familjerättsliga området. Vår hypotes är att familje-

rättssekreterare bär på ett synsätt på barn i denna ålder som speglar samhällets värdering-

ar och som färgar av sig på dennes tankar kring barns delaktighet. På så vis kan det finnas 

en risk att barn bereds olika möjligheter att delta i vårdnad, boende och umgängesutred-

ningar beroende på vilken familjerättssekreterare de möter. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva om och på vilket sätt några familjerättssekreterare 

bereder barn i åldern sju till elva år möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgänges-

utredningar. Syftet är även att få insikt om familjerättssekreterarnas konstruktion av barn 

i denna ålder är av betydelse för hur de bereder barn möjlighet att delta i dessa frågor. 

 

1.3. Frågeställningar 

• Om och på vilket sätt bereder familjerättssekreterarna barn i åldern sju till elva år 

möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar? 

• Vilken av de två konstruktionerna, skydds- eller aktörsperspektivet, framträder i 

familjerättssekreterarnas tal om barn i åldern sju till elva år? 

• Är familjerättssekreterarnas konstruktion av barn av betydelse för hur de bereder 

barn i denna ålder möjlighet att delta i dessa frågor? 

 

2. DE FAMILJERÄTTSLIGA RAMARNA 
 

2.1. Inledning 
I detta kapitel behandlas de familjerättsliga ramarna som omger familjerättssekreteraren i 

dennes arbete gällande vårdnad, boende och umgängesutredningar. Vidare behandlas 

barns delaktighet ur ett juridiskt perspektiv.  
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2.2. Vårdnad, boende och umgängesutredningar 
För cirka 10 % av alla föräldrar som separerar uppstår det allvarliga problem i samarbetet 

kring barnen efter en skilsmässa (Ewerlöf & Sverne, 1999, s. 62). Om föräldrar befinner 

sig i en sådan svår konflikt att de inte kan komma överens måste ärendet avgöras i dom-

stol. Dessförinnan har föräldrarna givits möjlighet att på frivillig väg komma överens i 

dessa frågor men inte lyckats. Tingsrätten kan då begära in en utredning från socialnämn-

den och dessa utredningar utförs av familjerättssekreterare i den kommun där barnet är 

folkbokförd. Utredningen är det viktigaste instrumentet för domstolen när det gäller att 

avgöra en tvistefråga (a a, s. 67-68).  

 

Bestämmelser som styr familjerättssekreterarnas utredningsförfarande återfinns bland an-

nat i Socialtjänstlagen (SoL). I 1 kap 2 § SoL anges att barns bästa särskilt skall beaktas 

vid åtgärder som rör barn. Barns bästa är ett vitt begrepp som innefattar många olika 

aspekter. Det är någonting som ska avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de 

individuella förhållandena. Vid bedömningen måste hänsyn tas till allt som rör barnets 

fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt ska både kort-

siktiga och långsiktiga effekter för barnet beaktas (Ewerlöf & Sverne, 1999, s. 70). Såle-

des finns det här ett utrymme för den enskilde familjerättssekreteraren att tolka och be-

döma ”barnets bästa” i varje enskild utredning (Norström & Thunved, 2004, s. 30-31).  

 

Utredningsarbetet omfattas även av bestämmelserna i Regeringsformen (RF) 1 kap 9 §. 

De innebär att domstolen och förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter 

inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet. Detta gäller även i relation till de barn som berörs av en utredning.  

 

Dessa utredningar handlar om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska lösas för barnet. 

Att vara vårdnadshavare om ett barn innefattar både rättigheter och skyldigheter för bar-

nets omvårdnad, försörjning, utbildning och uppfostran, och det består i regel till dess att 

barnet fyller 18 år (6 kap 2 § Föräldrabalken, FB; Prop. 1997/98:7, s. 54). Om barnet står 

under vårdnad av två föräldrar ska de utöva vårdnaden gemensamt (6 kap 13 § FB). 

Vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga 
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angelägenheter men ju äldre och mognare barnet är desto större hänsyn måste de ta till 

barnets egna åsikter och önskemål (6 kap 11 § FB). Domstolen bör besluta om gemensam 

vårdnad om det inte strider mot barnets bästa eller båda föräldrarna motsätter sig en sådan 

lösning (6 kap 5 § FB). Vårdnad kan ibland blandas ihop med vården om ett barn. Att ha 

vården innebär att leva med barnet, sköta om det, ge det närhet, trygghet och kärlek. Att 

inneha vårdnaden betyder alltså inte detsamma som att vårda. För det mesta är det dock 

samma person/personer som har vårdnaden om och som vårdar barnet.  

 

En annan fråga som aktualiseras i samband med skilsmässor, även om vårdnaden är löst, 

är hur boendet och umgänget ska se ut för barnet. Umgänget innebär att barnet har rätt till 

umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett 

gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte 

bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap 15 § FB). Vidare har dom-

stolen rätt att besluta vem barnet ska bo tillsammans med om föräldrarna har gemensam 

vårdnad och inte själva kan nå en samförståndslösning (6 kap 14 a § FB).  

 

2.3. Barns delaktighet ur ett juridiskt perspektiv 
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) är ett internationellt fördrag 

som Sverige ratificerade år 1990. I och med ratifikationen har Sverige anslutit sig till 

konventionen och tagit på sig en internationell folkrättslig förpliktelse att följa dess be-

stämmelser (Ds 2002:13, s. 29). Svenska domstolar och andra myndigheter är inte for-

mellt bundna av Barnkonventionen. På det viset kan Barnkonventionen inte ses som en 

lag men däremot är lagstiftaren skyldig att se till att den svenska lagstiftningen stämmer 

överens med konventionens artiklar. Vidare fyller konventionens artiklar en viktig bety-

delse vid tolkningen av svensk lagstiftning så att tolkningen överensstämmer med våra 

internationella åtaganden (Ewerlöf & Sverne, 1999, s. 22).  

 

Artikel 12 i Barnkonventionen är nära knuten till barns delaktighet då den berör barns rätt 

till åsiktsfrihet samt deras rätt att bli hörda. Artikel 12:1 lyder: ”Konventionsstaterna 

skall tillförsäkra barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i 

alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 
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till barnets ålder och mognad” (Rönquist, 1996, s. 26). 
 

Rätten att fritt uttrycka sina åsikter innebär att barn inte ska tvingas att ta ställning utan 

deltagandet ska bygga på frivillighet. Det innebär även att myndigheter, såsom social-

tjänsten, ska se till att barn har faktiska möjligheter att utöva denna rättighet samt att för-

säkra sig om att barnen inte utsätts för otillbörlig påverkan (Stern, 2004, s. 183).  

 

Sverige säger sig ha ratificierat denna artikel genom bestämmelserna i 6 kap 2 b FB samt 

6 kap 19 § FB. Dessa paragrafer uttrycker att domstolen vid bedömning av vårdnad, bo-

ende och umgänge ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och 

mognad. Vidare gäller att den som verkställer utredning i sådana mål, det vill säga famil-

jerättssekreterare, om det inte är olämpligt söka klarlägga barnets inställning och redovisa 

den för domstolen. Barnet ska därmed ha en framträdande plats i dessa utredningar (prop 

1997/98:7, s. 91).  

 

I förarbetena till bestämmelsen om barns rätt att komma till tals (prop. 1994/95:224, s. 

35) diskuteras hur barns ålder bör inverka på vårdnad, boende och umgängesutredningar. 

Enligt regeringens mening var det olämpligt att ange en definitiv åldersgräns på denna 

punkt. Det ankommer på varje familjerättssekreterare att göra en bedömning av hur mo-

get barnet är i varje enskilt fall. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 

3.1. Inledning 
I det följande kapitlet ges inledningsvis en kortfattad beskrivning av hur forskningen har 

utvecklats inom fältet för barnforskning fram till idag. Därefter beskrivs två teoretiska 

synsätt på barn som har framkommit vid litteraturstudien. Avslutningsvis berörs vissa 

utvalda nationella och internationella studier som specifikt studerat barns delaktighet. 

 

 

3.2. Barnforskning genom åren 

5 



Barn har under de senaste decennierna alltmer kommit i centrum för såväl politiskt som 

akademiskt intresse. Forskare, inom bland annat sociologi och psykologi, har tidigare 

studerat hur barn formas av samhället, familjen och de vuxnas villkor. Barn har i stor ut-

sträckning betraktats som passiva objekt för omvärldens inflytande (James, Jenks & 

Prout, 1998, s. 23). På senare tid har barn alltmer börjat betraktas som inblandande i soci-

alisationsprocessen och frågan om hur barn, som kapabla subjekt, påverkar sina liv, har 

börjat röna intresse (a a). Inom barnforskning idag finns det ett stort intresse för barnens 

”här och nu” situation och hur den kan tänkas forma vuxenlivet (Andersson, 2000, s. 

175). 

Under de senaste tvåhundra åren har det ägt rum en frigörelseprocess där olika grupper i 

samhället fått komma till tals med sitt perspektiv på tillvaron. Inom barndomsforskningen 

idag framträder generation som en central analytisk kategori, som kompletterar kategori-

er som klass, kön och etnicitet. Det är både relationer mellan barn- och föräldrageneratio-

ner samt förhållanden inom samma generation som undersökts (Brunnberg & Larsson 

Sjöberg, 2004, s. 3). Det barnfokus som framträder anses vara nära förbundet med femi-

nismens framväxt, enligt den norske forskaren Telhaug (Andersson, 2000, s. 176). Ge-

nom kvinnorna har även barn blivit synliga och fått träda fram ur familjens skugga. Den-

na utveckling har lett fram till diskussionen om barnens individualitet och rättigheter (a 

a).  

 

3.3. Två synsätt 
I vilken utsträckning barn ska vara delaktiga i frågor som berör dem kan uppfattas myck-

et olika av vuxna. Inom aktuell forskning på området har vi funnit två teoretiska synsätt 

gällande synen på barns delaktighet. Vi kommer fortsättningsvis att benämna dessa, 

”skyddsperspektivet” samt ”aktörsperspektivet”.  

 

Skyddsperspektivet har länge dominerat synen på barn. Utgångspunkten är att vuxna be-

döms vara mer kompetenta än barn och det anses vara de vuxnas ansvar att besluta i frå-

gor som berör barnet (Hollander, 1999, s. 1-2). Den generella föreställningen som fram-

kommer är att barn tar stor skada av att involveras i diskussioner och beslut, exempelvis 
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gällande vårdnad, boende och umgängesuppgörelser efter föräldrarnas separation (Smart, 

2003, s. 124). Med skyddsperspektivet som utgångspunkt blir barn beroende av vuxnas 

kompetens att förstå och bedöma de upplevelser som barn förmedlar (Hollander, 1999, s. 

1-2). Dessa tankegångar kan härledas till idéer om att barndomen är en period i livet då 

man saknar vuxenlivets förmågor och därmed inte ska inkluderas eller komma till tals i 

samma utsträckning som vuxna (Näsman, 2004, s. 55). 

 

Skyddsperspektivet återfinns i flera studier som har för avsikt att identifiera olika riskfak-

torer som skilsmässor kan medföra gällande barns utveckling (McLanahan & Sandefur, 

1994; Pryor & Rodgers, 2001; Thompson & Amato; 1999). Vad som förenar dessa un-

dersökningar är att de fokuserar på vuxnas ansvar och erfarenheter av dessa frågor. I des-

sa studier kommer barnen själva inte till tals och synen som framträder är att barnen bör 

skyddas från de vuxnas konflikt eftersom skilsmässan kan ha en skadlig inverkan på dem. 

På så sätt är vuxna aktiva och barnen passiva i dessa frågor. 

  

Aktörsperspektivet tar sikte på en föreställning om att barn är mer kompetenta än vad 

forskning tidigare gjort gällande. Perspektivet går att finna i flera studier som vi har tagit 

del av (Andersson, 2000; Hart, 1992; Näsman, 2004; Shier, 2001; Smith & Taylor, 2003; 

Stern, 2004). Barn anses här ha en inneboende förmåga att uttrycka sina åsikter förutsatt 

att de vuxna är mottagliga för barnets perspektiv och möjliggör en förtroendefull och 

stödjande relation till barnet. Vuxna ska på så sätt underlätta för barn att delta i frågor 

som berör dem. Med denna utgångspunkt blir begreppen individualitet och rättigheter 

centrala. Här framträder synen på barn som kompetenta aktörer som bör medverka i frå-

gor som berör dem och ges möjlighet att påverka sina villkor. Begreppen kompetens och 

mognad är således centrala både för skydds- och aktörsperspektivet. Enligt skyddsper-

spektivet blir kunskapen som barn förmedlar beroende av vuxnas bedömning för att tolka 

det barnet säger. Det sistnämnda gäller även för aktörsperspektivet, men här anses barn 

själva ha en förmåga att uttrycka sina åsikter utan vuxnas påverkan (Hollander, 1999, s. 

2). 

 

3.4. Barns delaktighet inom olika områden 
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Både internationell och nationell forskning har intresserat sig för barns egna upplevelser 

av delaktighet. Vi har bland annat tagit del av studier där barn i olika åldrar givits möjlig-

het att komma till tals under intervjuer. Det har bland annat rört frågor om vårdnad, bo-

ende och umgänge (Smith & Taylor, 2003), barns upplevelse av delaktighet i barnavårds-

ärenden (Henriksson & Nelson, 2003) samt skola och i hemmiljön (Hansson & Johans-

son, 2001). Enligt dessa studier har barnen inte givits möjlighet att delta inom de ovan 

angivna verksamheterna. Resultaten pekar på att barn i större utsträckning bör ges ut-

rymme att i egen person vara delaktig i frågor som berör dem vilket kan härledas till ett 

aktörsperspektiv.  

 

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

4.1. Inledning 
I följande avsnitt presenteras studiens två teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis ges en 

beskrivning av det socialkonstruktionistiska perspektivet som används som en övergri-

pande förståelseram för familjerättssekreterarnas konstruktioner av barn. Vidare beskrivs 

en modell för analys som används för att operationalisera begreppet delaktighet utifrån 

intervjupersonernas tal om barn. 

 

4.2. Socialkonstruktionism 
Synen på barndomen som en social konstruktion ger en god förståelseram för uppsatsens 

forskningsproblem. Socialkonstruktionismen menar att vår upplevelse av omvärlden är 

socialt konstruerad, i den bemärkelsen att det ytterst sett är sociala processer som formar 

vår syn på verkligheten. Beroende av vårt perspektiv eller vår synvinkel uppfattar vi 

verkligheten på olika sätt. Våra subjektiva, inre, uppfattningar och kunskaper är därmed 

beroende av den sociala kontext vi lever i. Genom att vi delar med oss av vår kunskap 

med andra så organiseras den och blir objektiv. På så sätt formas människan av den socia-

la struktur hon befinner sig i. Människan är på så sätt en social produkt (Berger & Luck-

man, 1979, s. 78). Samtidigt medverkar hon själv till att forma verkligheten och den om-

givande kontexten genom att dela med sig av sina föreställningar till andra. Därmed är 

samhället en mänsklig produkt (a a). 
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Begreppet internalisering betyder att vi människor införlivar den sociala världens kon-

struktioner i vår egen föreställning om verkligheten (Berger & Luckmann, 1979, s. 77). 

Föreställningarna som internaliserats kommer till uttryck på olika sätt, genom tal och 

handling, vilket kallas för externalisering (a a.). 

 

Människor har en tendens att utforma vanor. Vanorna är viktiga då människor ska intera-

gera, det vill säga samspela, med varandra. I interaktionen uppstår en benägenhet att till-

skriva den andre personen i samspelet vissa karakteristiska drag, så kallade typifieringar. 

Typifieringarna utgör ett slags färdigtillverkade sociala fack som man agerar inom. Det 

leder till att personer intar olika positioner eller roller gentemot varandra som i sin tur 

medför en arbetsfördelning, det vill säga en fördelning, av de sociala handlingarna (Bar-

leboo, 2001, s. 73).  

 

Vanorna blir efterhand externaliserade, vilket betyder att dessa sprider sig till andra män-

niskor som själva inte varit med om att forma dem. På så vis uppstår det institutioner som 

sträcker sig längre ut i samhället än bara till två människors vanor. När människor föds in 

i samhället existerar dessa institutioner redan. Som barn tar man på så vis del av olika in-

stitutioner som man själv inte varit med att skapa (Barleboo, 2001, s. 71). Samhället utgör 

på så vis en objektiv verklighet (Berger & Luckman, 1979, s. 78). Institutioner typifierar 

både individuella aktörer och individuella handlingar. På så sätt kontrollerar institutioner-

na det mänskliga handlandet genom att ställa upp ramar för personers handlande och hur 

man bör agera inom ramen för en viss roll. En sådan kontrollmekanism är exempelvis 

lagstiftningen (Berger & Luckman, 1979, s. 70-71). Inom ramen för människors sociala 

kontext existerar flera olika institutioner.  

 

Vid förståelsen av familjerättssekreterarnas konstruktioner av barn är det viktigt att ha 

denna bakgrund i åtanke. Inom ramen för denna studie har vi dock valt att avgränsa oss 

genom att inte studera alla delar i familjerättssekreterarnas kontext, utan vi har valt att 

fokusera oss på de enskilda familjerättssekreterarnas konstruktioner av den sociala verk-

ligheten, med fokus på barn och barns delaktighet ur ett skydds- eller aktörsperspektiv. 
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Socialkonstruktionismen har i sin mest radikala skepnad fått kritik för att den har en prak-

tisk svårighet då den egentligen inte har något mål. Den leder ingenstans eftersom ingen-

ting egentligen existerar enligt teorin, det vill säga att verkligheten är en social konstruk-

tion. Denna ytterlighet kommer inte att studeras närmre inom ramen för denna studie. Vi 

tänker oss att vi inom ramen för ett samhälle kan enas om saker som är verkliga men att 

vi kan uppfatta vår omgivning på olika sätt. Det kan beskrivas genom följande citat: ”Att 

barnet ännu är biologiskt omoget är ett biologiskt faktum, men sättet på vilket denna 

omogenhet förstås och ges innebörd är kulturellt betingade. Det är dessa kulturella olik-

heter som gör barndomen till en social konstruktion” (Andersson, 2000, s. 174) 

 

4.3. Modell för delaktighet 
Som ett led i processen att öka barns delaktighet i samhällslivet har Roger Hart, professor 

i miljöpsykologi och utvecklingspsykologi, utvecklat en teori för att beskriva olika aspek-

ter av barns delaktighet. Enligt Hart finns det ett tydligt samband mellan demokrati och 

medborgares möjligheter att vara delaktiga. Ett land som strävar efter demokrati måste ge 

invånarna, inklusive barn, tillfällen att vara delaktiga i frågor som berör dem (Hart, 1992, 

s. 3-5). På ett teoretiskt plan beskriver Hart olika former av delaktighet som berör barn. 

Teorin påvisar att det förekommer situationer där barn deltar till synes, i fysisk mening 

men det handlar då inte om något verkligt deltagande. Vidare har Hart skapat fem olika 

nivåer av verkligt deltagande gällande barn (SOU 1997:116, s. 197). Anledningen till var-

för barn bör ges möjlighet att delta i frågor som berör dem är att delaktighet har visat sig 

vara gynnsamt för barn på många olika sätt. Fördelarna är att det leder till ökad självkäns-

la, ökad empati och ansvarskänsla samt att det lägger grunden för medborgarskap och 

demokratisk delaktighet i samhället (Shier, 2001, s. 114).  

 

Harts teori har vidareutvecklats i en modell som presenterats i tidskriften Children and 

society (Shier, Vol. 15, s. 107-117). Denna har för avsikt att fungera som ett verktyg för 

professionella grupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn för att undersöka på 

vilket sätt barnen bereds möjlighet att delta i olika situationer. Shier fokuserar på vuxnas 

ansvar att inkludera barn i olika frågor som berör dem. I denna studie fungerar denna som 
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en modell för analys för att operationalisera begreppet delaktighet och undersöka vilken 

inställning familjerättssekreterarna har till att inkludera barn i utredningsarbetet. Detta 

sker genom studiens intervjuguide som delvis är baserad på modellen. Vidare används 

modellen i resultat och analysavsnittet för att studera om och på vilket sätt familjerätts-

sekreterare bereder barn möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar. 

 

Modellen är uppdelad i följande fem nivåer av delaktighet. Nivå 1 utgör en miniminivå 

av delaktighet och ju fler nivåer som uppnås desto större delaktighet bereds barnet. 

 
1. Barn blir lyssnade till. Denna nivå tar sikte på situationer när barn på eget initiativ 

uttrycker en åsikt. Då krävs det att vuxna är beredda att lyssna uppmärksamt på 

det barnet har att säga (a a, s. 111). 

 

2. Barn får stöd att uttrycka sina åsikter. Det finns många orsaker till varför barn 

inte uttrycker sina åsikter för vuxna. Det kan bero på att barnet har bristande för-

troende för vuxna, är blygt, har låg självaktning eller har negativa erfarenheter av 

att inte bli lyssnad till. Det kan även bero på att barnet inte fått gehör för sina åsik-

ter, att det inte funnits en kultur av delaktighet eller otillräcklig kommunikations-

färdighet hos barnet. Vuxna behöver därför inta ett positivt agerande för att dessa 

barn ska kunna uttrycka åsikter om sin situation (a a, s. 112). Exempelvis kan oli-

ka hjälpmedel, som leksaker, ritblock och pennor, ha en sådan avslappnande och 

stödjande inverkan på barn som kan medföra att de öppnar sig.  

 

3. Barns åsikter tas på allvar, är av betydelse. Här avses att vuxna överväger barnets 

uttalade åsikter och tar dem på allvar. Det innebär dock inte att vuxna är bundna 

till att göra som barnet önskar. Barnets vilja är en av flera faktorer som måste 

övervägas (a a, s. 113). Detta är den miniminivå av delaktighet som länder måste 

uppfylla enligt artikel 12:1 i FN:s barnkonvention. 
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4. Barn är med i utredningsprocessen. Här möts barn och vuxna och planerar i frå-

gor som berör barnet. Barnen ska ges möjlighet till ett aktivt deltagande utan reell 

makt över den utredning som ligger till grund för domstolens beslut (a a, s. 114). 

  

5. Barn delar ”makt” och ansvar för utredningsprocessen. På denna nivå får barn 

vara med och bestämma på de områden som berör barnet. Här har barn, tillsam-

mans med vuxna, en reell makt. Beslut om när och hur vuxna ska dela makt med 

barn måste föregås av överväganden av både för- och nackdelar med att inkludera 

barn i utredningsprocessen. Det är även av stor vikt att vuxna inte pressar barnet 

att ta ansvar för något som de inte vill eller är mogna för (a a, s. 115).  

 
Denna modell utgör vårt operationella mätverktyg. Det är viktigt att betona att det ovan 

nämnda inte omfattar alla aspekter av vad delaktighet kan innebära. Modellen förmedlar 

en möjlig social konstruktion av delaktighet gällande barn. Vidare kan delaktighetsmo-

dellen, ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, beskrivas förmedla uppfattningar och 

värderingar gällande barns delaktighet. Den är uppbyggd på så vis att delaktigheten, tilli-

ka barnets bästa, förutsätts öka ju högre nivå som uppnås. Shier gör därmed implicit ett 

likhetstecken mellan ökad delaktighet och barns bästa. Modellen ger så vis en bild av att 

det lämpligaste är att barn får en reell makt och ett ansvar för utredningsprocessen enligt 

nivå 5. Denna sociala konstruktion bör givetvis inte tas för sanning utan bör istället ifrå-

gasättas och problematiseras utifrån andra synvinklar, exempelvis ur ett skyddsperspek-

tiv. 

 

I denna studie har vi valt att anpassa modellen till förhållanden som råder inom det famil-

jerättsliga området. Vi har valt att omarbeta nivåerna fyra och fem som ursprungligen ly-

der ” Barn är med i beslutsfattandeprocessen” samt ” Barn delar ”makt” och ansvar för 

beslutsfattande”. Anledningen till detta är att familjerättssekreterare bedriver ett utred-

ningsarbete där det formella beslutsansvaret ligger hos tingsrätten. Begreppet ”beslutsfat-

tande” kan därför inte anses vara aktuellt inom det här området. Vi har valt ordet ”utred-

ningsprocess” då vi anser att det ordet överensstämmer med familjerättssekreterarnas ar-

bete.  
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5. METOD 
 

5.1. Inledning 
I följande avsnitt presenteras studiens utformning ur metodhänseende. Metod handlar om 

de konkreta tekniker som används för att studera den sociala verkligheten. Inledningsvis 

redogörs för vår förförståelse och litteraturgenomgång. Därefter behandlas studiens ve-

tenskapsfilosofiska utgångspunkt samt den kvalitativa forskningsmetoden. Sedan be-

skrivs hur studien har utförts i termer av urvalsprinciper, genomförande av intervjuer, be-

arbetning av empiri, analys och tolkningsförfarande. Vidare diskuteras hur pass giltig 

studien kan anses vara utifrån begreppen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet och 

avslutningsvis behandlas olika etiska aspekter som aktualiserats under studiens gång. 

 

5.2. Vår förförståelse 
Det ligger i människans natur att uppfatta och förstå fenomen i förhållande till någonting 

annat. När vi tar del av en annan människas upplevelser sätter vi dem i relation till våra 

egna upplevelser. Således kan vi inte få insikt i ett fenomen förutsättningslöst utan det 

sker utifrån våra personliga föreställningar och vår egen förförståelse. Vår förförståelse 

fungerar som en referenspunkt för insikten i den andra personens känslor och upplevelser. 

Det betyder att vi redan i mötet med fenomenet har vissa föreställningar om dess natur 

och dess värde.  

 

Vi har här för avsikt att problematisera föreställningen om att forskningen skulle vara 

värderingsfri. När vi närmade oss vårt forskningsområde gjorde vi det utifrån vår person-

liga förförståelse. Barns delaktighet i vårdnad, boende och umgängesutredningar var för 

oss någonting positivt och eftersträvansvärt eftersom det berör barnets livssituation och 

kan få långtgående konsekvenser för barnets fortsatta framtid. Därför var vi intresserade 

av att studera detta ämne. För oss har det varit betydelsefullt att under arbetets gång syn-

liggöra och diskutera vår förförståelse, för att undvika att det får en negativ inverkan på 

studien i övrigt. Vidare skall tilläggas att vår syn på barns delaktighet har nyanserats och 
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problematiserats under arbetets gång.  

 

5.3. Litteraturgenomgång 
Formuleringen av våra frågeställningar föregicks av en litteraturgenomgång av aktuell 

forskning inom området. Litteratursökningar genomfördes i databaserna Libris och Eric 

samt i elektroniska tidskrifter, bland annat Childhood och Children and society. De sök-

ord som användes var bland annat child*, participation, barn*, delaktig*, barns bästa och 

barns vilja. Denna litteraturgenomgång har inte haft för avsikt att vara heltäckande utan 

tanken har varit att ge en relativt god inblick i aktuell forskning på området. Det visade 

sig att det fanns relativt mycket barnforskning men däremot fanns det mindre av forsk-

ning kring barns delaktighet inom socialt arbete. 

 

5.4. Vetenskapsfilosofisk position 
Denna studie befinner sig inom ramen för den fenomenologiska forskningstraditionen 

som intresserar sig för individens perspektiv på sin värld. Denna tradition utgår från att 

verkligheten är en social konstruktion och att varje individ bär på en subjektivt upplevd 

sanning. Dessa subjektiva upplevelser, hur verkligheten ter sig inifrån det medvetet upp-

levda perspektivet brukar kallas för livsvärld. Här vill man i detalj beskriva innehåll och 

struktur hos individens medvetande och förstå den kvalitativa mångfalden hos dennes 

upplevelser (Kvale, 1997, s. 54). Barn och barns delaktighet ses därmed som ett subjek-

tivt upplevt fenomen så som de uppträder i familjerättssekreterarnas livsvärldar. 

 

5.5. Kvalitativ forskning 
Inom kvalitativ metod används ofta begreppet förståelse till skillnad från förklaring (Kva-

le, 1997, s. 36). Det innebär att vara intresserad av att förstå innebörden av, meningen 

eller avsikten med företeelser som studeras. Syftet är att förstå hur andra människor upp-

lever saker och ting, vad dessa har för mening och hur det hänger ihop. Enligt Kvale (a a) 

är den kvalitativa forskningsintervjun själva utrymmet inom vilket forskaren kan under-

söka detta. 
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Vårt val av samtalsintervjun som metod baseras på studiens syfte som är av kvalitativ ka-

raktär. Med denna metod kan vi inte med säkerhet veta hur familjerättssekreterarna agerat 

under utredningsarbetet. En mer heltäckande metod hade istället varit att genomföra både 

deltagande observationer och samtalsintervjuer. Genom deltagande observationer hade vi 

kunnat betrakta familjerättssekreterare i deras möten med barn för att undersöka om och 

på vilket sätt de faktiskt bereder barn möjlighet att delta. Via samtalsintervjuer hade vi 

kunnat ta del av deras konstruktioner av barn. Vår bedömning är dock att deltagande ob-

servationer inte är lämpligt inom ramen för denna studie. Dels anser vi att detta forsk-

ningsområde rör så pass svåra och privata frågor för berörda barnen att vår närvaro inte är 

motiverad i samtalen. Det skulle även kunna medföra rent pratiska komplikationer gäl-

lande samtyckeskrav från föräldrar och rådande sekretessbestämmelser. Vi har därför 

kommit fram till att samtalsintervjuer, med enskilda familjerättssekreterare, är det bästa 

metodvalet utifrån förutsättningarna för att besvara studiens frågeställningar. 

 

Den kvalitativa samtalsintervjun möjliggör ett samspel mellan oss och familjerättssekre-

terarna där de får möjlighet att förmedla sina tankar, känslor och erfarenheter kring barns 

delaktighet. Ett väl fungerande samspel ger möjlighet till en djup och nyanserad insikt, 

vilket kan anses vara den största fördelen med denna undersökningsteknik (a a, s. 39). 

 

Det har riktats kritik mot denna metod från olika discipliner inom forskarvärlden. Kriti-

ken har bland annat berört forskarberoende, det vill säga att resultaten i undersökningen 

är beroende av det samspel som uppstår mellan den intervjuade och intervjuaren. En re-

spons mot kritiken är att all forskning mer eller mindre kan anses vara forskarberoende, i 

den mening att forskaren alltid har en betydelsefull roll i forskningsprocessens alla stadier 

(Kvale, 1997, s. 259). Det är därför viktigt att forskaren öppet redovisar sitt tillväga-

gångssätt i undersökningen så läsaren ges möjlighet att bedöma studiens giltighet och re-

levans (Backman, 1998, s. 37).  

 

5.6. Urval och avgränsningar 
Vid valet av respondenter valde vi att avgränsa oss till familjerättssekreterare som arbetar 

inom Stockholms stad. Kriterierna var att familjerättssekreterarna skulle ha minst två års 
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erfarenhet av vårdnad, boende och umgängesutredningar samt att de i sitt arbete kommit i 

kontakt med barn i åldrarna sju till elva år. Vidare ville vi intervjua ett fåtal personer som 

vi inte träffat tidigare och som inte är subjektiva experter på ämnet vi vill studera (Esaias-

son, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 286). För att aktualisera ärendet och syf-

tet kontaktades enhetschefer vid 17 stadsdelar i Stockholms kommun via brev (se bilaga 

1). I brevet ombads dessa att vidarebefordra en förfrågan till de familjerättssekreterare 

som bedriver vårdnad, boende och umgängesutredningar (se bilaga 2). 

 

Därefter visade elva familjerättssekreterare intresse för att medverka i studien. Av dessa 

valdes sex personer, från olika stadsdelar, slutligen ut till enskilda intervjuer. Anledning-

en till detta var att vi bedömde att sex personer var ett lämpligt antal inom ramen för den-

na uppsats. Dock finns det begränsningar med ett sådant urval i och med att det omfattar 

ett fåtal personer och empirin kan därmed anses vara mindre representativ (Denscombe, 

2000, s. 261). De sex intervjupersonerna valdes ut för att de arbetar i stadsdelar som skil-

jer sig åt vad gäller samhällsstruktur och till invånarantal. De utvalda intervjupersonerna 

har mellan fyra och åtta års yrkeserfarenhet inom det familjerättsliga området. 

 

Studiens frågeställningar utgår från en åldersdefinierad grupp av barn, de i åldern sju till 

elva år. Detta fungerar som en avgränsning av problemområdet. Att samtala om ”barn” i 

största allmänhet är alldeles för omfattande och diffust. Vår förhoppning är att avgräns-

ningen underlättar för våra intervjupersoner att relatera till barn som de mött i deras arbe-

te. I rapporten kommer vi därför att använda begreppet barn då vi menar personer som är 

i åldern sju till elva år. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi är medvetna om att 

barn är unika. De har olika personligheter, bakgrund och erfarenheter som gör dem till 

särskilda individer. Dessa faktorer kan, på samma sätt som åldern, givetvis inverka på hur 

omvärlden uppfattar och konstruerar dem samt på deras möjligheter att delta i frågor som 

berör dem. 

 

5.7. Intervjuguidens utformning 
För att operationalisera begreppet delaktighet används den modell för delaktighet som 

presenterades under avsnittet teoretiska utgångspunkter. Modellen är utgångspunkten vid 
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utformandet av intervjuguiden för att på så sätt hantera forskningsproblemet på ett kon-

kret och gripbart sätt (bilaga 3). Intervjuguiden testades under en provintervju som 

genomfördes med en familjerättssekreterare som arbetar inom Stockholms kommun, vil-

ket ledde till vissa justeringar. 

 

Intervjuguiden består av fem relativt breda temaområden som lyder: Kontakten med fa-

miljer under utredningsarbetet, möten med barn i åldern sju till elva år, barns röst och 

vilja, barns delaktighet i vårdnad, boende och umgängesfrågor samt rollen som familje-

rättssekreterare. Intervjupersonerna gavs möjlighet att reflektera fritt kring dessa områ-

den under ledning av våra följdfrågor. 

 

5.8. Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats i ett avskiljt samtalsrum. 

Samtalen tog mellan 45-75 minuter att genomföra och vid samtliga intervjuer användes 

bandspelare. Under intervjun användes en halvstrukturerad intervjuteknik som man i kor-

ta drag kan säga skapar ett utrymme för intervjupersonen att vara med och bestämma in-

nehållet innanför de av forskaren bestämda ramarna. Anledningen till detta var att försöka 

få spontana och rika berättelser där intervjupersonerna återgav vad de upplevde som de 

viktigaste dimensionerna hos de upplevda fenomenen (Kvale, 1997, s. 124). Denna inter-

vjuteknik medförde dock att intervjupersonerna berörde de samtalsområdena i olika stor 

utsträckning. Trots detta tyckte vi att detta var nödvändigt med tanke på att de skulle få 

utrymme att beskriva sina egna upplevelser utan avbrott från oss. Under intervjuns gång 

ställde vi uppföljningsfrågor utifrån vår intervjuguide som hade anknytning till intervju-

personens berättelse och som var relevanta utifrån våra frågeställningar. För att öka för-

ståelsen av respondenternas syn bad vi om konkreta beskrivningar från verkligheten. Vi 

ställde även återkopplande frågor som bekräftade att vi uppfattat informationen på rätt 

sätt.  

 

5.9. Materialbearbetning 
Intervjun bandades och trankriberades med hjälp av ett ordbehandlingsprogram.  Efter-

som materialet ska förmedla meningen i intervjupersonens berättelse och samtidigt vara 
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läsvänlig undveks ordagranna återgivningar som repetitioner och uppenbara talspråksut-

tryck. Med dessa kriterier i åtanke skrev vi ut tre intervjuer var, för att göra utskrifterna 

samstämmiga. Därefter gick vi igenom det utskrivna materialet tillsammans för att kon-

trollera att vi uppfattat intervjupersonernas utsagor på samma sätt. 

 

Bearbetningen av utskrifterna kan rent praktiskt beskrivas i följande steg. Till en början 

lästes texterna igenom ett antal gånger för att fånga intervjupersonens berättelse i sitt 

sammanhang. Därefter ställdes ett antal frågor till respektive utskrift för att få svar på re-

spektive intervjupersons konstruktion av barn och barns delaktighet. Frågorna som for-

mulerades baseras på dels på delaktighetsmodellen som vi använt för att operationalisera 

den första frågeställningen. Den andra frågeställningen härleddes till intervjupersonens 

beskrivningar av barn i deras tal. Hur framställdes barnen och barns delaktighet av re-

spektive intervjuperson?  

 

Det stycke i texten som var relevant utifrån detta markerades en siffra i kanten, för rele-

vans till delaktighetsmodellen, eller en bokstav i kanten för relevans gällande konstruk-

tion av barn. Texten transkriberades därefter till kortare formuleringar i ett nytt doku-

ment. Men för att inte förlora kontakten med intervjupersonernas egna formuleringar an-

vände vi oss även av belysande citat i redovisningen. Texterna blev på så vis mer hanter-

bara samtidigt som de inte förlorade sin personlighet. Därmed var den första selektering-

en gjord och det var dags att läsa utskriften av de nya texterna.  

 

5.10. Analys 
Vad gäller analysen kan sägas att vi gjort två analyser, dels själva textanalysen som be-

skrivits ovan och dels den analys som utgör ett kapitel i uppsatsen. I resultat och analys-

kapitlet har vi gått till väga på följande sätt: Våra tre frågeställningarna har fungerat som 

rubriker. Under den första rubriken kopplas familjerättssekreterarnas beskrivningar till 

om och på vilket sätt de bereder barn delaktighet utifrån varje nivå i delaktighetsmodel-

len. Den andra rubriken berör intervjupersonernas konstruktioner av barn som framträder 

i deras tal. Intervjupersonernas beskrivningar av barn renodlades till mer koncentrerade 

formuleringar. Här blev det tydligt att intervjupersonernas konstruktioner kunde härledas 
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till de två perspektiven av barn som framkommit i den tidigare forskningen. 

 

För att tydliggöra de olika tankeleden för läsaren har vi först använt oss av intervjuperso-

nernas egna beskrivningar och citat som belyser deras ståndpunkter. Därefter analyserar 

vi materialet utifrån tidigare forskning samt våra teoretiska analysverktyg. Det sista steget 

i analysen var att undersöka om det fanns samband mellan familjerättsekreterarnas kon-

struktioner av barn utifrån skydds-/aktörsperspektivet och hur de bereder barnen möjlig-

het att delta i utredningarna. 

 

5.11. Forskningsrapporten 
Denna studie har genomförts av oss två genemsamt. Det har varit en process där vi träf-

fats, samtalat och skrivit materialet genom en dialog. För oss har detta varit en oerhörd 

tillgång. Det har medfört att vi båda är insatta i studiens alla delar och genomfört de olika 

vägvalen tillsammans. 

 

Backman (1998, s. 43) för ett resonemang kring huruvida forskaren ska benämna sig själv 

i första eller tredje person. Vad gäller framställningen av oss själva i denna rapport befin-

ner vi oss något närmare det förstnämnda. Anledningen till detta är, som vi beskrivit tidi-

gare, att forskningen inte är att anses vara objektiv utan delvis beroende av subjektivite-

ten hos varje forskare. Därför används vi-form. Men för att behålla en behaglig, språklig 

lätthet i dokumentationen har även en passiv form vävts in i texten. 

 

5.12. Validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet 
Enkelt utryckt kan begreppet validitet översättas med frågan: I vilken utsträckning under-

söker vi det vi avser att undersöka? Dels utgör validiteten graden av samstämmighet mel-

lan den teoretiska och den operationella definitionen av forskningsproblemet och dels 

frånvaron av systematiska fel i studien. (Bjereld Demker & Hinnfors, 2002, s. 108; Esai-

asson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 61). Om detta kan sägas att familje-

rättssekreterarnas syn på barns delaktighet är ett svårstuderat ämne eftersom deras syn 

baseras på medvetna och omedvetna värderingar och förhållningssätt. Därför har det varit 

viktigt för oss att operationalisera delaktighetsbegreppet så att det överensstämmer med 
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det vi avser att undersöka i våra frågeställningar (Kvale, 1997, s.109). Detta har gjorts 

utifrån den delaktighetsmodell som utgör vårt operationella mätverktyg. Det är än en 

gång viktigt att betona att denna modell inte omfattar alla aspekter av vad delaktighet in-

nebär i praktiken men den ger oss ändå en god operationalisering av begreppet delaktig-

het. Modellen har delvis anpassats till de förhållanden som råder inom ramen för det fa-

miljerättsliga utredningsarbetet så att den bättre överensstämmer med vårt forskningspro-

blem (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003, s. 62).  

 

I detta sammanhang har den enskilda forskaren en betydelsefull roll. För att underlätta för 

läsaren att bedöma studiens validitet och reliabilitet har det därav varit viktigt med en öp-

pen redovisning av tillvägagångssättet. Vidare berör validiteten även intervjusituationen 

då det handlar om kvaliteten på intervjun samt tillförlitligheten i informationen respon-

denterna ger oss. I det här sammanhanget har det varit viktigt för oss att ständigt kontrol-

lera den erhållna informationen från intervjupersonerna för att förhindra eventuella miss-

förstånd (Kvale, 1997, s. 214-215). Inom de av oss uppställda ramarna har intervjuperso-

nerna varit fria att reflektera kring sitt eget synsätt under ledning av våra följdfrågor. Vi 

har på så sätt försökt att undvika att styra deras svar i en riktning som överensstämmer 

med våra personliga föreställningar. En oro som väcktes hos oss före intervjuerna var att 

familjerättssekreterarna skulle förhålla sig till oss utifrån deras professionella sida och ge 

”korrekta” svar. Vi blev således positivt överraskade av deras uppriktighet i svaren samt 

att de delade med sig av konkreta exempel ur verkligheten för att konkretisera uttalande-

na. I resultat och analysdelen används därför belysande citat för att läsaren ska ges en 

möjlighet att bedöma tolkningens relevans i förhållande till respondenternas utsagor. 

 

Reliabilitet hänför sig till hur undersökningen är genomförd samt hur tillförlitlig och på-

litlig den är. Hög reliabilitet kännetecknas av att man ska kunna göra om undersökningen 

på samma sätt och få nästan identiska resultat (Bjereld Demker & Hinnfors, 2002, s. 

111). I kvalitativ forskning anses detta vara problematiskt eftersom intervjun utgörs av ett 

samspel mellan respondent och intervjuare där intervjusituationen kan ha en stor betydel-

se för vilka svar den intervjuade ger. Därav fyller de öppna frågorna en viktig funktion 

för att minska vår inblandning och istället möjliggöra för intervjupersonen så att denne 
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kan reflektera fritt kring ämnet (Kvale, 1997, s. 145). 

 

Generaliserbarhet innebär att man gör en bedömning om i vad mån resultaten från en stu-

die kan uttala sig om fall som sträcker sig utanför den enskilda studien. Möjligheten att 

uttala sig generellt om resultaten i denna studie baseras på studiens teorier (Bjereld, 2002, 

s. 77). Genom att vi härleder resultaten till de valda teorierna lyfter vi fram allmängiltiga 

aspekter som kan förväntas säga någonting väsentligt om individers konstruktioner av 

barn och dess inverkan på barns delaktiget (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2003, s. 178).  

 

5.13. Etiska aspekter 
Inom forskning ska forskningsetiska överväganden göras för att tillförsäkra de personer 

som medverkar i studien ett berättigat skydd mot insyn i deras livsförhållanden. Vid ge-

nomförandet av denna studie har därför de forskningsetiska principer som antagits av det 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet beaktats (HSFR, 1999). Dessa regler 

innebär bland annat att forskaren skall informera de berörda om den aktuella forsknings-

uppgiftens syfte samt att medverkan sker på frivillig grund (a a, s. 3). Dessutom har in-

tervjupersonerna rätt att självständigt bestämma om på vilka villkor de ska delta samt att 

de när som helst får avbryta sin medverkan utan negativa följder för egen del (a a, s. 6). 

Denna information fick intervjupersonerna både skriftligt via ett brev, och muntligt i 

samband med intervjuns genomförande. Vidare ska uppgifter om personerna återges på 

ett sådant sätt att det inte går att identifiera dem (a a, s. 8). I denna studie har vi av detta 

skäl valt att använda fingerade namn och ändra vissa personuppgifter. Uppgifterna har 

ändrats så att det inte medför några negativa konsekvenser på studien i övrigt. 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

6.1. Inledning 
I det följande kapitlet kommer vi att presentera och analysera vårt material utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter. Kapitlet utgår från våra tre frågeställningar som kopplas sam-

man med delaktighetsmodellen samt socialkonstruktionismen. 
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6.2. Barns delaktighet i vårdnad, boende och umgängesutredningar 
Denna rubrik anknyter till studiens första frågeställning som lyder: ”Om och på vilket sätt 

bereder familjerättssekreterarna barn i åldern sju till elva år möjlighet att delta i vård-

nad, boende och umgängesutredningar?” För att besvara denna frågeställning använder 

vi oss av den delaktighetsmodell som presenterades under avsnittet teoretiska analysverk-

tyg. De fem nivåerna av delaktighet är Barn blir lyssnade till (nivå 1), Barn får stöd till 

att uttrycka sina åsikter (nivå 2), Barns åsikter tas på allvar och är av betydelse (nivå 3), 

Barn är delaktiga i utredningsprocessen (nivå 4) samt Barn delar ”makt” och ansvar i 

utredningsprocessen (nivå 5). 

 

Under samtalsintervjuerna berättar intervjupersonerna att de träffar barn i åldern sju till 

elva år mellan tre och fem gånger under utredningstiden. Mötena äger rum vid hembesök 

hos vardera föräldern samt på familjerättssekreterarnas arbetsplatser. Under intervjuns 

gång beskrev och återgav intervjupersonerna möten de haft med barn i den åldern. De 

berättade om sitt eget förhållningssätt i kontakten med barnet och ur deras tal kunde vi 

urskilja olika nivåer hur mycket de bereder barn delaktighet i deras utredningar. 

 

6.2.1. Familjerättssekreterare Anna 

Anna har arbetat med familjerätt i sju år och har dessförinnan lång erfarenhet av arbete 

med barn inom andra verksamheter, bland annat förskola.  

 

 Barn blir lyssnade till (nivå 1) 

Anna berättar att hon träffar barn i åldern sju till elva år första gången på hembesöken 

och hon brukar då låta barnen bestämma hur mycket de vill bekanta sig med henne. Hon 

beskriver att det inte brukar vara svårt att få kontakt med barnen, snarare tvärtom. ”Vid 

ett hembesök träffade jag en pojke som var nio år. Han ville absolut prata med mig på en 

gång och då anpassade jag mig efter hans önskemål. Det var väldigt viktigt för honom att 

få prata med mig”. Anna beskriver här på ett tydligt sätt hur hon, i mötet med pojken, 

lyssnar på honom då han på eget initiativ vill komma till tals. 
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Barn får stöd att uttrycka sina åsikter (nivå 2) 

Vid denna nivå bör familjerättssekreteraren ge ett positivt stöd till barnet för att en god 

kommunikation ska uppstå dem emellan. Anna berättar att hon brukar använda sig av oli-

ka metoder vid barnsamtal, exempelvis rita nätverkskarta med barn i åldern 7-11 år. ”Ma-

terialet är en ingång till att prata om barnets relationer och barnets syn på sitt nätverk”. 

 

Barns åsikter tas på allvar och är av betydelse (nivå 3) 

Anna säger hon lyssnar till det barn berättar för henne. ”Utifrån vad de berättar för nå-

gonting så hör man hur relationerna ser ut och vad som är viktigt för barnet”. Förutom 

barnets egna åsikter lyssnar hon även till andra viktiga personer i barnets liv, bland annat 

föräldrar, lärare och skolsköterska, för att få en helhetsbedömning av barnets situation. På 

så sätt blir barnets vilja en av flera faktorer som Anna överväger i sin utredning. 

Om vi ser till de följande nivåerna 4 och 5, ”Barn med i utredningsprocessen”  och barn 

”delar barn makt och ansvar i utredningsprocessen” så uppnås dessa inte av familjerätts-

sekreteraren. Nivåerna tar sikte på att barn, tillsammans med vuxna, möts och planerar i 

frågor som rör barnet. 

 

Anna anser att det finns en gräns för hur delaktiga barn kan vara i vårdnad, boende och 

umgängesutredningar. ”Det finns en gräns för vad man kan utsätta barn för”. Barn bör 

inte vara mer involverade i dessa frågor eftersom föräldrarna är i en svår konflikt och sä-

ger saker till varandra som barnen inte bör höra. Intervjupersonen reflekterar även över 

vissa svårigheter som detta skulle kunna medföra utifrån hennes roll som familjerättssek-

reterare. ”Jag tänker att det finns saker som blir väldigt svåra för mig att säga till föräld-

rar inför deras barn”. Därav är det inte möjligt att barn och vuxna planerar i dessa frågor 

tillsammans. 

 

6.2.2. Familjerättssekreterare Berit 

Berit har arbetat med familjerätt i fem år. Hon arbetade tidigare med bland annat utred-

ningsarbete i en barn- och familjegrupp inom socialtjänsten. 
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Barn blir lyssnade till (nivå 1) 

Berit berättar att när hon samtalar med barn tycker hon att det är viktigt att barnen blir 

hörda och att de får berätta om sin situation för henne. ”Det är viktigt att lyssna och verk-

ligen höra vad barnet vill och säger”. Berit uttrycker här att hon lyssnar på barn på ett 

uppmärksamt och noggrant sätt. 

 

Barn får stöd att uttrycka sina åsikter (nivå 2) 

I möten med barn i åldern 7-11 år använder sig Berit av olika hjälpmedel, bland annat 

träfigurer och de ritar även nätverkskartor tillsammans. ”Tanken är att de ska underlätta 

så att man kan föra samtal med barn runt olika saker”. Under tiden brukar hon ställa frå-

gor till barnen för att underlätta kommunikationen och ge dem positivt stöd för att få dem 

att uttrycka sina åsikter. ”När jag tar hjälp av små figurer brukar det komma fram saker 

som jag aldrig skulle komma på tanken att fråga om”. 

Barns åsikter tas på allvar och är av betydelse (nivå 3) 

Vidare berättar Berit att barns åsikter, i åldern sju till elva år, är av betydelse i förhållande 

till barnets ålder och andra personers uppfattningar om barnets situation. ”Om de yngre 

barnen säger samma sak som en lärare så har det ett större värde än om barnet självt 

berättar någonting”. Berit berättar att hon inte bygger sin bedömning enbart på barnsam-

talen utan det sker en sammanvägning av vad bland annat föräldrar och lärare har berät-

tat. Här kan vi se att barnets åsikter är en av flera faktorer som hon baserar sin bedömning 

på vilket är i linje med nivå 3. 

 

Enligt Berit borde barn egentligen inte vara delaktiga i utredningarna eftersom hon tycker 

att det då läggs över för stort ansvar på dem. ”Det är de vuxnas ansvar”. ”Egentligen 

borde barn slippa vara delaktiga på det här området”. På denna punkt har familjerätts-

sekreteraren en annan åsikt än lagstiftaren. Hon berättar att ”det är sagt att barn ska 

komma till tals och därför är jag tvungen att möta barnen i de här utredningarna. Men 

jag tycker ibland att det är tveksamt”. Enligt Berits resonemang är det därav inte lämpligt 

att barn är delaktiga enligt nivå 4 och 5.  
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6.2.3. Familjerättssekreterare Carina 

Carina har arbetat med familjerätt i sju år och har dessförinnan lång erfarenhet av socialt 

arbete inom andra verksamheter.  

 

Barn blir lyssnade till (nivå 1) 

I mötet med barn försöker Carina att ha en lättsam ton genom att ”skoja lite med dem och 

det är uppskattat”. Mycket handlar om att få kontakt med barnet och inte ifrågasätta det 

barnet säger. ”Säger barnet tokiga saker så brukar jag inte ifrågasätta det utan jag för-

söker vara så öppen som möjligt”, berättar hon. På så sätt lyssnar Carina på barn när de 

på eget initiativ uttrycker sina funderingar. 

 

Barn får stöd att uttrycka sina åsikter (nivå 2) 

I barnsamtalen använder Carina sig av olika material såsom leksaker, lego, block och 

pennor. Dessutom brukar hon ofta använda sig av att rita nätverkskarta tillsammans med 

barnen. ”Jag upplever att det är en hjälp för barnen genom att peka och se det här fram-

för sig så det inte bara är en abstraktion”. På så sätt delar barnen med sig av sina tankar 

om deras situation, berättar hon. Utifrån detta ställer hon frågor till barnet för att ta reda 

på vad de har för tankar angående omständigheterna inom familjen. 

 

Carina berättar att hon tycker att barns vilja är en väldigt komplicerad fråga. Hon menar 

att barnets berättelse alltid är viktig och att barnet ska vara huvudperson i utredningen. 

Men hon berättar också att det barnet säger att det vill, ofta är ett uttryck för någonting 

annat. ”En del tror att barnet har en egen vilja som är gömt inuti barnet. Jag upplever att 

det inte är på det sättet eftersom barn inte har samma struktur som vuxna”. Carina anser 

att det inte går att utröna barns vilja eftersom barn kan hitta på saker och säga saker de 

inte menar. ” Barn kan värja sig, ljuga, och hitta på saker”. Det innebär att det blir svårt 

att ta barnets åsikter på allvar. Därför når hon inte upp till nivå 3, 4 och 5 som tar sikte på 

att barn har förmåga att uttrycka en egen vilja. 
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6.2.4. Familjerättssekreterare Diana 

Diana har arbetat med familjerätt i fyra år och arbetade tidigare som kurator samt utreda-

re i en barn- och familjegrupp inom socialtjänsten. 

 

Barn blir lyssnade till (nivå 1) 

Diana berättar att hon alltid träffar barn som är i åldern sju till elva år i barnsamtal. ”De 

allra flesta barn som jag möter i den åldern har mycket tankar och funderingar kring sin 

situation. Mer än vad omgivningen tänkt sig.” Diana berättar att barnsamtalen ska vara 

ett forum för barnen att få uttrycka sin vilja i utredningsprocessen. ”Det ska vara en möj-

lighet för barnen att få uttrycka någonting om sin situation och vill man inte det, så är det 

också ok”. 

 

Barn får stöd att uttrycka sina åsikter (nivå 2) 

Diana berättar att hon tycker att det är viktigt att ge barn information om vad som ska 

hända under utredningstiden. Informationen är viktig för då har barnen en möjlighet att 

ställa frågor och få komma till tals. Informationen blir därav viktig för barnen till att få 

uttrycka vad de tycker och tänker om det som sker. Även Diana använder sig av olika 

material i barnsamtalen beroende på vad som kan vara gångbart i förhållande till barnet. 

Hon använder exempelvis ritblock och pennor, leksaker samt ritar barnets nätverkskarta. 

 

Barns åsikter tas på allvar och är av betydelse (nivå 3) 

Diana säger att barns röst är central i utredningen. ”Jag tycker att det är viktigt att barn 

får möjlighet att uttrycka det man vill och att det kommer fram till de vuxna. Det handlar 

om att ta till vara det barnet berättar och använda sig av det i en bedömning, berättar hon. 

 

Barn är med i utredningsprocessen (nivå 4) 

Diana säger att hon för en dialog med barnen under utredningsarbetet. ”Om barn uttryck-

er en vilja så resonerar vi kring det tillsammans och på så sätt gör man barnen delaktiga 

i dessa frågor”.  Vidare berättar hon ”Det har hänt att jag ansett att barnets åsikter inte 

har varit i linje med barnets bästa och det har vi samtalat om tillsammans. Du tycker si, 
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och jag tänker så”. Samma förfarande gäller även i förhållande till vuxnas uttalade vilja, 

berättar Diana. 

 

Diana berättar att då det gäller att avväga och värdera materialet och ta ansvar för de be-

dömningar som gjorts i utredningen så ska barn inte vara delaktiga. ”Det är vi vuxna som 

ska ta det ansvaret”. På så sätt kan man säga att hon inte når upp till den 5:e nivån som 

säger att barn och vuxna ska dela makt och ansvar i frågor som berör barnet. 

 

6.2.5. Familjerättssekreterare Erika 

Erika har arbetat med familjerätt i fyra och ett halvt år. Dessförinnan arbetade hon bland 

annat med utredningsarbete i en barn- och ungdomsgrupp. 

 

Barn blir lyssnade till (nivå 1) 

Erika berättar att hon under barnsamtalen är nyfiken och lyssnar på barnets beskrivning 

av sin situation. ”Jag brukar tänka att det som barnen uttrycker för mig är väldigt klokt 

och trovärdigt. Det ligger mycket i det barnet säger”, berättar hon. Jag berättar för barnet 

att ”Jag kommer att lyssna på dig. I en stor del av utredningen kommer det stå vad du 

har sagt till mig”. 

 

Barn får stöd att uttrycka sina åsikter (nivå 2) 

Erika möter barn från tre års ålder enskilt under hembesöken, då ofta i barnets eget rum. 

Barn upp till sju-åtta års ålder brukar vilja leka och då använder hon sig av barnets egna 

leksaker, exempelvis gosedjur eller olika plastfigurer. ”Vi brukar leka oss in i samtalet 

och långsamt närma oss svåra ämnen”. På så sätt får barn i denna ålder, genom lek, ett 

positivt stöd till att uttrycka sina åsikter. De äldre barnen, från åtta år och uppåt, brukar 

Erika inte leka med på samma sätt som med de yngre barnen, utan hon pratar mer med 

dem istället. ”De visar upp sitt rum för mig och jag intresserar mig för det barnen visar 

mig. Vi tittar bland annat på klassfoto och bilder de har på väggarna”. Detta blir en 

mjuk ingång i samtalet, som gör att barnen kan känna sig trygga, berättar Erika. ”Sedan 

kommer jag in på de lite mer allvarliga frågorna”. 
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Barns åsikter tas på allvar och är av betydelse (nivå 3) 

När Erika träffar barn berättar hon för dem att ”Jag tycker att det är jätteviktigt att jag får 

veta vad du tycker. Det du tycker, tänker och vad du har för erfarenheter har självklart 

en påverkan i utredningen”. Hon berättar om ett möte hon haft med en elvaårig pojke 

gällande en boende och umgängesutredning. Pojken hade berättat att han inte ville bo hos 

sin pappa. Han hade även talat om att han inte ville sova över där. Erika berättar att hon 

tog pojkens vilja på allvar och inhämtade ytterligare information från olika instanser för 

att skapa sig en helhetsbild av pojkens situation.  

 

Barn är med utredningsprocessen (nivå 4) 

Erika beskriver att man i hennes stadsdel arbetar med att utveckla utredningsarbetet för 

att i större utsträckning inkludera barnen. ”Nätverksmöten är ett exempel på hur barn i 

framtiden skulle kunna bli mer delaktiga i vårdnad, boende och umgängesfrågor tillsam-

mans med vuxna”, berättar hon. Det blir då en möjlighet för vuxna att komma in i bar-

nens värld i större utsträckning än idag. ”Där kan barnen vara med, känna sig delaktiga 

och lyssnade på”. I tankarna befinner sig Erika på nivå 4 och hon beskriver att det behövs 

vidare planering för att detta ska kunna genomföras i det praktiska arbetet. 

 

6.2.6. Familjerättssekreterare Frida 

Frida har arbetat som familjerättssekreterare i åtta år och har tidigare arbetat inom en 

barn- och familjeenhet inom socialtjänsten. 

 

Barn blir lyssnade till (nivå 1) 

Frida berättar att barnen, under barnsamtalen, brukar berätta för henne om sin familj, om 

skolan och vännerna. ”De brukar prata om detta samtidigt som vi ritar tillsammans”. 

Hon säger att hon tycker det är viktigt att känna in varje barn och ge det tid. Barnen får 

prata fritt om saker som är aktuella för dem. 

 

Barn får stöd att uttrycka sina åsikter (nivå 2) 

Genom att rita tillsammans med barnen kan jag undvika att ställa direkta frågor, berättar 

hon. Genom ritandet får barnen stöd till att uttrycka sin vilja. Men samtidigt menar Frida 
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att det viktigt att sätta gränser i samtalen. ”Barnen ska inte känna att de sagt för mycket”. 

”Ibland kan man själv vara rädd för att gå för djupt in i samtalet med barnet och då göra 

det värre än vad det är”. Hon beskriver därmed att hon ger barn stöd till att uttrycka sina 

åsikter, men till en viss gräns.  

 

Barns åsikter tas på allvar och är av betydelse (nivå 3) 

Det är viktigt att se barnet i sitt sammanhang och inhämta information från olika håll, ex-

empelvis skola och föräldrar, berättar hon. ”Vi kan ju inte ta enbart ett uttryckt önskemål 

för sanning utan vi måste se barnet i dess kontext”. För Frida är sammanhanget det vikti-

ga i utredningen och därmed kan barnets åsikt vara av mindre betydelse. ”Det beror på 

hur tydligt barnet är”. ”Vi vuxna måste ta ansvar för barnets uttalade vilja”. 

 

Barnen ska inte involveras inte i någon större utsträckning då detta kan medföra för stora 

förväntningar och förhoppningar. ”Det är viktigt att sätta en gräns för hur delaktiga barn 

ska vara”. Det resonemanget når inte upp till de följande nivåerna. 

6.2.7. Kommentarer 

Resultatet visar att familjerättssekreterarna bereder barn möjlighet att delta i vårdnad, bo-

ende och umgängesutredningarna. Men det sker på olika sätt. Samtliga intervjupersoner 

bereder barnen möjlighet att bli lyssnade till, både vid enskilda barnsamtal och på hembe-

sök (nivå 1). Det framkommer att hjälpmedel och material är vanligt förekommande i 

samtalen för att underlätta kommunikationen med barnen. Familjerättssekreterarna ger 

barnen positivt stöd till att uttrycka sina åsikter, bland annat i lek och genom dialog med 

barnet (nivå 2).  

 

Vad gäller familjerättssekreterarnas inställning till om barns åsikter ska tas på allvar och 

vara av betydelse i utredningen (nivå 3) skiljer en intervjuperson sig från de andra gällan-

de synen på barns vilja. Beskrivningen som framträder är att barn saknar förmågan att ha 

en egen vilja. De är påverkade av personer i sin omgivning vilket medför att man inte kan 

ta deras åsikter på allvar. Detta resonemang lever inte upp till artikel 12 i FN:s barnkon-

vention som konstaterar att barn bör vara delaktiga i frågor som berör dem (Shier, 2001, 

s. 113). Övriga intervjupersoner talar i termer av att barn berättar viktiga saker som är av 
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betydelse. Dessa har även givit olika beskrivningar på att barns vilja är en av flera fakto-

rer som måste övervägas i utredningsarbetet vilket är i linje med svensk lagstiftning. 

 

Familjerättssekreterarna har olika inställning till att inkludera barn i utredningsarbetet 

(nivå 4). De som inte når upp till denna nivå säger att en ökad delaktighet skulle medföra 

för stort ansvar på barnen. Delaktighet framträder här som någonting som barn kan ta stor 

skada av. De två familjerättssekreterare som uppnår nivå 4 har en positiv inställning till 

att barn är delaktiga i dessa frågor. Det beskrivs som en möjlighet för vuxna att ta del av 

barnens värld. Här möts barn och vuxna och för en dialog kring barnets situation. 

 

6.3. Konstruktioner av barn 
Nedan behandlas de olika konstruktionerna av barn som framkommit under intervjuerna. 

Rubriken baseras på studiens andra frågeställning ”Vilken av de två konstruktionerna 

skydds-/aktörsperspektiv framträder i familjerättssekreterarnas tal om barn i åldern sju 

till elva år?” Under bearbetningen av materialet har det framkommit att det framförallt är 

ett perspektiv som dominerar varje intervjupersons syn på barn. Men det förekommer 

även beskrivningar av barn som till viss del är kompetenta och barn som till viss del är 

skyddsbehövande i samtliga intervjuer. Vi har dock valt att lyfta fram och belysa det do-

minerande perspektivet som framträder i familjerättssekreterarnas tal. Intervjupersoner-

nas beskrivningar kommer således att härledas till antingen ”det skyddsbehövande bar-

net” och ”det kompetenta barnet” som presenterades i den tidigare forskningen. 

 
6.3.1. Familjerättssekreterare Anna 

Anna upplever att barn i åldern sju till elva år ofta har det väldigt svårt när föräldrar sepa-

rerar. Barn i den åldern tar ofta parti för en av föräldrarna som de tycker väldigt synd om, 

säger hon. ”Barn kan påverkas av sina föräldrar och säga saker till henne som egentligen 

är förälderns vilja och inte barnets”. Barnen är på så vis väldigt ofria, säger hon. Den 

information som barnet ger under sådant inflytande har inte samma värde som den infor-

mation barn ger när de inte är påverkade av någon förälder. Enligt henne bör barn skyd-

das från ytterligare inblandning i vårdnad, boende och umgängesutredningar. ”Utred-
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ningarna är jättejobbiga för barnen. Det är mycket som sägs som jag tycker att de stack-

ars barnen skulle slippa höra”. 

 

Ur denna beskrivning framträder ett barn som behöver skyddas från föräldrarnas konflikt. 

Barnet är osjälvständigt och befinner sig i ett utsatt läge där det är lojalt med en av föräld-

rarna. I denna process påverkas barnet negativt och det anammar förälderns vilja som sin 

egen. Annas beskrivning går att härledas till ett skyddsperspektiv på barn.  

 

6.3.2. Familjerättssekreterare Berit 

Även Berit upplever att barn är väldigt lojala med sina föräldrar och kan säga saker som 

de inte menar. ”Det är egentligen inte deras egna ord utan de upprepar precis vad 

mamma eller pappa har sagt”. Dessa samtal blir därför av mindre värde i utredningen, 

säger hon. Om Berit upplever att barnet är under påverkan undviker hon att ha fler samtal 

med det barnet. ”Jag försöker på så sätt att göra det så smärtfritt som möjligt för bar-

net”. 

 

Även Berits beskrivning går att kopplas till det skyddsbehövande barnet. Den föreställ-

ning som framträder är att barn som är under påverkan av någon förälder inte bör delta i 

utredningsprocessen i och med att de tar stor skada av att involveras i dessa frågor. Berit 

upplever att detta är i linje med barnets bästa. 

 

6.3.3. Familjerättssekreterare Carina 

Carina berättar att hon tycker att barn är väldigt komplicerade samt att de ofta talar i gå-

tor. ”En del tror att barnet har en egen vilja som är gömt inuti barnet. Jag upplever att 

det inte är på det sättet eftersom barn inte har samma struktur som vuxna”. Hon beskri-

ver att barn kan säga saker som de inte menar och hitta på saker. Det som barnen vill är 

ofta inte vad de behöver, upplever Carina. ”Barn vet inte vad som är bäst för dem”. Om 

barnet exempelvis beskriver att det vill bo hos en av föräldrarna, berättar Carina att hon 

anser att alla barn oavsett ålder har ett primärt behov av kontakt med både mamma och 

pappa. ”Jag går aldrig med på att barnet skulle må bäst av att inte träffa den ena föräl-

dern”. 
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Barnet som framträder i Carinas tal är ett barn som är komplicerat för vuxna att förstå sig 

på. Det är ett barn som plötsligt kan ändra åsikt vilket medför att det blir svårt att ta dess 

vilja på allvar. Enligt denna konstruktion ifrågasätts om barnet överhuvudtaget har en en-

skild vilja. Barnet beskrivs sakna en vuxenstruktur och därmed vara beroende av familje-

rättssekreterarens kompetens förstå och bedöma den information som barnet förmedlar. 

Resonemanget kan således härledas till ett skyddsperspektiv. 

 

6.3.4. Familjerättssekreterare Diana 

Diana berättar att hon upplever att alla barn är reflekterar över sin tillvaro på olika plan. 

Hon beskriver att flesta barnen i åldern sju till elva år har mycket tankar och funderingar 

om separationen och hur det ska bli i framtiden. Barnen berättar ofta saker som gör att 

Diana förstår att de reflekterar över sin situation. ”Barnen är väldigt medvetna om sin 

situation”. De är ofta mer medvetna än vad omgivningen tänker sig, berättar hon. ”Man 

kan inte skydda barnen i dessa frågor. Barnen är redan involverade i konflikten oavsett 

hur mycket föräldrarna önskar att de inte ska vara det”. Samtidigt kan barnen även vara 

lojala med sina föräldrar och göra det till sin uppgift att göra mamma och pappa glada, 

säger hon. ”Man älskar både mamma och pappa men man vet att de tycker olika”. Diana 

upplever att barnen ofta uttalar en egen vilja om hur de vill ha det. ”Då är det viktigt att 

ta tillvara det barnet tänker och uttrycker i utredningen”. 

 

Den konstruktion av barn som framträder ur Dianas beskrivningar kan koppas samman 

med det kompetenta barnet. Barnet som beskrivs är väldigt medvetet och har förmågan 

att reflektera över sin situation. Barnet har förmågan att uttrycka sina åsikter och det för-

står även att föräldrarna tycker olika i dessa frågor. Det är ett barn som inte går att skyd-

das eftersom det redan är indraget i tvisten. Konflikten berör således både vuxna och 

barn.  

 

6.3.5. Familjerättssekreterare Erika 

Erika beskriver att barn som är från sju år och uppåt är mer mogna och kan förstå på ett 

annat sätt än de yngre barnen. Hon upplever att barnen ofta funderar över sin situation 
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och är väldigt allvarliga och seriösa. ”Barn har en förmåga att tänka själva och ha åsikter 

om saker och ting”. Diana berättar att det ligger mycket i det barnet uttrycker. ”Barnet 

säger väldigt kloka saker”. Diana berättar att hennes grundinställning är att barn inte lju-

ger. Men ibland kan vuxna manipulera barnet så att det undviker att säga vissa saker, be-

rättar hon. Erika för då en dialog med barnet och träffar det flera gånger i olika konstella-

tioner för att utröna barnets egentliga vilja. ”Med en pojke la jag korsord och då plötsligt 

kom det”. 

 

Ur Erikas tal framträder ett kompetent, klokt och moget barn. Barnet har förmåga att ha 

en individuell uppfattning om sin egen situation som barnet funderar mycket över. I loja-

litetskonflikten är barnet fortfarande kompetent men det utsätts för påtryckningar från 

vuxna personer i barnets närhet. Detta tar sig i uttryck i form av manipulation. Barnets 

egen vilja finns dock kvar hos barnet, enligt Erikas beskrivningar, och måste därför utrö-

nas. 

 

6.3.6. Familjerättssekreterare Frida 

Frida upplever att barn som hon möter är i en svår lojalitetskonflikt med en av föräldrar-

na. Barn i denna ålder är alltid påverkade av föräldrarnas konflikt, men de förstår den 

inte, berättar hon. ”De är väldigt känsliga och man bör därför inte ställa för mycket frå-

gor för att få fram information. Man får helt enkelt släppa det”. Ibland kan barn hon mö-

ter vara väldigt öppna och vilja prata om sin situation. ”Men då tycker jag att man måste 

sätta gränser så att barnen inte upplever att de sagt för mycket”. 

 

Här beskrivs ett barn som behöver skyddas från en situation som det inte förstår sig på. 

Barnet befinner sig i ett känsligt läge där man inte bör utröna dess vilja. Barnet kan inte 

överblicka konsekvenserna av sina uttalanden och därav måste vuxna hindra det från att 

framföra saker som kan vara till skada för barnet.  

 

6.3.7. Kommentarer 

Ur familjerättssekreterarnas tal synliggörs olika konstruktioner av barn. Fyra intervjuper-

soner konstruerar ett skyddsbehövande barn och två intervjupersoner konstruerar ett 
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kompetent barn. Det skyddsbehövande barnet upplevs ta stor skada av att involveras i 

vårdnad, boende och umgängesutredningar. Det görs stor åtskillnad mellan barn och vux-

na då barnet anses sakna vuxenlivets förmågor. Barnets vilja anses vara svår att utröna på 

grund av att det ofta befinner sig i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Därav måste 

barnet skyddas. En familjerättssekreterare anser att barnet saknar en inneboende vilja och 

därav blir det svårt för omgivningen att ta barnets åsikter på allvar. 

 

Det kompetenta barnet framställs som moget och väldigt medvetet om sin situation. Det 

anses ha en förmåga att uttrycka sina åsikter och kunna förmedla en egen vilja. Omgiv-

ningen kan inte skydda barnet på grund av att det redan är indraget i tvisten. Konflikten 

kan ha en sådan inverkan på barnet att det undanhåller viss information. Men barnets 

egen vilja finns dock kvar hos barnet och måste därför utrönas. I lojalitetskonflikten är 

det kompetenta barnet, till skillnad från det skyddsbehövande barnet, fortfarande kapabelt 

och det förstår att föräldrarna tycker olika i dessa frågor. 

 

6.4. Konstruktionernas betydelse för barns delaktighet 
Här sammanfogas analysperspektiven enligt den tredje frågeställningen ”Är familjerätts-

sekreterarnas konstruktioner av barn av betydelse för hur de bereder barn möjlighet att 

delta i dessa frågor?” 

 

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet är samhället en social konstruktion (Ber-

ger & Luckman, 1979, s. 10). Perspektivet anger en förståelseram för hur vi uppfattar och 

formar vår sociala verklighet. Våra synsätt om verkligheten utgör en mall av normer och 

värderingar för hur vi ser på saker och ting. Synsätten anger ramar för familjerättssekrete-

rarnas uppfattningar om barn och barns delaktighet.  

 

6.4.1. Det skyddsbehövande barnet 

De fyra familjerättssekreterare som intar ett skyddsperspektiv på barn kan sägas ha inter-

naliserat, det vill säga införlivat, ett synsätt som kännetecknas av att barnet är litet, skört 

och känsligt. Dessa internaliseringar har kommit till uttryck genom familjerättssekrete-

rarnas tal. Talet ses här som en externalisering av den sociala verklighetens föreställning-
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ar om barn. ”Det är mycket som sägs som jag tycker de här stackars barnen skulle slippa 

höra.” ”Det blir mycket ansvar för barnen.” ”Barn har inte samma struktur som vuxna.” 

”De är väldigt känsliga och man bör därför inte ställa för många frågor.”  

 

Detta barn blir delaktigt på så vis att det blir lyssnat till (nivå 1), det får stöd till att ut-

trycka sina åsikter (nivå 2) och att dess åsikter tas på allvar/övervägs i utredningen (nivå 

3). En intervjuperson har dock internaliserat föreställningen att barnet ljuger mycket och 

att det säger saker som det egentligen inte menar. Konsekvenserna som därav följer gäl-

lande barns delaktighet är att det är svårt att ta barnets åsikter på allvar. Denna konstruk-

tion medför att barnet blir mer passivt i intervjupersonens utredningsprocess jämförelse-

vis med de andra tre.  

Ingen av familjerättssekreterarna anser att det är lämpligt att barn tillsammans med vuxna 

planerar i frågor som rör barnet (nivå 4).”…det finns saker som blir väldigt svåra för mig 

att säga till föräldrar inför deras barn”. ”Det är de vuxnas ansvar”. ”Det är viktigt att 

sätta en gräns för hur delaktiga barn ska vara”. Konstruktionen av barn kan därför anses 

ha en inverkan på barnets möjligheter att delta i dessa frågor. 

 

6.4.2. Det kompetenta barnet 

Det kompetenta barnet kommer till uttryck i två familjerättssekreterares tal. ”Barnen är 

väldigt medvetna”. ”Barnet säger väldigt kloka saker”. ”Man kan inte skydda barnet”. 

Barnet beskrivs ha en förmåga att kunna förmedla en egen vilja och ett eget unikt per-

spektiv på sin tillvaro. Detta perspektiv tar barnet på största allvar. Intervjupersonerna 

kan här sägas ha internaliserat föreställningen att barn har förmågor och är väldigt kloka. 

Dessa kloka och kompetenta barn ges möjlighet att vara delaktiga i större utsträckning än 

de skyddsbehövande barnen. Barns delaktighet framträder som ett väldigt positivt feno-

men. Det kommer till bland annat till uttryck genom att familjerättssekreterarna för en 

dialog tillsammans med barnet under utredningsarbetet. ”Om barn uttrycker en vilja så 

resonerar vi kring det tillsammans och på så sätt gör man barnen mer delaktiga i dessa 

frågor”. ”Nätverksmöten är ett exempel på hur barn /…/ skulle kunna bli mer delaktiga”. 

”Där kan barnen vara med, känna sig delaktiga och lyssnade på”. Barnet beskrivs här ha 

förmågan att vara med mer i utredningsarbetet (nivå 4).  
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6.5. Sammanfattande analys 
För att undersöka om och på vilket sätt familjerättssekreterrarna bereder barn möjlighet 

att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar har vi använt oss av en delaktig-

hetsmodell. Modellen kan anses förmedla en vuxenkonstruktion av barns delaktighet, det 

vill säga att konstruktionen av barn som framträder är att barn är beroende av vuxna för 

att bli delaktiga i frågor som berör dem. Det anses vara vuxnas ansvar att ta med barnen i 

utredningsprocessen samtidigt som barnen bedöms ha en inneboende förmåga att kunna 

delta. Barnen som konstrueras i modellen befinner sig därmed i gränslandet mellan att 

vara aktörer och skyddsbehövande. 

För att ge en förståelseram till de olika perspektiven på barn som framträtt i studien och 

dess betydelse för barns delaktighet har den socialkonstruktionistiska teorin använts. Fa-

miljerättssekreterarnas konstruktioner av barn kan sägas ha tillkommit genom att de in-

förlivat (internaliserat) den sociala världens konstruktioner av barn i sig själva (Berger & 

Luckman, 1979, s. 77). Denna sociala värld utgörs av den kontext som omger var och en 

av dem och är av betydelse för vilket synsätt de tillägnar sig. Familjerättsekreterarnas 

perspektiv på barn i åldern sju till elva år blir på så sätt vuxenkonstruktioner där de kon-

textuella och personliga förutsättningarna är utslagsgivande för vilket synsätt de har.  

I familjerättssekreterarnas tal har två teoretiska synsätt på barn framträtt, det skyddsbehö-

vande och det kompetenta barnet. Båda dessa synsätt innefattar beskrivningar om hur 

barnet är. Barnen tillskrivs vissa inre egenskaper och karakteristiska drag, så kallade typi-

fieringar. Det skyddsbehövande barnet beskrivs som ”litet, skört och känsligt” medan det 

kompetenta barnet är ”moget, klokt och seriöst”. 

Barleboo (2001, s. 73) har beskrivit att typifieringar kan leda till att personer intar olika 

positioner gentemot varandra. Det innebär att människor agerar utifrån vissa angivna rol-

ler som medför en uppdelning av de sociala handlingarna. I vår studie leder typifieringar-

na till att familjerättssekreterarna intar olika positioner gentemot barn de möter. Intar de 

ett skyddsperspektiv har det visat sig att familjerättssekreteraren bereder barnet delaktig-

het i mindre utsträckning enligt delaktighetsmodellen. Deras position gentemot barnet 
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kännetecknas då av att de vill beskydda barnet från att, i någon större utsträckning, delta i 

utredningarna, eftersom de upplevs som alldeles för svåra för barn. Det får till följd att 

familjerättssekreteraren intar en mer aktiv roll och barnet blir mer passivt. 

Men har familjerättssekreterarna anammat ett aktörsperspektiv medför typifieringen att 

de intar en annan position gentemot barnet. Deras förhållningssätt präglas då av en posi-

tiv inställning till att tillåta barnet att vara mer delaktigt i vårdnad, boende och umgäng-

esutredningar. Med detta förhållningssätt uppnår man en högre nivå på delaktighetsste-

gen. 

 

Men familjerättssekreterarnas konstruktioner av barn är inte enbart det som avgör i vilken 

utsträckning barn bereds möjlighet att delta i dessa frågor. Det har även framkommit and-

ra faktorer i deras kontext som är av betydelse på detta område, exempelvis lagstiftning-

en. En intervjuperson har beskrivit att hon har en annan syn än lagstiftaren gällande barns 

delaktighet. ”Det är sagt att barn ska komma till tals och därför är jag tvungen att möta 

barnen i de här utredningarna. Men jag tycker ibland att det är tveksamt”. I det här fallet 

är familjerättssekreterarens individuella konstruktioner inte av avgörande betydelse för 

barnets möjlighet att komma till tals i utredningen.  

 

Lagstiftningen kan här ses som en institution som sätter upp ramar för familjerättssekrete-

rarnas handlande och hur man bör agera inom den givna rollen. Den inverkar därmed på 

hennes handlingsutrymme i dessa frågor. I citatet ovan är hennes konstruktion av barn 

inte i linje med lagstiftarens konstruktion av barn. De av lagstiftaren angivna ramarna an-

ger således en undre gräns för barns delaktighet, det vill säga att barnets inställning så 

långt det är möjligt skall klarläggas när en åtgärd rör ett barn. Den miniminivå av delak-

tighet som fastslås i FN:s barnkonvention artikel 12 är att barns vilja måste övervägas 

som en av flera faktorer kring åtgärder som berör barn. Detta belyses även av en intervju-

person ”Vi kan ju inte ta enbart ett uttryckt önskemål för sanning utan vi måste se barnet 

i dess kontext”.  
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Lagstiftningen kan således ses som en institution som understödjer delaktighet för barn. 

Men den kan även ses som en kontrollmekanism som begränsar barns delaktighet bero-

ende på vilket perspektiv man har som utgångspunkt, skydds- eller aktörsperspektivet. 

Barns delaktighet begränsas på så vis att barn, inom ramen för vårdnad, boende och um-

gängesutredningar, inte kan ges möjlighet att vara med och bestämma gällande utred-

ningsunderlaget. Det är framförallt familjerättssekreteraren som ska genomföra utred-

ningen och det slutgiltiga beslutsansvaret för dessa frågor har tingsrätten. Dessutom är 

barnet, enligt lag, underställd föräldrars vårdnadsansvar. Detta innebär att den femte ni-

vån i delaktighetmodellen ”Barn delar makt och ansvar för utredningsprocessen” blir 

svårapplicerad inom ramen för det familjerättsliga området. På så sätt kontrollerar lag-

stiftningen som institution utredningsarbetet genom att ställa upp ramar för familjerätts-

sekreterarrollen och dennes handlingsutrymme gällande barns delaktighet.  

 

Familjerättssekreterarnas konstruktioner av barn kan kopplas till ett större sammanhang 

som är oberoende av den enskilde familjerättssekreteraren. Vi tänker oss då att resone-

mangen kring skydds- och aktörsperspektiv på barn framträder i en större kontextuell 

nivå, exempelvis inom forskningen på området. Detta blev tydligt vid genomgången av 

den tidigare forskningen i denna studie. Vi har genom vår undersökning kunnat se vissa 

paralleller mellan de synsätt som framträder i forskningen och familjerättssekreterarnas 

konstruktioner av barn. Det kan förstås på så sätt att konstruktionerna av barn är någon-

ting som existerar både hos den enskilde familjerättssekreteraren och i dennes kontext. 

Individen har införlivat (internaliserat) ett skydds- eller ett aktörsperspektiv ur sin kon-

text, men hon är själv också delaktig till att forma denna kontext. Kontexten är därmed, 

indirekt, av betydelse gällande om och på vilket sätt familjerättssekreterarna bereder barn 

delaktighet i utredningsarbetet. Samtidigt är både lagstiftningen och den tidigare forsk-

ningen formade av människors individuella konstruktioner av den sociala verkligheten. 

Dessa förändras hela tiden i takt med att externaliseringsprocessen sprider sig till nya 

medborgare.  
 

Ur ett mer radikalt aktörsperspektiv kan man fråga sig om den beslutsordning vi har idag, 

där tingsrätten har den avgörande makten att besluta i dessa frågor, är adekvat. Som det 
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ser ut idag har barn inte någon reell makt för utredningsarbetet eller över beslutet som 

fattas i tingsrätten, utan det är vuxna som avgör hur barnens framtid ska se ut. Drar man 

aktörsresonemangen till sin spets krävs det därmed förändringar av aktuell beslutsordning 

för att i större utsträckning ge de kompetenta barnen möjlighet att vara med och bestäm-

ma. Den femte nivån ”Barn ges makt och inflytande över utredningsprocessen” är ur 

denna synvinkel ett rimligt mål att eftersträva. På så vis skulle det enskilda barnets kon-

struktion av den sociala verkligheten få större inflytande i frågor som berör barnet. Men 

att ge barn makt och möjligheter att påverka (nivå 5) innebär dock oundvikligen att någon 

annan parts makt över denna aktör minskar, såväl föräldrarnas som andra vuxnas infly-

tande, och dessutom får vuxnas konstruktioner av den sociala verkligheten mindre bety-

delse. 

 
Enligt skyddsperspektivet anses barnet inte vara moget att ta ett sådant ansvar utan det är 

framförallt föräldrar och andra vuxna personer i barnets närhet som ska ha inflytande 

över barnets liv. Vuxna personers konstruktioner av den sociala verkligheten är därmed 

överordnade barns egna konstruktioner. Ur ett radikalt skyddsperspektiv ifrågasätts om 

barnets perspektiv överhuvudtaget går att ta på allvar med tanke på att de bedöms vara 

omogna. Barndomen ses som en period i livet då människan saknar kompetens och har 

bristande förmågor i jämförelse med vuxna. Man är så att säga en ofullständig människa 

som behöver skyddas från problem och svårigheter som hör vuxenvärlden till. Det skulle 

så att säga vara mot ”barnets bästa” att låta deras konstruktioner få större inflytande efter-

som barn inte vet vad som är bäst för dem. Vidare kan man med ett utpräglat skyddsper-

spektiv fråga sig om barn inkluderas i samtal i för stor utsträckning idag. Därför kan del-

aktighetsmodellen kritiseras eftersom den understödjer ökad delaktighet för barn.  
 

Båda perspektiven tycks argumentera för att deras perspektiv är i linje med barnets bästa. 

Enligt det ena perspektivet bör barn inkluderas mer i dessa frågor medan de enligt det 

andra perspektivet i högre grad bör skyddas från att delta i vårdnad, boende och umgäng-

esutredningar. Detta resonemang kan även härledas till den tidigare forskningen. I den 

forskning om barn som är präglade av ett skyddsperspektiv ”exkluderas” barn, i den me-

ning att barn själva inte ingår i studierna. Forskningen baseras istället på vuxnas kon-

struktioner av barn och barndom. Men i de studier som kännetecknas av ett aktörsper-
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spektiv har barn själva givits möjlighet att komma till tals. Dessa olika ståndpunkter kan 

vara en förklaring till att den tidigare forskningen inte kommit fram till liknande resultat 

gällande barns delaktighet. Med ett skyddsperspektiv påvisas olika riskfaktorer rörande 

barns utveckling när föräldrar separerar och det medför att bör skyddas från dessa frågor. 

Aktörsperspektivet konstaterar däremot att barn i större utsträckning själva vill bli mer 

delaktiga och att de ska ges möjlighet till det i mycket större utsträckning än vad de får i 

dag. 

7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I denna studie har vi undersökt om och på vilket sätt familjerättssekreterare bereder barn 

möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar. Vi har även studerat vil-

ken av de två konstruktionerna skydds-/aktörsperspektiv som framträder i familjerättssek-

reterarnas tal om barn och om dessa konstruktioner är av betydelse för hur de bereder 

barn möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar.  
 

För att besvara dessa frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod där sex fa-

miljerättssekreterare har intervjuats. Empirin har analyserats på en teoretisk nivå där vi 

har kunnat se mönster och samband mellan konstruktioner av barn och barns delaktighet.  

Våra teoretiska utgångspunkter har påverkat resultatbilden på så vis att empirin ”silats” 

genom ett teoretiskt filter, tills det återstår ett material som är relevant utifrån våra fråge-

ställningar. I denna process har även våra personliga konstruktioner givit avtryck gällan-

de vilket material som tas med och hur det materialet ska tolkas och förstås. Detta är 

oundvikligt, men vi har försökt att medvetandegöra våra konstruktioner och förhålla oss 

till detta i vårt arbete. 
 

Studien har visat att familjerättssekreterarna konstruerar barn på olika sätt. Det har visat 

sig att dessa konstruktioner av barn har en inverkan på om och på vilket sätt barn i åldern 

sju till elva år bereds möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar. 

Konstruktionerna har delats in i ett skyddsperspektiv och ett aktörsperspektiv. Ur det 

förstnämnda beskrivs barn som små, sköra och känsliga. Dessa typifieringar medför att 

familjerättssekreteraren intar ett förhållningssätt gentemot barnet som präglas av att de 

vill beskydda barnet från att delta i utredningarna. Men har familjerättssekreteraren inter-
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naliserat ett aktörsperspektiv typifieras barn istället som mogna och kloka. Denna kon-

struktion påverkar familjerättssekreterarens förhållningssätt på så vis att barnet tillåts vara 

mer aktivt i utredningsarbetet. Därmed bereds barn delaktighet i större utsträckning ut-

ifrån ett aktörsperspektiv än utifrån ett skyddsperspektiv.  
 

Studien har även visat att familjerättssekreterarnas konstruktioner inte enbart är det som 

avgör barns möjlighet att delta i vårdnad, boende och umgängesutredningar. Det har även 

framkommit att andra faktorer, såsom lagstiftningen, är av betydelse på detta område. 

Lagstiftningen anger riktlinjer för hur familjerättssekreterare bör agera inom den angivna 

rollen och inverkar därmed på deras handlingsutrymme gentemot barnet. Detta hand-

lingsutrymme kan sägas vara styrt av politiska beslut (Lipsky, 1980, s. 78). Men familje-

rättssekreterare har själva även ett utrymme att påverka hur utredningsarbetet ska bedri-

vas, exempelvis hur många gånger hon ska träffa barn under utredningsperioden. Kon-

struktionerna kan därmed sägas vara av betydelse på ett individuellt plan eftersom de en-

skilda familjerättssekreterarna har utrymme att tolka lagstiftningen och påverka utred-

ningsarbetet i stor utsträckning. 
 

Detta väcker en viss oro hos oss då barn således bereds möjligheter att delta i olika stor 

utsträckning beroende på vilken familjerättssekreterare de möter. Således uppnås inte 

kraven på likhet och enhetlighet i den rättsliga tillämpningen (1 kap 9 § RF). När scha-

bloniserade konstruktioner av barn får betydelse för utredningsarbetet riskerar detta att 

leda till en orättvis bedömning för barnet eftersom barnet eventuellt inte givits möjlighet 

att förmedla sitt individuella perspektiv på situationen. Vi vill här poängtera att barn som 

inte vill delta i utredningsarbete självklart inte ska tvingas till detta. Deltagande ska alltid 

ske på frivilliga grunder. Men det är viktigt att barn bereds möjlighet att delta så att det 

enskilda barnet har möjlighet att komma till tals och förmedla sin synvinkel på sin situa-

tion.  

 

Detta ställer krav på den enskilde familjerättssekreteraren på så vis att denne bör vara 

medveten om sin egen förförståelse och hur den kan tänkas påverka konstruktionen av 

barn. Vårdnad, boende och umgängesutredningar berör väldigt svåra konflikter inom fa-
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miljer där man inte kunnat nå en samförståndslösning. Det kan medföra att man som pro-

fessionell är orolig över att ta upp dessa frågor med barnet då man är rädd för att förvärra 

situationen. Men med en ökad trygghet i sin yrkesroll kan man som professionell våga 

ställa frågor, lyssna och sätta sig in i barnets situation. Dessa utredningar är trots allt av 

central betydelse och kan medföra stora konsekvenser för barnens fortsatta liv. Barns del-

aktighet har även visat sig vara positivt eftersom det kan leda till en ökad självkänsla för 

det berörda barnet. Det kan även ge barnet en ökad ansvarskänsla samt lägga grunden för 

medborgarskap och demokratisk delaktighet i samhället (Shier, 2001, s. 114).  
 

En fråga som väcks är dock på vilket sätt barn ska beredas möjlighet att delta. Det finns 

situationer när barn agerar på ett destruktivt sätt eller uttrycker en vilja som vuxna inte 

anser är till barnets bästa. Hur ska omvärlden förhålla sig till barns delaktighet här? Kan 

ökad delaktighet rent av medföra negativa konsekvenser för barn? Vad skulle hända om 

barnets perspektiv på tillvaron blev avgörande för hur vårdnad, boende eller umgänges-

frågan skulle lösas? Hur långt är omvärlden villig att låta barn vara delaktiga i frågor som 

berör dem? Under arbetets gång har vår föreställning om barns delaktighet nyanserats och 

problematiserats. Av det följer att barnets deltagande oundvikligen måste övervägas ut-

ifrån det enskilda barnet och dennes situation. Aktörsperspektivet och skyddsperspektivet 

kan här fungera som komplement till varandra.  
 

Denna studie har väckt många tankar och funderingar hos oss, bland annat vad föräldrar 

har för syn på barns delaktighet och vilka konsekvenser det får för barnet. Detta kan vara 

ett område för den framtida forskningen att undersöka. Föräldrar, i rollen som vårdnads-

havare eller förmyndare, har det yttersta ansvaret för deras barn och har därmed möjlig-

heter att kunna påverka barns deltagande i vårdnad, boende och umgängesfrågor. Vidare 

skulle det vara intressant att fördjupa sig i om barn bereds delaktighet i olika utsträckning 

beroende på deras kulturella bakgrund, personlighet eller kön. Bereds pojkar och flickor 

delaktighet i olika utsträckning? Är det skillnad om barnen har utländsk bakgrund? Hur 

ser det ut för barn med funktionshinder, i vilken utsträckning bereds de möjlighet att delta 

i kontakten med offentliga myndigheter?  
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Vi vill därmed avsluta denna uppsats med en dikt av Malin 11 år (Barnkommittén, 1997, 

Bil., s. 81).   

Ingen kan se vad jag tänker. Ingen kan se min inre själ. 

Jag vill inte att någon ska säga att jag är ful. 

Jag vill att alla ska tro mig. 

Det är bra om jag får välja var jag vill bo. 

Mitt bästa är om jag mår bra och får leva i trygghet. 
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Bilaga 1 
 
Tillhanda Enhetschef ………………………………………    Datum 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Marie Sundell och Linda Löfquist och går sista terminen på 

socionomutbildningen vid Stockholms universitet. Utbildningen avslutas med en e

aminationsuppsats (C-uppsats) på 10 poäng inom samhällsvetenskapligt/socialt arbete. 

x-

 

Syftet med vår uppsats är att få en bild av hur familjerättssekreterare ser på barns 

delaktighet i vårdnad, boende och umgängesutredningar. Vi har för avsikt att komma i 

kontakt med familjerättssekreterare som kan tänka sig att vara med i vår studie.  

 
Vi hoppas att du vidarebefordrar vår förfrågan till familjerättssekreterare inom er enhet 
(se separat brev).  
 
 
Tack på förhand! 
 
Linda Löfquist och Marie Sundell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 2 
Datum 

Hej! 
 

Vi heter Marie Sundell och Linda Löfquist och går sista terminen på 

socionomutbildningen vid Stockholms universitet. Utbildningen avslutas med en e

aminationsuppsats (C-uppsats) på 10 poäng inom samhällsvetenskapligt/socialt arbete. 

x-

 

Syftet med vår uppsats är att få en bild av hur familjerättssekreterare ser på barns 

delaktighet i vårdnad, boende och umgängesutredningar. Vi har för avsikt att komma i 

kontakt med familjerättssekreterare som kan tänka sig att vara med i vår studie.  
 

Som intervjuperson kommer du att vara helt anonym och det kommer inte framgå i vilka 

kommuner/stadsdelar som intervjuerna gjorts. Att delta som intervjuperson sker helt och 

hållet frivilligt. Om du bestämmer dig för att delta så har du möjlighet att när som helst 

dra dig ur, utan några som helst negativa konsekvenser för egen del.  
 

Studien bygger på kvalitativ metod och vi kommer att göra intervjuer som tar ca 60 

minuter. Som redskap kommer bandspelare användas för att inte få avbrott i dialogen och 

för att inte glömma bort viktiga detaljer. Det inspelade materialet kommer endast vi att 

lyssna på och skriva ut. Det kan dock komma att bli aktuellt att vår handledare får läsa 

det utskrivna materialet om det uppstår tveksamheter i bearbetningen. Kassettbandet 

kommer givetvis att förstöras efter bearbetning och analys. Den färdiga uppsatsen 

kommer att vara tillgänglig på Socialhögskolans bibliotek i januari 2005. 
 

Vänligen kontakta oss via mail eller per telefon om du vill delta eller om du har frågor. 
 

Marie Sundell     Linda Löfquist 

Mobil: xxxx     Mobil: xxxx 

e-post      e-post  
 

Med vänliga hälsningar 

 
_________________________ _________________________ 

 

mailto:maries@comhem.se
mailto:maries@comhem.se


 

Bilaga 3 
 
Hur många år har du arbetat som familjerättssekreterare? Vad har du för egen erfarenhet av 
barn (egna barn, tidigare arbete)? 
 
Tema 1 Kontakten med familjer under utredningsarbetet 

1. Skulle du kunna berätta hur första kontakten med en familj brukar gå till. 
2. Var äger samtalen rum? (på kontoret, hembesök?) 
3. Hur träffar du barnet eller barnen i familjen? Var (hembesök, kontoret)? Hur ofta? 

Äger enskilda samtal rum? Förberedelser inför mötet? 
4. Kan du beskriva hur ett samarbete med en familj går till? 
5. Kan du berätta vilken information du tycker är viktig att ge barn under 

utredningsprocessen.  
 
Tema 2 Möten med barn i åldern sju till elva år 

6. Kan du berätta om dina egna upplevelser av att möta barn i åldern 7-11 år i ditt 
arbete? 

7. Kan du så detaljerat som möjligt beskriva hur du brukar förhålla dig i möten med 
barn i åldern 7-11 år? 

8. Hur ser du på dina möjligheter att lyssna på barn i arbetet? 
 
Tema 3 Barns röst och vilja 

9. Gör du på något speciellt sätt då du vill att barn ska uttrycka sina tankar om sin 
situation? 

10. Hur tänker du kring den information som barn ger dig? Hur förhåller du dig till 
den?  

11. Vad har du för tankar kring hur tungt barnets berättelse skall väga i vårdnad, 
boende och umgängesfrågor? 

 
Tema 4 Barns delaktighet i vårdnad, boende och umgängesfrågor 

12. Berätta om dina tankar kring barns delaktighet i vårdnad, boende och 
umgängesfrågor? I vilken utsträckning anser du att barn ska vara delaktiga i dessa 
frågor?  Om du s13. kulle betrakta ditt eget arbete. Vilka möjligheter ser du med barns 

14. Har du några tankar kring hur det skulle se ut om barn tillsammans med de vuxna 

 
ema 5 Rollen som familjerättssekreterare 

16. iden räcker till i ditt arbete? Skulle du önska någonting 

17. Har du några frågor eller funderingar innan vi avslutar intervjun? 
dverka i denna 

delaktighet i VBU-frågor? 

bestämde utgången av VBU - utredningen? 

T
15. Hur upplever du din roll som familjerättssekreterare i förhållande till 

lagstiftningen?  
 Upplever du att t
annorlunda? 

18. Då vill vi tacka dig så jättemycket för att du har tagit dig tid att me
studie. 
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