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SAMMANFATTNING 
Studien syftar att undersöka hur barnets bästa beaktas i tingsrättsdomar, gällande vårdnad-
och umgängestvister, utifrån avvägningen av barnets tillgång till båda föräldrarna och 
barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder. Detta när det förekommer eller har 
förekommit påståenden om våld mellan föräldrarna. För att besvara studiens syfte användes 
två frågeställningar. Den första handlar om vad tingsrätten bedömer som betydelsefullt i 
domarna i förhållande till barnets bästa. Resultatet visar att rätten till båda föräldrarna 
bedöms som betydelsefullt utifrån barnets bästa. Vidare bedöms föräldrarnas förmåga att 
samarbeta som betydelsefullt. Barnets vilja bedöms av tingsrätten som betydande endast i de 
fall där barnet är äldre. Den andra frågeställningen handlar om hur tingsrätten argumenterar 
för barnets rätt till båda sina föräldrar i förhållande till det våld som uppdagats. Resultatet 
visar att kärnfamiljsperspektivet dominerar och att gemensam vårdnad ses som barnets 
bästa. Våldet ses generellt som en icke-fråga och en diskussion eller argumentation kring 
våldet förekommer inte i förhållande till föräldrarollen. Slutsatsen är att det saknas en 
koppling mellan barnets bästa och förekomsten av våld mellan föräldrarna. Implicit anses 
barnets rätt till båda sina föräldrar mer betydelsefullt än barnets rätt till skydd från en 
potentiellt farlig förälder. 

Nyckelord: Barnets bästa, vårdnad-och umgängestvister, familjevåld, tingsrättsdomar, 
kvalitativ innehållsanalys 
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ABSTRACT 
This study aims to investigate how a child’s best interest is taken into account in court cases 
based on the balance of the child's access to both parents and the child's right for 
 protection against a potentially dangerous parent. This in a situation when there is or has 
been potential violence between the parents. To answer the purpose of the study, two 
questions were used. The first is about what the district court judges as important in relation 
to the best interests of the child. The result shows that the right to both parents is judged to 
be important when it comes to the best interests of the child. Furthermore, parents' ability to 
collaborate is judged to be just as important. The will of the child is judged as important only 
in cases where the child is older. The second question is about how the district court argues 
for the child's right to both his or hers parents in relation to the violence that is detected. The 
result shows that the “traditionally family” perspective dominates and that shared custody is 
seen as the best interests of the child. Violence is generally seen as a non-issue question and a 
discussion or argumentation about the violence does not occur in relation to the parenting 
role. The conclusion is that there is no link between the child's best interests and the 
presence of violence between the parents. Implicitly, the child's right to have both parents 
present is judged as more important than the child's right for protection against a potentially 
dangerous parent. 

Key words: Best interests of the child, custody disputes, family violence, district court, 
qualitative content analysis 
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1. INTRODUKTION 
I Sverige lever ungefär 480 000 barn och ungdomar med skilda föräldrar (SCB, 2013). De 
flesta föräldrar kommer gemensamt överens om vårdnaden av barnet eller barnen. I vissa fall 
förekommer dock så pass allvarliga samarbetssvårigheter att föräldrarna får ta hjälp av 
domstol för att besluta hur vårdnaden och umgänget ska se ut. Detta kallas vårdnads-och 
umgängestvister och sker i en första instans hos tingsrätterna runt om i Sverige. Under de 
senaste decenniet har tvisterna nästan fördubblats och år 2014 låg antalet umgänges-och 
vårdnadstvister på 5692 stycken. Enligt Legaly yours undersökning Familjerättsbaorometern 
från år 2016 har tvisterna även ändrat karaktär. Klimatet är hårdare och förutsättningarna 
att nå kompromisser är mer sällsynt menar de advokater som deltagit i undersökningen. 
Barnets bästa glöms också ofta bort i de infekterade tvisterna mellan föräldrarna (Johansson, 
2016).        

Relationsvåld är ett stort problem världen över och så också i Sverige. Sedan år 2002 har 
Världshälsoorganisationen (WHO) lyft fram familjevåld som ett globalt hälsoproblem. 
Risken att bli hotad, förnedrad, våldtagen, sparkad, svårt fysiskt misshandlad eller dödad är 
större i hemmet än någon annanstans. Då av en familjemedlem (Lawick, 2013). I de familjer 
där vårdnads-och umgängestvister förekommer finns det även familjer som har levt med 
detta våld som ett vardagligt inslag. 

Vidare kan barn som bevittnat våld mellan sina föräldrar drabbas av fler psykiska 
konsekvenser än om de själva blivit misshandlade (HSLF-FS 2017:51). I Sverige beräknas 
ungefär tio procent av alla barn upplevt att pappa misshandlat mamma (Nationellt centrum 
för kvinnofrid, u.å). Även när den utsatta föräldern bryter upp från den våldsamma föräldern 
så har de alltid ett band till varandra i och med det gemensamma barnet eller barnen och 
föräldraskapet. Den andre föräldern kommer alltid vara barnets förälder och detta är något 
som behöver beaktas utifrån barnets bästa. 

I Föräldrabalken framgår det att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad 
och umgänge. När en bedömning av vad som är det bästa för barnet görs ska enligt 2 a § i 6 
kap. av Föräldrabalken (1949:381) ska risken för att barnet eller någon annan i familjen 
utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller på annat sätt far illa 
särskilt beaktas. Även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska 
särskilt beaktas. Utöver det anses det vara barnets bästa enligt 11 § i 5 kap. av 
Socialtjänstlagen (2001:453) att skyddas från en farlig förälder. Det finns därmed ett 
dilemma där barnets bästa å ena sidan anses vara att ha tillgång till båda sina föräldrar och å 
andra sidan att få skydd från en farlig förälder. Detta dilemma är något som tingsrätten 
måste förhålla sig till och överväga vid tvister gällande vårdnad och umgänge.  

Hur barnets rätt till skydd kontra barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna diskuteras i 
tingsrätten utifrån barnets bästa går att relatera direkt till socialt arbete. Detta utifrån hur de 
lagar som socialt arbete till stor dels styrs av, tolkas av tingsrätten. Det vill säga 
Socialtjänstlagen (2001:453) och Föräldrabalken (1949:381) men även Barnkonventionen 
som är ratificerad av Sverige (Barnombudsmannen, 2015). Genom att undersöka hur 
tingsrätten tolkar dessa lagtexter utifrån barnets bästa skapas även en förståelse av hur barns 
rättigheter ser ut i praktiken. Detta då teori och praktik  inte alltid överensstämmer och det 
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är barns faktiska rättigheter  som främst är som är av intresse. Problemområdet går även att 
relatera till socialt arbete utifrån att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga, 
vilket framkommer i 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) där det bland annat står att 
socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp i trygga och goda förhållanden. Att 
socialtjänsten ska verka för att skydda barn från utsatthet i sina hem, för att få drägliga 
uppväxtvillkor samt komma ifrån missbruk, kriminalitet och andra destruktiva beteenden 
stadgas förutom i Socialtjänstlagen även i Föräldrabalken, Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga och Regeringsformen (Leviner och Eneroth, 2012). Vidare är det 
socialnämnden som, på uppdrag av rätten, skriver de vårdnadsutredningar som 
domstolsbeslutet till stor del bygger på (HSLF-FS 2017:51). 

1. 2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur barnets bästa beaktas i tingsrättsdomar, gällande 
vårdnad-och umgängestvister, utifrån avvägningen av barnets tillgång till båda föräldrarna 
och barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder. Detta när det förekommer eller 
har förekommit påståenden om våld mellan föräldrarna. 

Studiens frågeställningar är följande: 
• Vad bedömer tingsrätten som betydelsefullt i domarna i förhållande till barnets bästa? 
• Hur argumenterar tingsrätten för barnets rätt till båda sina föräldrar i förhållande till det 

våld som uppdagats?  

1.3. Centrala begrepp 
1.3.1. Vårdnad-boende-och umgängesutredningar  
Vårdnad-boende-och umgängesutredningar, i denna studie förkortat till 
vårdnadsutredningar, är en utredning som socialnämnden gör på uppdrag av rätten. Detta är 
reglerat i  6 kap. 19 § tredje stycket Föräldrabalken (1949:381) där det står att rätten får ge 
uppdrag åt socialnämnden att utse någon att genomföra en utredning om vårdnad, boende 
eller umgänge. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma inom vilken tid 
utredningen ska vara slutförd. Rätten ger socialnämnden uppdraget när någon av 
föräldrarna, eller båda, vill få en ändring av vårdnaden. Detta då det av 6 kap. 5 § i 
Föräldrabalken (1949:381) framgår att det är rättens uppgift att vid ett sådant tillfälle fatta 
beslut i frågan om vårdnad. En vårdnadsutredning ska bland annat innehålla vilka personer 
ärendet berör, vad ärendet gäller, de juridiska förhållandena för barnet vad gäller vårdnad, 
boende och umgänge, de faktiska förhållandena vad gäller barnets boende och umgänge samt 
om barnet har några insatser. Utredningen ska också innehålla beskrivningar av de yttre 
förhållanden under vilka barnet lever. Även barnets fysiska och psykiska hälsa samt 
omsorgsbehov bör beskrivas. Barnets inställning och utredarens kontakt med barnet ska 
beskrivas och om det är olämpligt att klarlägga barnets inställning, ska detta samt skälen 
varför anges. Föräldrarnas yttre levnadsförhållande bör även finnas med i utredningen och 
då med fokus på deras möjligheter att tillgodose barnets behov och vårdnadshavarnas 
samarbetsförmåga. Om någon av föräldrarna har en sådan livsföring som kan inverka på 
omsorgsförmågan, till exempel psykisk ohälsa, missbruk, våldsbenägenhet eller kriminalitet, 
bör detta också  redovisas i vårdnadsutredningen (HSLF-FS 2017:51).  
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1.3.2. Våld 
I denna studie innefattar begreppet våld både fysiskt och psykiskt våld utifrån 
Socialstyrelsens (u.å) definition. När det i denna studie pratas om våld handlar det om våld i 
nära relationer. Socialstyrelsen (u.å) menar att våld i nära relationer ofta är ett mönster av 
handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Som nämnt handlar det 
om både fysiska och psykiska våldshandlingar och kränkningar men det innefattar även 
sexuellt våld, social utsatthet och materiell-eller ekonomisk utsatthet. Isolering, hot och 
förlöjliganden räknas därmed som våld utifrån denna definition.  

1.3.3. Barnperspektivet 
Barnperspektivet kan sägas finnas i tre former, de vuxna barnperspektivet, samhällets 
barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Ett vuxet barnperspektiv handlar om att en 
vuxen inte kan se verkligheten ur ett barns perspektiv men använda sig av sina egna 
barndomserfarenheter, kunskaper samt det kulturella sammanhanget. I varje samhälle finns 
också ett kollektivt barnperspektiv som är grundat på samlade kunskaper, värderingar och 
synsätt om barns rättigheter och behov. Varje enskilt barn har sitt eget perspektiv på sig själv 
och på sin situation, beroende på vad de ser, upplever och känner i den sociala miljö där de 
har sin kontext (Socialstyrelsen, 2012). 

Att ha ett barnperspektiv i denna studie betyder att se olika beslutsalternativ ur barnets 
synvinkel, med barns ögon. Detta genom att försöka ta reda på hur barn uppfattar och 
upplever sin situation och eventuella förändringar. Det räcker alltså inte med att göra 
någonting som man som vuxen anser vara till barnets bästa. Ett barnperspektiv innebär att 
sätta sig in i och försöka förstå barnets situation. Förståelsen är central och en förutsättning 
för att kunna vidta åtgärder för barnets bästa. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet 
innebär också att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för ett enskilt barn 
(Socialstyrelsen, 2012). 

1.4. Avgränsningar 
På grund av studiens omfång har materialets urval begränsats till tingsrättsdomar gällande 
vårdnads- och umgängestvister från 2017. Eftersom barnets bästa som begrepp är komplext 
och inbegriper olika dimensioner ligger denna studies fokus på barnets bästa utifrån rätten 
mot skydd att fara illa och tillgången till båda föräldrarna.   

1.5. Disposition   
Studien är indelad i sju olika avsnitt. Det första avsnittet inleds med en introduktion till 
ämnet. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar samt centrala begrepp och 
avgränsningar. I det andra avsnittet presenteras bakgrundsinformation om barnets bästa 
utifrån lagtexter samt information kring bedömning av barnets bästa vid vårdnads-och 
umgängestvister där våld förekommit. Sedan presenteras tidigare forskning. Detta avsnitt är 
uppdelat i tre teman vilka är barnets bästa i vårdnads-och umgängestvister, föräldraansvar 
vid vårdnads-och umgängestvister samt konsekvenser av våld. Avsnitt fyra består av en 
teoretisk genomgång där studiens teoretiska utgångspunkt presenteras. Denna är 
socialkonstruktionism kopplat till kärnfamiljen och våld. I avsnitt fem finns en redogörelse 
av studiens metod och material. Även urval, genomförande, metodproblem och etiska 
överväganden diskuteras i detta avsnitt. Redovisning av studiens resultat och analys 
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presenteras under avsnitt sex. Därefter följer en diskussion i avsnitt sju. I det sista avsnittet 
presenteras studiens slutsatser.  
  

2. BAKGRUND 
2.1. Barnets bästa i lagtext 
Av 6 kap. Föräldrabalken (949:381) framgår bland annat att barnets bästa ska vara 
avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. När en bedömning av vad som 
är det bästa för barnet görs ska särskilt avseende fästas vid risken för att barnet eller någon 
annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars 
far illa och vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. I  
Regeringens proposition (prop. 2005/06:99) poängteras också att barnets bästa ska vara 
avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta eftersom det är barnets 
tillvaro och framtid som regleras i de besluten. Dock finns det samband mellan det som är 
bra för föräldrarna med det som är bra för barnet. Om levnadssättet ska fungera för barnet 
på bästa sätt måste det också fungera någorlunda för föräldrarna. Gör det inte det kan det 
uppstå slitningar som går ut över barnet på ett skadligt sätt. Det poängteras dock att frågor 
om vårdnad, boende och umgänge inte har med rättvisa mellan föräldrarna att göra. Det är 
barnets intressen som ska vara centrala. När det gäller vårdnad, boende och umgänge bör det 
inte finnas några intressen som kan ta över barnets intresse och barnets bästa.   

Även i Socialtjänstlagen poängteras barnets bästa. I 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (2001:453) 
står det att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vidare står det att 
vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som 
är bäst för barnet vara avgörande.    

Barnkonventionen, som är ratificerad av Sverige sedan år 1990, benämner också uttrycket 
“barnets bästa”. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig 
folkrättsligt till att förverkliga den. Konventionen är en del av den internationella folkrätten, 
och eftersom Sverige ratificerat den är vi skyldiga att göra vårt yttersta för att följa 
konventionens artiklar (Barnombudsmannen, 2015). I barnkonventionens tredje artikel 
framgår det att “vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata 
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
ska barnets bästa komma i främsta rummet” (UNICEF, 2009). 

2.2. Barnets bästa vid vårdnads-och umgängestvister där våld 
förekommit mellan föräldrarna 
Regeringens proposition (prop. 2005/06:99) poängterar att utifrån Föräldrabalken så 
understryks båda föräldrarnas betydelse för barnets välbefinnande och utveckling. Detta 
främjar barnets bästa eftersom de menar att det i de allra flesta fall är bäst för barnet att ha 
en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Detta betyder dock inte att barnet måste 
leva eller umgås med en förälder under alla förhållanden. Ett barn måste ha en absolut rätt 
att inte själv bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. Att ett barn 
tvingas se eller höra våld i hemmet innebär en risk för barnets psykiska hälsa. Detta kan vara 
lika allvarligt som när ett barn själv blir utsatt för våld. När uppgifter om våld framförs i ett 
mål om vårdnad, boende eller umgänge måste uppgifterna därför alltid prövas och en 
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riskbedömning göras. Om domstolen kommer fram att det finns en risk att barnet far illa, 
eller kan komma att fara illa, bör detta väga tungt i den helhetsbedömning av samtliga 
omständigheter som skall göras. Om barnet utsätts för våld eller andra kränkningar av en 
förälder är det i de allra flesta fall bäst för barnet att den föräldern inte får vårdnaden. 
Domstolens prövning kan också komma fram till att inget umgänge bör äga rum. Domstolen 
kan även komma fram till att ett umgänge är bäst för barnet men att det ska ske i särskilda 
former, exempelvis med umgängesstöd.  

Risken att barn far illa diskuteras även av Barnombudsmannen (2005) som menar att risken 
att barn far illa inte behöver vara ställd utom all rimligt tvivel. Utan det kan handla om 
händelser som kan komma att inträffa och som kan leda till att barnet far illa vilket ska 
påverka beslutet vid vårdnads-och umgängestvister. Detta framgår klart av förarbetena. 
Omständigheter som kan ha betydelse för risken att fara illa  är föräldrars allmänna attityd 
till våld, eventuella tidigare övergrepp, hotelser samt psykiskt våld. Vidare menar 
Barnombudsmannen (2005) att när det framkommit våld inom familjen så bör ensam 
vårdnad vara huvudregeln. Detta då föräldern som utsatts för våldet har behov av att känna 
trygghet och slippa kontakt med förövaren. En trygg förälder är en förutsättning för att 
barnet ska vara tryggt. Gällande umgänge kan ett umgänge mot barnets vilja med en förälder 
som barnet är rädd för sällan vara förenligt med barnets bästa.   

Barn som bevittnat våld i nära relationer är enligt lagen ett brottsoffer och kan ha rätt till 
brottsoffer-ersättning. Barn kan också få ersättning om det bevittnat en förälder hota den 
andra föräldern eller slå sönder det gemensamma hemmet. Här har även socialtjänsten ett 
ansvar då de ska verka för att den som utsatts för brott och brottsoffrets anhöriga får det stöd 
och den hjälp de behöver, särskilt när ett barn utsatts för brott. Socialtjänsten ska dessutom 
särskilt uppmärksamma ifall barn som bevittnat våld eller andra övergrepp är i behov av stöd 
och hjälp (Brottsoffermyndigheten, 2015).  

3. TIDIGARE FORSKNING 
Nedan presenteras tidigare forskning som är av relevans utifrån studiens syfte och 
frågeställningar. Den tidigare forskningen är uppdelad i tre olika teman, barnets bästa i 
umgänges- och vårdnadstvister, föräldraansvar-och roller vid vårdnads- och umgängestvister 
samt konsekvenser av våld. Efter varje tema finns ett avslutande stycke där den tidigare 
forskningen i det temat diskuteras utifrån relevans för denna studies syfte och 
frågeställningar. 

3.1. Barnets bästa i vårdnads- och umgängestvister  
Röbäck (2011) presenterar i sin studie material på skriftliga domar gällande mål som avgjorts 
i sak om verkställighet av vårdnad/boende/umgänge från 2011 och 2007 i 
Göteborgsområdet. Domarna handlar till största del om verkställighet av umgänge och berör 
i den första studien 66 barn och i den andra studien 35 barn. Det var ungefär lika många 
pojkar som flickor i domarna. Syftet med Röbäcks studie är att analysera hur 
argumentationen i verkställighetsdomar har förändrats genom 2006 års reform av 
föräldrabalkens bestämmelser, utifrån tendensen att fler fall om yrkanden om umgänge 
avslås med hänvisning till barns vilja och barns bästa. Denna nya reform var resultatet av en 
utvärdering av 1998 års vårdnadsreform och 1996 års reform om barns rätt att komma till 
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tals, samt av en allmän översyn av verkställighetsreglerna i Föräldrabalken. Enligt Röbäck 
(2011) betonas barnets bästa ytterligare i den nya reformen och den ska nu vara avgörande 
för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Bedömningen av barnets bästa ska nu, 
enligt Föräldrabalken, bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att 
barnet själv får komma till tals. 

I studien av domarna före reformen blev det tydligt att 12-årsgränsen utgjorde ett hinder för 
att yngre barns vilja skulle tillmätas betydelse, eller i många fall ens bli lyssnade på. Sedan 
2006 är alltså denna specifika åldersgränsen borttagen, utifrån tanken att underlätta 
möjligheten även för yngre barn att komma till tals. Resultatet av Röbäcks studie visar att 
barns delaktighet kan utläsas i domarna genom hur barns vilja rapporteras och bedöms. 
Resultaten visar att antalet fall där barns vilja redovisas i domarna endast har ökat marginellt 
sedan den nya reformen. I båda studierna framkommer barnets vilja i mindre än hälften av 
domarna. Dock uppges det i flera fall att utredningar från t.ex. familjerätten eller BUP finns 
som grund till domskälen i domarna och erfarenheter från den första studiens fördjupade 
analys av akter och utredningar visar att barnens vilja i vissa fall framkommer i de 
utredningarna. Det har inte gått att utläsa något åldersmässigt skäl till de fall där barnets 
vilja inte redovisas, då det finns barn i alla åldrar vars vilja inte redovisas i domen. Resultaten 
visar också att bedömningen av barns vilja har ändrats eftersom fler av de barn vars vilja 
redovisas, får sin vilja beaktad i domarna efter reformen. Därmed finns det barn i domarna 
från 2007 där viljan både tillmäts betydelse och där viljan får avgörande betydelse, vilket inte 
var fallet i domarna från 2001. De barn vars vilja får avgörande betydelse för beslutet är 
något äldre: mellan 10 och 15 år. Men även bland de äldsta barnen, över 12 år, finns det barn 
som inte får sin vilja beaktad (Röbäck, 2011).  

Av analysen av tingsrättsdomarna framgår att ålder på ett integrerat sätt bidrar till att 
förklara när rätten konstruerar barn som tillräckligt kompetenta för att låta deras vilja bli 
avgörande. Analysen visar även att barnens ”verkliga vilja” fortfarande diskuteras i domarna 
utifrån föräldrarnas eventuella påverkan av barnet och hens vilja. Men nu sker tingsrättens 
bedömning utifrån en markant förändring att ”oavsett hur det förhåller sig med den saken” i 
flera fall tillmäta barnets vilja betydelse. Därmed har man närmat sig FN:s Barnkommittés 
uttalande om att föräldrars eventuella påverkan inte ska tillmätas betydelse i bedömningen 
om barnets vilja. Röbäck (2011) menar också att det finns en  förändring i argumentationen 
så att omsorgsdiskursen, där vuxnas bedömningar och tolkningsföreträde för barn står högst, 
i någon mån, har fått stå tillbaka för delaktighetsdiskursen, där konstruktioner av barn som 
kompetenta och barns rätt att få sin åsikt beaktad är mer framträdande (Röbäck, 2011). 

Bruno (2015) undersöker i sin studie vilka möjligheter barn har att få sina rättigheter till 
delaktighet och skydd tillgodosedda i vård-och umgängestvister hos tingsrätten. Studien 
består av en kvantitativ innehållsanalys av 196 tingsrättsdomar som skedde mellan 2010 och 
2011. Domarna analyseras även genom en tolkande intersektionell analys. Studien ämnar 
undersöka betydelsen av ålder, kön och etnicitet för barns möjligheter att få sina rättigheter 
till delaktighet och skydd tillgodosedda i familjerättsliga tvister om umgänge. Den ämnar 
även undersöka hur risk konstrueras i tingsrättsdomarna och om riskbedömningen och 
barnets uttalade vilja beaktas i domstolsbesluten. Resultaten visar att när explicita uppgifter 
om våld förekommer så har en riskbedömning genomförts i endast 45 procent av fallen. 
Vidare visar resultatet att i enighet med tidigare forskning så kan ett barns vilja, om det 
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strider mot de professionellas påståenden, konstrueras som ett tecken på omogenhet och 
därmed avfärdas, oavsett barnets ålder eller beteende. Det finns en familjerättsdiskurs, med 
fokus på gemensamt föräldraskap och nära kontakt mellan mamma, pappa och barn efter 
skilsmässa, oavsett om det finns risk för övergrepp. Denna diskurs utmanas främst ifall den 
våldsamma föräldern har ett icke-nordiskt namn.  

Heimer och Palme (2016) skriver i sin empiriska analys av det svenska reformarbetet att när 
det kommer till barns rättigheter så är Sverige ett intressant land att studera då de länge setts 
som föregångare gällande barns rättigheter. Sverige var till exempel det första landet i 
världen som förbjöd barnaga och ett av de första länderna som ratificerade 
barnkonventionen. Trots detta visar tidigare forskning att barnkonventionen haft liten 
inverkan på barns rätt att medverka i åtgärder som direkt berör dem i Sverige. Syftet med 
deras studie är därför att identifiera vad som förhindrat en fullständigare förverkligande av 
barnkonventionen i det nuvarande svenska politiska sammanhanget. Detta sker genom en 
empirisk studie utifrån tre huvudområden i socialtjänsten: vårdnadsärenden, 
barnavårdsärenden samt barnfattigdom. Det centrala i studien har varit hur svensk rätt 
under de senaste trettio åren, fram till år 2013, beaktat barns rätt att i enlighet med den 
ratificerade barnkonventionen komma till tals i ärenden som rör dem själva.  

Resultatet  av Heimers och Palmes studie indikerar vissa framsteg i resonemanget om barns 
rättigheter, åtminstone när det gäller barnskydd. Men utvecklingen av barnets rättigheter i 
ljuset av barnkonventionen är begränsad. Resultatet visar att utsatta barn inte garanteras en 
laglig rätt till en röst och att de endast får informella möjligheter att höras av socialtjänsten. 
Istället är det föräldrarna som i första hand anses vara klienter på alla tre områden som 
studerats. Det finns ett vuxenperspektiv som utgjort ett stort hinder för att implementera 
barnkonventionen i svensk välfärdslagstiftning. Men det finns även ett problem i att barns 
rättigheter ibland kan uppfattas som motstridiga. Barns behov av skydd ses som viktigare än 
barnets rätt till deltagande, vilket får till följd att barns bästa bestäms av andra än barnet 
själv. Vad som är barnets intresse bestäms av någon annan då barnet i första hand ses som 
sårbart. Forskarna menar att det leder till att barn tenderar att ses som “becomings” snarare 
än “beings”. Detta stämmer överens med forskarnas hypotes att lagstiftaren erkänner 
föräldrarnas snarare än barns “deltagande rättigheter" och att detta föräldrafokus har 
förhindrat en mer ambitiös förverkligande av barnkonventionen och en utveckling mot en 
mer "barnfokuserad" politisk ordning (Heimer och Palme, 2016).     

Heimer och Palmes (2016) studie och Röbäcks (2011) studie som analyserar barnets bästa i 
det svenska reformarbetet samt i domar gällande vårdnad, boende och umgänge, visar båda 
på en viss positiv förändring av barnets ställning i juridiken utifrån barnets bästa. Denna 
ställning är dock fortfarande svag och Heimer och Palme (2016) menar att det finns ett 
föräldrafokus snarare än ett barnperspektiv. Röbäcks (2011) menar istället att 
barnperspektivet på senare tid blivit mer framträdande och att vuxnas bedömning fått stå 
tillbaka. Samtidigt visar hon att antalet fall där barns vilja redovisas i domarna endast har 
ökat marginellt. Bruno (2015) visar på att barnets vilja inte beaktas om det strider mot vad de 
vuxna professionella anser. Denna tidigare forskning är av relevans för studien då 
forskningen visar att det är vanligt förekommande med ett föräldraperspektiv istället för ett 
barnperspektiv i fall där barnets bästa ska vara avgörande. Vidare visar forskningen att 
barnets vilja och delaktighet är av vikt utifrån barnets bästa samtidigt som det ofta inte 
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framkommer i domskälen. Eftersom denna studie undersöker domar är det intressant att ha 
med forskning med samma material samt material som är direkt relaterat till juridiken, det 
vill säga reformer.  

3.2. Föräldraansvar- och roller vid vårdnads- och umgängestvister  
Cater och Forsell (2012) undersöker i sin kvalitativa intervjustudie hur barn som bevittnat 
våld i nära relationer uppfattar sin livssituation. Detta sker genom intervjuer av tio barn 
mellan åtta och tio år. Resultatet redovisas i tre teman. För det första beskrivs inte papporna 
som engagerade och ansvariga vårdgivare. För det andra, i barnens allmänna beskrivningar 
av hur mammor och pappor fyller kompletterande roller för barnet, verkar föräldraskap i 
praktiken betyda att mamman är leverantör av i princip allt som barnet behöver. För det 
tredje verkar blotta frånvaron av våld bedömas som "tillräckligt bra" faderskap i barnens 
beskrivningar. Sammantaget leder det till slutsatsen att exponering för våld i nära relationer 
och att mammorna är ansvariga för barnens välmående, hindrar barn från att betrakta sina 
pappor som ansvariga för deras välbefinnande. Resultatet visar även att barnen har olika syn 
på föräldraansvar beroende på om barnet pratar om mamma eller pappa. Vidare visar 
resultatet att även fast papporna är närvarande i barnens liv så betyder inte det att barnen får 
omsorg av papporna. Istället beskriver barnen papporna som lata, krävande och 
manipulerande. Frånvaron av omsorgen från papporna kompenseras inte heller av att 
pappan är en förebild eller visar engagemang, tillgänglighet eller lyhördhet.  

Eriksson och Hester (2001) har gjort en jämförande studie kring hur politiken och praxis 
tenderar att fungera i både Sverige och England, när det kommer till våld mot kvinnor som 
har barn. De menar att arrangemanget för barns kontakt med föräldrarna efter att föräldrar 
har separerat är viktiga med avseende på den pågående säkerheten för kvinnor och barn som 
har lämnat våldsamma män. Vidare skriver de att i Sverige, utifrån lagen, utgår man ifrån att 
det bästa vid en separation är gemensam vårdnad. De menar även att mammorna ofta 
hamnar i en paradoxal position där två olika policys gällande barns bästa möts. Detta 
eftersom mammorna både är ansvariga för barnens välbefinnande och skydd samt för att 
agera i enlighet med barnets bästa genom att främja kontakt med den andra föräldern, den 
våldsamma pappan. Resultatet visar att det saknas fokus på samband mellan våldsamma 
män och deras fadersroll vilket skapar problem när det handlar om att hantera våld. Fäder är 
i allmänhet konstruerade som “icke-våldsamma” och våldsamma män är sällan i fokus som 
"föräldrar" och undviker att bli ansvariga för deras barns välbefinnande. Vidare visar 
resultatet att det finns ett problem med att mammor som försöker begränsa umgänget ses 
som osamarbetsvilliga vilket kan riskera att de inte tilldelas vårdnaden vid en vårdnadstvist. 
Vårdnaden går då istället till den förälder som inte försöker utesluta den andra föräldern. 

Även Eriksson (2003) visar i sina resultat att den våldsamma pappan inte ses som problemet 
utan att problemet är våldet i “närmiljön” eller “mellan föräldrarna”. Hon har undersökt 
detta i sin avhandling som har  två syften. Det ena är att belysa hanteringen av pappors våld i 
samband  separationer i Sverige idag. Det andra är att analytiskt och empiriskt relatera kön, 
släktskap och ålder till varandra. Syftet uppfylls genom tre delstudier av vad konstruktioner 
av ålder, kön och släktskap betyder för hanteringen av pappors våld. I den första analysdelen 
görs  en inventering av den offentliga politikens ojämlikhetsordning. I den andra delen 
undersöks syftena utifrån tematiskt strukturerade intervjuer av mammor som utsatts för våld 
och i den tredje delen genom intervjuer med familjerättssekreterare.  
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En översikt av politikområdet våld i nära relationer visar att pappor som använder våld 
konstrueras som våldsutövande män men på politikområdet föräldraskap, separationer och 
skilsmässor konstrueras pappor som icke-våldsamma. Våldsamma pappor finns därmed 
varken som begrepp eller politisk fråga. Resultatet visar också att familje-/jämställdhets-/
pappa-politiken skapar en kontext som är möjliggörande för pappors tillgång till barn, men 
hindrande när det gäller arbete mot pappors våld och skydd av barn och mammor efter 
separationer. Den separerade kärnfamiljen är mer stängd när det handlar om ingripanden 
mot pappors övergrepp än mot ingripanden som syftar att förenkla pappors kontakt med 
sina barn. Gällande krav på umgänge och vårdnad så kan pappor stödja sig i offentliga 
diskurser om jämställdhet och barnets bästa samt aktivera juridiken och därmed  få tillgång 
till sina barn (Eriksson, 2003). 

I den offentliga politiken finns dock inte någon väletablerad kritisk diskurs om 
våldsutövande pappors föräldraskap som utsatta mammor kan använda för att kräva att 
våldsutövande pappor tar ansvar för sina barns trygghet eller som påtryckning för att få 
papporna att förändra sitt beteende. Trots att politiken haft en jämställdhetsambition visar 
resultatet att den separerade kärnfamiljen har en patriarkal ordning där betydelsen av pappa 
är frihet och rättigheter i förhållande till mamma och barn. Politiken är alltså präglad av en 
fadersmakt som är kopplad till blodsband till de minderåriga barnen (Eriksson, 2003). 

Eriksson (2003) menar att medan papporna har frihet och rättigheter ligger istället ett 
ansvar hos mammorna. I och med att lagstiftning och förarbeten har ett så starkt fokus på 
gemensam vårdnad placeras bevisbördan på utsatta mammor om de inte vill ha gemensam 
vårdnad eller inte tycker att umgänget är ordnat på ett sätt som är tryggt för barnen. Då 
utgångspunkten är att det bör vara gemensam vårdnad, blir det mammorna som måste visa 
att det finns tillräckligt starka skäl som talar emot ett umgänge eller emot gemensam 
vårdnad. Utifrån de intervjuer som har gjorts med våldsutsatta mammor så förmedlas en bild 
av att deras möjligheter att skydda barnen men även sig själva begränsas av kraven på att 
barnen ska träffa sin pappa, krav som de mött både i rätten samt hos socialtjänst och 
familjerätt.   
     
Kärnfamiljen som modell visar sig även finnas hos de intervjuade mammorna. När det gäller 
föräldraskap tycks det heterosexuella och biologiska, föräldraskapet uppfattas som 
”naturligt”. På det stora hela ifrågasätter informanterna inte idén om att barn behöver två 
föräldrar, det vill säga en mamma och en pappa. Mammors och pappors föräldraskap och 
ansvar konstrueras vidare som olika saker där mamman har huvudansvaret. Denna 
konstruktion innebär att faderskap är ett känslomässigt engagemang, som till exempel 
uttrycks genom aktiviteter med barnen, ett praktiskt och ekonomiskt ansvar samt genom att 
vara en förebild. Uppfyller pappan dessa krav kan han hos mamman benämnas som en “bra 
pappa”  trots att han har använt våld mot barnens mamma och/eller barnen själva (Eriksson, 
2003).  

Utifrån intervjuerna med familjerättssekreterarna visar Eriksson (2003) i sina resultat att 
familjerättssekreterarna tenderar att genomgående hålla isär våldsutövande pappors 
beteenden mot mammor och beteenden mot barn. Utgångspunkten är att pappor som är 
våldsamma mot mammorna inte är direkt våldsamma mot sina barn. Erikssons tolkning är  
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att de intervjuade familjerättssekreterarna antingen sätter den separerade kärnfamiljen i 
fokus eller kvinnomisshandeln. Ifall pappans våld konstrueras som en central fråga för 
arbetet som familjerättssekreterare är det dock utifrån våld mot medföräldern, inte mot barn. 
De barn som enligt familjerättssekreterarna är deras uppdragsgivare konstrueras inte som 
direkt utsatta barn.  

Dessa tre studier, som både innehåller översikter av politik och praxis samt kvalitativa 
intervjuer med olika målgrupper, som är relevanta för denna studie, visar liknande resultat. 
När det kommer till föräldraskap så finns olika förväntningar på mamman och pappans 
föräldraroll. Pappan konstrueras som “icke-våldsam” trots att våld förekommit. Det är inte 
pappans ansvar att bevisa att han är en trygg förälder utan bevisbördan ligger istället hos 
mamman, om pappan inte är trygg för barnet så är det mammans ansvar att bevisa det. 
Mamman har överlag huvudansvaret för barnet både utifrån mammors eget synsätt, utifrån 
intervjuer med barnen samt utifrån översikten av politik och praxis. Vidare ifrågasätts inte 
synsättet att barn behöver båda sina föräldrar. Detta trots att resultaten från Cater och 
Forsells (2012) studie där barn blivit intervjuade visar att papporna inte bidrar till barnens 
omsorg, även då de är närvarande i barnens liv. Detta tema av tidigare forskning är relevant 
för denna studien eftersom den visar att det generellt ställs olika krav på föräldraansvar 
gällande mamman och pappan . Det är intressant med tanke på hur tingsrätten bedömer 
föräldraansvar utifrån barnets bästa. Att bevisbördan ligger hos mamman och att barnets rätt 
till båda föräldrarna inte problematiseras samt att våldsamma män konstrueras som “icke 
våldsamma pappor” är också relevant utifrån hur tingsrätten handlar i vårdnads-och 
umgängestvister.   

3.3. Konsekvenser av  våld  
Flera studier visar att de barn som bevittnat våld får negativa psykiska konsekvenser men 
även fysiska konsekvenser. Kuhlman, Howell och Graham-Bermann (2012) har i sin studie 
fokuserat på konsekvenser av bevittnat våld kopplat till den fysiska hälsan. De har intervjuat 
102 mammor med barn i förskoleåldern och som blivit utsatta för våld i nära relationer de 
senaste två åren. Resultaten visar att förskolebarn som utsätts för våld påverkas både 
psykologiskt och fysiologiskt. Besvär i mag-och tarmkanalen och utveckling av astma var 
kopplat till bevittnat våld-relaterade PTSD-symtom. Effekterna av att bevittna våld i nära 
relationer hos  unga barn har inte kunnat bevisas ge allmänt dålig hälsa utan snarare 
specifika fysiska symptom som magbesvär eller kroniska sjukdomar som astma. I samband 
med befintlig forskning om effekterna av negativa erfarenheter vid tidig utveckling ger den 
här studien ytterligare bevis på att våldsexponering inte bara hör samman med psykologiska 
utmaningar utan också med ett antal andra försämringar i barnets liv, inklusive förändringar 
av den fysiska hälsan.  

Levendosky, Bogat och Martinez-Torteya (2013) skriver i sin studie att spädbarn och små 
barn som bevittnar våld mot en omsorgsperson ligger i i riskzonen för att senare drabbas av 
traumasymptom. Dessa traumasymtom kan leda vidare till posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD). Forskarna har i sin longitudinella studie använt sig av material där 206 mammor 
blev intervjuade i slutet av deras graviditet. När barnet var fött intervjuades de årligen fram 
till att barnet fyllde sju år. Resultatet av studien visar att barn påverkas av våld i nära 
relationer som de bevittnar och ofta visar tecken på trauma. Sannolikheten för traumatiska 
symtom ökar i och med  barnets ålder. Ungefär hälften av barnen som bevittnat våld i nära 
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relationer vid varje tidsperiod utvecklade några traumasymtom och förekomsten  av 
bevittnat våld var kopplat till symtom av PTSD. Mammors och barns PTSD-symtom var 
korrelerade, vilket tyder på att unga barn kan vara särskilt sårbara för att bevittna 
relationsvåld på grund av deras nära fysiska och emotionella relation med sina föräldrar. 
Även Evans, Davies och DiLillo (2008) visar i sin forskning negativa konsekvenser för barn 
som bevittnat våld. De har genomfört en metaanalys på 60 tidigare forskningsstudier inom 
ämnet. Resultatet visar att barn som exponeras för våld i hemmet har större risk att utveckla 
depressiva symtom, ångest och oro jämfört med barn som inte bevittnat våld hemma. Vidare 
visar resultaten att barn som bevittnat våld har en ökad risk för fysisk aggression och 
allvarliga trauman. 

Att ha med konsekvenser av våld i tidigare forskning är relevant då det visar att barn 
påverkas negativt av det bevittnade våldet. Utifrån barnets välmående och barnets bästa bör 
därmed det bevittnade våldet ses som skadligt. Det är därmed intressant utifrån tingsrättens 
resonemang kring bevittnat våld och våldsamt beteende. Om det anses betydelsefullt utifrån 
barnets bästa och i förhållande till umgänge med båda föräldrarna.  

4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
4.1. Socialkonstruktivism 
Enligt Burr (2015) finns ingen given definition av socialkonstruktivism. Istället handlar det 
om att ha en kritisk inställning till den kunskap som vi tar för given. Utgångspunkten i 
socialkonstruktivism är att de sociala handlingar som vi uppfattar som naturliga i själva 
verket är en konstruktion som vi själva skapat (Burr, 2015; Wenneberg, 2010). Begrepp och 
kategorier som till exempel klassisk musik eller popmusik är inte naturliga utan skapade av 
människan. Detsamma gäller mer kontroversiella begrepp som man och kvinna. Eller som i 
denna studie, föräldrar eller mamma och pappa. Den kunskap som vi har om samhället 
påverkas av vår historia och kultur, men även av faktorer som klass, kön och ekonomi. 
Kunskap skapas relationellt genom sociala processer. Gemensamma sanningar skapas vid 
interaktion människor emellan. I en sådan process är språket centralt samt hur vi benämner 
saker och ting (Burr, 2015). 
      
Wenneberg (2010) menar att socialkonstruktivismen blir relevant som förklaringsmodell när 
man upptäcker att den del av den sociala verkligheten man vill studera inte är ett uttryck för 
någonting naturligt konstruerat. Därför gör socialkonstruktivismen det möjligt att studera 
verkligheten på ett mer intressant sätt utifrån socialt arbete. Detta till skillnad från om 
utgångspunkten är att verkligheten är objektiv, när data och fakta samlas in och analyseras.  
Ett problem med socialkonstruktivism är att det är svårt att sluta dekonstruera det som 
beskrivs samt dra en gräns för när sociala konstruktioner blir det “naturliga”. Det kan bli 
problematiskt att vid exempelvis forskning undvika att se studiens resultat och slutsatser 
som ytterligare en social konstruktion. 

Genom att utgå från kunskap om verkligheten som konstruerad via mänsklig interaktion och 
kunskapsproduktion kan studien med detta teoretiska perspektiv belysa hur en sådan 
process kan se ut. Med hjälp av denna teoretiska ansatts kan studien även visa vad processen 
kan innebära i förhållande till föräldraskap samt våld i nära relationer och därmed utifrån 
vad som anses vara barnets bästa.        
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4.1.1. Kärnfamiljen som social konstruktion  
När familjen ses som en social konstruktion går det att fånga upp hur kvinnor och män 
praktiskt utformar föräldraskap och ansvar gällande omsorg av familj och barn. Fokus flyttas 
till vardagslivet och de meningsbärande strukturer som finns inom familjen. Familj och 
föräldraskap blir praktiker som kan förstås, beskrivas och analyseras genom mänskligt 
handlande och den mening det tillmäts. Genom att se familjen och begreppet “kärnfamilj” 
som en social konstruktion går det även att få förståelse och kunskap om hur samhällets 
övergripande normer och värderingar omformas till vardagliga praktiker (Bäck-Wiklund, 
2012).  

Kärnfamiljen har sedan industrialiseringen karaktäriseras av mannen som ansvarig för  
försörjningen och kvinnan för familjens känslomässiga behov samt för hushållet. Denna 
ordning är så starkt invigt i vårt samhälle att den kan anses vara feodal och bestämd redan i 
vaggan. Kärnfamiljen har dock på senare tid fått möta motstånd i form av feminismens 
frammarsch och patriarkatets kris. Trots detta är kärnfamiljen fortfarande den vanligaste 
samlevnadsformer i Sverige idag (Bäck-Wiklund, 2012; Roman, 2003).   

Andra familjekonstellationer tar dock allt större plats vilket Bäck-Wiklund och Johansson 
(2012) diskuterar i boken Nätverksfamiljen. I och med det ökande antalet skilsmässor 
förändras konstruktioner och konstellationer. Styvföräldrar, styvsyskon och halvsyskon är 
idag vanligt förekommande. Familjer kan även bestå av samkönade föräldrar och 
ensamstående föräldrar. Men i familjerättslagstiftningen har banden mellan biologiska 
familjemedlemmar allt mer poängterats. Främst utifrån barns relation till den biologiska 
pappan (Larsson Sjöberg, 2012).   
  
4.1.2. Våld i nära relationer som social konstruktion 
Våld kan också betraktas som en social konstruktion. Detta utifrån att definitionen av våld är 
något som kan ses som en social, kulturell och tidsbunden konstruktion. I vissa kulturer 
anses det exempelvis som socialt accepterat att misshandla en kvinna, särskilt om hon är din 
fru. Även ur ett historiskt perspektiv har synen på våld sett olika ut. Fysisk bestraffning av 
kvinnor och barn var till exempel accepterat i Sverige fram till mitten av 1900-talet och 
betraktades då inte som våld (Lawick, 2013).  

Johansson (2012) diskuterar också våld i nära relationer ur ett konstruktivistiskt perspektiv 
och menar att det kan kopplas till en viss maktordning. Vi lever i ett patriarkalt samhälle där 
maktrelationen mellan könen till stor del är tydlig. I allmänhet befinner sig männen i en 
dominerande ställning gentemot kvinnorna. På grund av sin könstillhörighet och 
maktposition anser därför vissa män att de har rätt att dominera och definiera kvinnor. 
Våldet mot kvinnor bör därmed betraktas som ett strukturellt fenomen, där våldshandlingar 
mot enskilda kvinnor är en del av ett större system, som har sin grund i det patriarkala 
samhället. Våld i nära relationer är därmed inte ett problem som sker endast inom familjen 
utan är en del av ett större strukturellt förtryck som är inbäddat i samhället. Våldet har i och 
med det även normaliserats och definitionen av våld sker inte hos de utsatta kvinnorna utan 
hos förövarna, männen. Detta är även något som återspeglas i ett större perspektiv och där 
ett beteende som konstrueras som våld av kvinnorna inte konstrueras som våld, eller i alla 
fall inte betydande våld, för samhället. 
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5. METOD OCH MATERIAL 
Under detta avsnitt presenteras studiens metod och material. Avsnittet börjar med en 
genomgång av studiens metod och förhållningssätt. Därefter presenteras studiens material, 
urval och genomförande med fokus på databearbetning. Avsnittet avslutas med en 
genomgång av studiens etiska överväganden och metodproblem.  

5.1. Metod 
Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod. Det är en tolkande metod som ofta  
fokuserar på språk och ord. Vid kvalitativ forskning så söks förståelse för ett fenomen eller 
ämne och kunskap om varför detta uppstått eller uppkommit. Det är viktigt att uppnå en 
kontextuell förståelse vid kvalitativ forskning med tyngdpunkt på processer (Bryman, 2008).  

En kvalitativ forskningsmetod passar denna studie då Bryman (2008) menar att kvalitativa 
metoder ofta har  konstruktivistiska utgångspunkter. Utifrån detta synsätt är sociala 
egenskaper resultatet av samspel mellan individer. Då studiens teoretiska utgångspunkt är 
socialkonstruktivism är det av relevans med en kvalitativ metod. Centralt är även att tolka 
vad som benämns som betydelsefullt i materialet, vilket gör metoden relevant. Detta för att 
förstå hur tingsrätten resonerar kring barnets bästa och hur de gör avvägningar kring 
rättigheter till umgänge och rättigheter till skydd.  

5.1.1. Kvalitativ innehållsanalys   
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. Enligt Bryman (2008) är en kvalitativt inriktad innehållsanalys det 
vanligaste tillvägagångssättet när det handlar om att analysera material som består av 
dokument på ett kvalitativt sätt. En kvalitativ innehållsanalys ämnar att söka efter koder eller 
teman i det material som analyseras. Denna studies kvalitativa innehållsanalys utgår inte 
från kodat material utan från teman, en så kallad tematisk analys. Det finns inga generella 
tekniker eller tillvägagångssätt för tematiska analyser, vilket är vanligt förekommande vid 
andra kvalitativa metoder (Bryman, 2008). Tillvägagångssättet för denna studies analys 
kommer presenteras i ett senare avsnitt.  

5.1.2. Induktivt förhållningssätt  
En kvalitativ innehållsanalys kan vara både deduktiv och induktiv men oftast går forskaren in 
med ett induktivt förhållningssätt. Även denna studie utgår från ett induktivt 
förhållningssätt. Detta betyder att de teorier som använts inte på förhand var valda utan 
materialet samlades in, tematiserades och resultatet presenterades därmed först. Därefter 
valdes en relevant teori för att analysera de resultat som framkommit (Denscombe,2009).  

I denna studie är dock synsättet att det aldrig går att närma sig ett material helt utan 
föreställningar då vi alla bär på kunskaper, åsikter och tankesätt som färgar oss. Men genom 
att inte utgå från teorier eller tidigare forskning utan från materialet så är det materialet som 
ligger i fokus. Det som var av intresse utifrån materialets resultat fick vara grunden och 
utifrån det valdes teori och tidigare forskning.  
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5.2. Material  
Materialet består av tio tingsrättsdomar från olika tingsrätter i Sverige. Tingsrättsdomar är 
offentliga handlingar vilket betyder att allmänheten har tillgång till dessa. Samtliga 
tingsrättsdomar som använts i denna studie är från 2017.  

5.2.1. Urval  
För att samla in studiens material användes ett systematiskt urval. De domar som ansågs 
passande för studiens syfte och frågeställningar valdes därmed ut för analys (Bryman, 2008). 
Följande inklusionskriterium användes för att hitta passande domar: umgänge, våld, 2017, 
tingsrättsdomar. Att år 2017 valdes som inklusionskriterium beror på att detta bidrar med ett 
aktuellt material som visar hur verkligheten ser ut i dagsläget. Tingsrättsdomar valdes som 
inklusionskriterium eftersom det ger ett fylligt material att analysera då tingsrättsdomarna 
visade sig vara relativt detaljerade. De andra inklusionskriterierna, umgänge och våld, valdes 
för att passa studiens syfte och frågeställningar. Det systematiska urvalet resulterade i 34 
domstolsbeslut. Därefter skedde en övergripande genomgång där alla domar 
sammanfattades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Därefter valdes tio 
domstolsbeslut för en mer djupgående analys. För den mer djupgående analysen valdes de 
domstolsbeslut som inte passade studiens syfte och frågeställningar bort. Detta skedde enligt 
följande flödesschema:  

Först valdes de domar som handlade om andra frågor än familjerätt bort. Dessa domar 
handlade istället  främst om straffrätt men även om bodelning. Även de beslut som inte 
inkluderade umgängesfrågan i tvisten och de domar där inget påstått våld mellan föräldrarna 
fanns valdes bort. Att dessa domar valdes bort beror på att omständigheterna gjorde det svårt 
att få en helhetsbild över barnets bästa och eftersom de inte innehöll samtliga 
inklusionskriterier.  

5.3. Genomförande 
De domar som studien består av hittades på databasen Karnov juridik som är tillgänglig för 
högskolans studenter. För att hitta relevanta domar användes de inklusionskriterier som 
nämns i urvalet som sökord. Detta resulterade som nämnt i ett material på 34 domar. 
Därefter gjordes en genomgång av materialet där samtliga domstolsbeslut lästes igenom och 
sammanfattades för att se om de var relevanta för studien utifrån syfte och frågeställningar. 
De som inte var relevanta valdes bort för den mer djupgående analysen.  

34 
tingsrättsdomar 

från 2017

Gäller det 
familjerätt? 

→ 
ja 
 → 

17 
tingsrättsdomar 

från 2017

Berör domarna 
umgängesfrågan? 

→      

ja 
 → 

12 
tingsrättsdomar 

från 2017

Finns påstått våld 
mellan 

föräldrarna? 
→ 

ja 
 → 

10 
tingsrättsdomar 

från 2017
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För den mer djupgående analysen återstod därmed tio domar. Detta resulterade i ett totalt 
textmaterial om 192 sidor. Textmaterialet lästes igenom flertalet gånger för att få en 
övergripande bild av material. Både sammanfattningarna och hela textmaterialet för 
domarna lästes igenom men fokus lades på hela textmaterialet. En tabell som återfinns i 
resultatdelen skapades också för att få en helhetsbild över de tio domarna. Tabellen 
innehåller frågor som är kopplade till studiens problemområde och ämnar fånga upp 
intressanta mönster, likheter och olikheter med domarna. Tabellen visar att domarna i sig är 
relativt heterogena med olika utgångspunkter i form av både gemensam och ensam vårdnad 
samt både beslut om umgänge och beslut där umgänget inte regleras av domstol. Att 
domarna även har en variation i komplexitet och utgångspunkt kan anses positivt då ger en 
bredare bild över hur tingsrätten dömer i förhållande till barnets bästa utifrån olika 
situationer. Samtidigt har domarna vissa gemensamma nämnare, främst utifrån 
inklusionskriterierna. Det skapar ett material som det går att dra slutsatser och diskutera 
utifrån. Materialet är därmed intressant att analysera. Analysens genomförande läses nedan.  

5.3.1. Databearbetning och analysmetod  
Denna undersökning använder sig som nämnt av tematisk innehållsanalys. Att leta efter 
teman kan ingå i flera olika strategier inom kvalitativ innehållsanalys. Ett tema kan enligt 
Bryman (2008) vara likställt med en kod men temat kan även bestå av en grupp av koder. Ett 
sätt att arbeta med tematisk analys är utifrån framework. Texten kategoriseras utifrån en 
mall av centrala teman och utdrag ur texten placeras in i mallen på rätt plats (Bryman, 
2009). 

Denna studie har till viss del utgått från tillvägagångssättet framework för att tematisera och 
analysera studiens material. Materialet har dock inte i sin helhet sammanställts i en matris 
utan istället har intressanta teman som uppkommit vid inläsning av materialet skrivits ner 
för att sedan användas vid tematisering av resultatet. Som nämnt gjordes även en tabell för 
att få en övergripande bild av vissa frågor som var relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar.  

När de olika tema utformades låg fokus på tre olika aspekter. Den första var repetitioner, 
det vill säga teman som återkommer vid flera tillfällen. Den andra var likheter och skillnader, 
hur domstolsbesluten skiljde sig åt och vilka likheter som fanns. Den tredje aspekten handlar 
om saknad data. Vad som inte benämndes i domstolsbesluten (Bryman, 2008). När de olika 
relevanta temana identifierats gjordes en ny översyn av allt material och citat kopplat till de 
valda temana plockades ut. Därefter valdes de citat som var mest relevanta utifrån studiens 
problemområde ut och presenterades under aktuellt tema. När samtliga teman var 
utformade och kopplade till citat gjordes en analys av resultatet. Därefter analyserades 
resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkt samt utifrån den tidigare forskningen.  

5.4. Etiska överväganden  
När forskning bedrivs finns vissa forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Dessa principer 
handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Bryman, 2008).  

Gällande informationskravet så var inte det aktuellt i denna studie då den inte innehåller 
aktivt deltagande personer. Material innehåller dock domar där personer omnämns men 
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domarna är offentliga handlingar. På grund av det och eftersom domarna anonymiserats, har 
bedömningen gjorts att det är etiskt försvarbart att inte informera de berörda parterna. 
Domarna har anonymiserats genom att föräldrarnas namn bytts ut mot “mamman” och 
“pappan” och barnets namn bytts ut till “barnet”. Inga geografiska platser benämns heller i 
studien. Samma sak gäller samtyckeskravet, något samtycke för de som omnämns i domarna 
har inte inhämtats. Detta av samma skäl som ovan. Målnummer till domarna är inte heller 
med i studien med hänsyn till de som omnämns i domarna utan är endast tillgängliga för 
studiens författare och handledare och kommer sedan förstöras. Detta är i enighet med 
konfidentialitetskravet . Med tanke på konfidentialitetskravet används även endast citat av 
domarna och då citat som är av vikt för studiens syfte och frågeställningar. Detta är ännu ett 
sätt att öka konfidentialitet hos de personer som domarna berör då det blir svårare att utläsa 
vilka personer som omnämns i domarna. I linje med nyttjandekravet har studiens insamlade 
material inte använts till något annat än denna studie.  

Enligt Bryman (2008) bör även nyttan med studien vägas mot riskerna. Förhoppningen och 
nyttan med denna studie är att öka kunskapen kring hur tingsrätten bedömer barnets bästa. 
Viss forskning har gjorts tidigare men det finns fortfarande kunskapsluckor och då materialet 
som används är relativt nytt, från 2017, ger denna studie en bild över hur det ser ut i 
dagsläget. Studien kan därmed bidra med kunskap om barnets bästa och hur tingsrätten 
förhåller sig till det våld som uppdagats mellan föräldrarna. Det finns som nämnts risker 
kopplade till etiska aspekter men bedömningen är ändå att nyttan med studien överväger 
dessa risker.  

5.5. Metodproblem 
Gällande metoden så menar Bryman (2008) att en brist med innehållsanalys är kopplat till 
frågan om representativitet. Huruvida det material som studerats är representativt för allt 
material av liknande slag. I denna studie analyseras tio tingsrättsdomar gällande vårdnads-
och umgängestvister vilket endast är en liten del av det material som finns. Det är därmed 
svårt att veta om de tio tingsrättsdomarna är representativa för alla tingsrättsdomar inom det 
givna området. Resultaten av denna studies kvalitativa analys behöver dock inte 
generaliseras till en större population för att bli relevant. Istället är syftet att på ett kvalitativt 
sätt analysera tingsrättsdomar utifrån betydelsen av barnets bästa. Analysen kan därmed nå 
fram till relevanta resultat trots en lägre grad av representativitet.  

En annan kritik gällande metoden är kopplat till den kodning eller tematisering  som sker av 
texter. Det finns en risk att kontexten av vad dokumentet informerar om försvinner när 
textstycken plockas ur sitt sammanhang. En annan risk med tematisering av materialet är att 
det kan leda till att informationen fragmenteras och att berättelsen i texten försvinner 
(Bryman, 2008). 

Angående materialet  finns det vissa nackdelar med att använda tingsrättsdomar. Dels 
används ett fackspråk som kan vara svårt att förstå för gemene man vilket gör att citaten i 
studien ibland kan uppfattas som komplicerade. Dels innehåller inte tingsrättsdomarna allt 
material som domskälet bygger på, exempelvis vårdnadsutredningar från socialnämnden 
eller andra yttranden. Det materialet presenterades inte heller i studien, eftersom enbart 
tingsrättens bedömningar är intressanta utifrån studiens syfte. Vidare skiljer sig domarna åt 
innehållsmässig utifrån textmaterialets längd och information. Trots detta ger materialet så 
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pass mycket information att det är intressant att studera. Att materialet har vissa 
begränsningar är viktigt att reflektera kring men begränsningarna är inte i den omfattningen 
att det påverkar studien nämnvärt.  

Med tanke på studiens socialkonstruktivistiska ansats finns en utgångspunkt i att 
verkligheten består av många sanningar. Detta innebär att resultatet för studien skulle kunna 
se annorlunda ut beroende på i vilken tid den genomfördes. Även en annan förkunskap eller 
metod skulle kunna ge ett annat resultat. Utifrån en socialkonstruktivistisk uppfattning är 
detta ett rimligt antagande. Detta kommer diskuteras vidare under metoddiskussionen.  
     
5.6. Kriterier för kvalitativ forskning  
De vanligaste kriterierna vid bedömning av forskning är validitet och reliabilitet. Reliabilitet 
är ett kriterium för att undersöka om studien är möjlig att replikera samt hur forskarnas syn 
på tolkning av material och resultat ser ut. Validitet handlar om huruvida studien identifierar 
och observerar det den syftar till att göra. Validitet handlar även om ifall studiens resultat är 
möjlig att generalisera (Bryman, 2008).  

Gällande reliabiliteten i denna studie kan det finnas en svårighet på grund av den 
socialkonstruktivistiska utgångspunkten eftersom den utgår från att verkligheten skapas i 
interaktion med och är beroende av den sociala kontexten. Skulle studien replikeras i en 
annan social kontext med en författare med andra utgångspunkter skulle resultatet möjligtvis 
kunna bli annorlunda. Den kontext som innefattar denna studie är dock tingsrätten som har 
en hyfsad fast struktur utifrån hur de bedömer och uttrycker sig. Utifrån denna kontext blir 
därmed resultaten intressanta. Reliabiliteten ökar också med tanke på studiens induktiva 
förhållningssätt samt urvalsmetoden. Urvalsmetoden gör att författaren inte behöver läsa 
igenom allt material innan urval, utan istället använda sökord för att välja material med 
relevans för studien. Detta gör att författarens inverkan på studiens resultat minskar. Det 
finns som nämnt problem att uppnå god reliabilitet. Motivering av val av teorier och metod 
samt redogörelse för hur analysen gått till väga bidrar dock till en större transparens för 
studien.  
     
Gällande validiteten i denna studie har studien undersökt det den avsett att undersöka. 
Materialet som används är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar och detsamma 
gäller studiens metod. Utifrån frågor om huruvida denna studie går att generalisera, så är det 
av vikt att poängtera att denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse av 
problemområdet och inte i första hand om att generalisera. Huruvida det överhuvudtaget går 
att generalisera kvalitativa forskningsstudier är omdiskuterat. Detta då urvalet ofta är mindre 
än vid kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning  ska enligt Bryman (2008) generaliseras 
utifrån teori och inte population. Han menar även att ett användbart ord i kvalitativ 
forskning är överhörbarhet, om resultatet är överförbara till andra situationer. Till exempel 
om denna studies resultat är överförbara när det gäller andra år än 2017, eller på 
hovrättsdomar. 

6. RESULTAT OCH ANALAS      
Nedan presenteras studiens resultat och analys. Först ges en överblick av resultatet och 
sedan redovisas och analyseras resultatet utifrån olika teman som kunnat urskiljas i 
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materialet. Dessa teman består av tre huvudteman, Kärnfamiljsperspektivet, Våldsfrågans 
frånvaro samt barnperspektivet. Kärnfamiljsperspektivet består av två underteman, Rätten 
till båda föräldrarna samt Samarbetssvårigheter som det betydelsefulla. Även temat 
Våldsfrågans frånvaro består av två underteman, Betydelsen av det bevittnade våldet och 
Våldsam förälder som en icke-fråga. Barnperspektivet består av ett undertema och det är 
Betydelsen av barnets vilja. De olika undertemana analyseras även utifrån studiens 
teoretiska utgångspunkt samt den tidigare forskningen som presenterats.  

6.1. Översikt av resultatet 
För att få en översikt av den djupgående analysen på de tio tingsrättsdomarna gjordes en 
tabell med frågor som var relevanta för studiens problemområde och som uppkommit vid 
genomgången av materialet. Denna tabell såg ut så här:  

Domar: Gemensam 
vårdnad?

Rätt till 
umgänge?

Benämns 
risker med 

umgänge och 
vårdnad?

Bedöms 
våldet mellan 
föräldrarna 

som 
betydande?

Diskuteras 
rätten till 

båda 
föräldrarna?

Redovisas 
barnets vilja?

Dom 1 Nej, 
mamman får 

ensam 
vårdnad 

Nej Ja Ja utifrån att 
barnet 

bevittnat våld

Ja Ja

Dom 2 Nej, 
mamman får 

ensam 
vårdnad 

Nej Delvis men 
främst 

barnens vilja

Nej Nej Ja

Dom 3 Nej, pappan 
får ensam 
vårdnad 

Nej, pga LVU Nej, men 
risker med 

byte av 
vårdnadshav

are

Nej Ja Ja

Dom 4 Ja, men bo 
hos mamman 

Ja Nej Nej Nej Nej

Dom 5 Nej, 
mamman får 

ensam 
vårdnad 

Ja Ja Delvis, deras 
konflikt 

benämns 
som det

Ja Nej

Dom 6 Nej, 
mamman får 

ensam 
vårdnad 

Nej pga 
pappan ville 

ej ha 
umgänge vid 

ensam 
vårdnad

Nej Ja utifrån 
samarbetssvå

righeter

Nej Nej

Dom 7 Nej, 
mamman får 

ensam 
vårdnad 

Ja Nej Nej Ja Ja

Dom 8 Nej, 
mamman får 

ensam 
vårdnad 

Nej Ja Ja pga 
samarbetssvåri

gheter

Nej Ja
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Tabellen visar att domarna är heterogena och både innehåller beslut med gemensam och 
ensam vårdnad samt beslut med och utan umgänge. Risker vid umgänge och vårdnad finns 
även med som en fråga och tabellen visar att risker diskuteras i förhållande till umgänge eller 
vårdnad i fyra av tio domar. I en av domarna diskuteras riskerna delvis. Gällande risker så 
har det i tabellen räknas som risk endast om ordet risk benämns. I resultatredovisningen som 
följer utifrån teman kommer umgänge diskuteras sammankopplat med rätten till båda 
föräldrarna samt utifrån barnets bästa. Både med tanke på risker men även med hänsyn till 
andra faktorer som tingsrätten diskuterar som betydande. Att inte endast titta på risker, utan 
även på skydd samt andra faktorer som nämns som betydande ger mer resultat. Detta är 
även i enlighet med studiens syfte och frågeställningar. 

Vid genomgång av frågorna i tabellen om gemensam vårdnad, rätt till umgänge samt rätten 
till båda föräldrar så framkom ett mönster i texten där kärnfamiljsperspektivet dominerade 
samt barnets rätt till båda sina föräldrar. Därmed skapades det första huvudtemat  
Kärnfamiljsperspektivet. Som undertema till det temat skapades först Rätten till båda 
föräldrarna. Materialet visade även att när svaret på frågan om gemensam vårdnad, rätt till 
umgänge och rätten till båda föräldrarna i tabellen blev nej så berodde det i majoriteten av 
fallen på samarbetssvårigheter mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter som det 
betydelsefulla blev därmed ett andra undertema till Kärnfamiljsperspektivet. Det andra 
huvudtemat i materialet handlar om det påstådda våldet mellan föräldrarna. Då tabellen 
visar att varken risker med umgänge och vårdnad eller våldet mellan föräldrarna tillmäts 
betydelse i någon större utsträckning i domarna så skapades huvudtemat Våldsfrågans 
frånvaro. Detta huvudtema består av undertemat Betydelsen av det bevittnade våldet samt 
Våldsam förälder som en icke-fråga. Att ett undertema handlar om det bevittnade våldet 
beror på att tabellen visar att detta endast diskuteras i ett av fallen och detta väckte 
författarens intresse då det bevittnade våldet går att koppla samman med barnets bästa. Det 
sista huvudtemat som resultatet bygger på är Barnperspektivet eftersom det är nära 
sammankopplat med barnets bästa. Då barnperspektivet till stor del handlar om barns 
tankar och åsikter så handlar frågan i tabellen om ifall barnets vilja diskuteras i 
domstolsbesluten. Betydelsen av barnets vilja är därför undertemat till Barnperspektivet.  

6.2. Kärnfamiljsperspektivet 
Resultatet visar att bilden av kärnfamiljen som det ”naturliga” och det bästa för barnet 
implicit förekommer hos tingsrätten. Överlag så finns inget ifrågasättande av barns behov av 
två föräldrar, en mamma och en pappa. Kärnfamiljsperspektivet kommer därför diskuteras 

Dom 9 Ja, men bo 
hos pappan 

Ja Ja Nej Ja Delvis, 
utifrån 
barnets 

uppfattning

Dom 10 Ja, bo 
växelvis

Ja Nej Nej Nej Nej

Domar: Gemensam 
vårdnad?

Rätt till 
umgänge?

Benämns 
risker med 

umgänge och 
vårdnad?

Bedöms 
våldet mellan 
föräldrarna 

som 
betydande?

Diskuteras 
rätten till 

båda 
föräldrarna?

Redovisas 
barnets vilja?
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utifrån rätten till båda föräldrarna och kopplas till tidigare forskning och teori. Även 
samarbetssvårigheter som det betydelsefulla kan kopplas till kärnfamiljsperspektivet då det 
är samarbetssvårigheter som är den främsta anledningen i de domstolsbeslut kärnfamiljen 
inte ses som det ultimata levnadssättet och då rätten till båda föräldrarna därför inte är lika 
framträdande.   

6.2.1. Rätten till båda föräldrarna  
Att rätten till båda föräldrarna ses som betydelsefullt utifrån barnets bästa visas tydligt i 
resultaten. Gällande frågan om gemensam eller ensam vårdnad så har tingsrätten fattat 
beslut om gemensam vårdnad i tre av fallen. I ett av fallen får pappan ensam vårdnad och i 
sex av fallen får mamman ensam vårdnad. Anledningen till att tingsrätten bedömer att 
ensam vårdnad är barnets bästa är i majoriteten av fallen på grund av samarbetssvårigheter 
mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter eller konflikter benämns nämligen som en orsak 
till att vårdnaden inte blir gemensam i samtliga fall. Varför tingsrätten lägger mycket fokus 
på samarbetssvårigheter redovisats i senare tema. Förutom samarbetssvårigheter kopplas 
även anledningen till ensam vårdnad ihop med bristande föräldraskap, risk att barnet inte får 
ha kontakt med båda föräldrarna och på grund av att den ena föräldern utsatt den andre för 
våld.  

“...framgår att de inte har haft ett fungerande samarbete sedan separationen och att utredaren 
bedömer att detta till största delen beror på faderns agerande mot modern och hans bristande 
föräldraskap och vårdnadshavarskap. Utredaren anser att det inte är gynnsamt för barnen att 
gemensam vårdnad kvarstår.” (Dom 1)  

“Mamman har uppvisat sådana brister att hon, i vart fall inte i nuläget, kan anses lämplig som 
vårdnadshavare för barnet. Barnet har farit illa av hennes agerande och det finns en uppenbar 
risk för att han fortsätter att fara illa om hon får ensam vårdnad om honom. Det finns också en 
risk för att barnet  aldrig återupptar kontakten med sin pappa om mamman blir ensam 
vårdnadshavare.” (Dom 3) 

“Även det faktum att pappan dömts för brott mot mamman talar i sig mot en gemensam 
vårdnad.” (Dom 6) 

Gällande umgänge med den förälder som inte har vårdnad om barnet eller barnen är 
umgänget reglerat i domstolsbeslutet i två av de sju fallen. I de övriga fallen har beslut om 
umgänge ogillats. I ett av fallen beror detta på att pappan endast yrkat om umgänge ifall 
vårdnaden blir gemensam och i ett fall är barnet omhändertagen enligt LVU, varpå det är 
socialnämndens uppgift att fatta beslut om umgänge. I de övriga tre fallen där tingsrätten 
inte fattat beslut om umgänge görs detta i ett av fallen på grund av att det finns för mycket 
riskfaktorer i pappans beteende utifrån psykiskt mående och alkohol.   

“...att det inte finns förutsättningar för att föreslå domstolen att besluta om ett visst 
umgänge mellan barnen och pappan eftersom det finns allt för många riskfaktorer 
hos honom...när utredningen gjordes fanns färska riskfaktorer relaterade till alkohol 
och psykiskt mående och att hon därför bedömde det som lämpligare att mamman får 
bestämma när umgänge ska ske.” (Dom 1)  
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I två av fallen där tingsrätten väljer att inte fatta beslut om umgänge gör de det med 
hänvisning till barnets vilja och utifrån barnets ålder och mognad. Detta utifrån barnets 
bästa då barnets vilja ska beaktas.  

“Redan mot bakgrund av barnets ålder kan det inte komma ifråga att i dom reglera pojkens 
umgänge med sin far. Därtill kommer att barnet avgett en tydlig inställning till frågan om ett 
eventuellt umgänge med pappan. Det har därvid framkommit att barnets önskemål inte står i 
överensstämmelse med pappans yrkanden i målet.”  (Dom 2)  

“I detta läge kan det enligt tingsrättens mening inte anses vara till  barnets bästa att försöka 
tvinga henne till att umgås med fadern genom att i dom fastställa ett visst umgänge. Istället 
bör ett umgänge bygga på barnets egen vilja att träffa sin far. Det är inget som hindrar att hon 
själv söker kontakt om och när hon känner sig redo för det.“ (Dom 8) 

I de två fallen där tingsrätten fattat beslut om umgänge gör tingsrätten det med motiveringen 
att det är viktigt för barnen att ha kontakt med sin pappa. Varför detta är viktigt beskrivs 
dock inte i något av fallen. I ett av fallen gör tingsrätten denna bedömning trots att barnen 
uttrycker att de inte vill ha kontakt med sin pappa och att de är rädda för honom. Tingsrätten 
menar i det fallet att barnen inte uppnått sådan ålder att de fullt ut kan överblicka 
konsekvensen av saken.  

“Även om mamman uttryckt viss oro för pappans omvårdnadsförmåga har hon varit helt klar 
med att barnet behöver sin pappa och att de ska umgås något varje vecka. Enligt tingsrätten 
uppfattning bör umgänget vara av en större omfattning än den mamman själv medgivit och 
kanske inte så korta perioder.” (Dom 5)  

“Oavsett anledningen till barnens inställning till pappan står dock klart att åtminstone de 
äldsta barnen under lång tid har känt rädsla inför att ha kontakt med honom och att de har 
uppvisat starkt motstånd och starka reaktioner till och med när det gällt att prata med honom 
per telefon...Det framstår som viktigt att barnen har kontakt med pappan och att de bygger upp 
en relation till honom. Tingsrätten delar den bedömning som har gjorts i socialnämndens 
utredning, att umgänge ska ske i form av regelbundna telefonsamtal i den utsträckning som nu 
förekommer. Tingsrättens utgångspunkt är att ett fysiskt umgänge på sikt ska komma till 
stånd.” (Dom 7) 

Vårdnadshavarens skyldighet att se till att barnet får en relation till den andre föräldern 
diskuteras även i många av fallen. Både i de fallen där ett umgänge har beslutats men även i 
de fallen där ett umgänge inte har kommit att regleras av tingsrätten. Detta betyder att trots 
att ett umgänge inte reglerats enligt lag poängterar tingsrätten att det är det andre förälderns 
ansvar att se till att barnets behov av båda föräldrarna tillgodoses. Att vårdnadshavaren har 
ansvar för barnets trygghet och därmed bör skydda barnet från en potentiellt farlig förälder 
diskuteras inte i något av fallen.  

“Det bör dock anmärkas att det åligger mamman  såsom vårdnadshavare att fortsättningsvis 
lämna information om barnen till pappan  och att verka för att beslutat umgänge kommer till 
stånd.” (Dom 7) 

“Som angetts ovan har barnets föräldrar ett gemensamt ansvar får att barnets behov av 
umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. 
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Mamman har uppgett att hon vill att barnen ska ha umgänge med pappan...Mamman  har 
också sagt att hon vill att umgänget ska vara under ordnade förhållanden. Det har inte kommit 
fram något som ger anledning att ifrågasätta dessa uppgifter.” (Dom 1) 

“Pappan bedöms också kunna tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med 
mamman, även om han skulle få ensam vårdnad om barnet.” (Dom 3) 

”Tingsrätten utgår ifrån att mamman, på det sätt som åligger en vårdnadshavare och 
boendeförälder, kommer att verka för att barnet får sådan hjälp samt att mamman även 
medverkar till och underlättar barnets kontakt med pappan framöver”. (Dom 8) 

Som nämnt visar resultatet att tingsrätten anser att rätten till båda föräldrarna är 
betydelsefullt utifrån barnets bästa. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 
socialkonstruktivism går det att påvisa att barnets bästa konstrueras ur ett 
kärnfamiljsperspektiv där barns tillgång till de två biologiska föräldrarna ses som centralt. 
Att familjen konstrueras utifrån ett kärnfamiljsperspektiv i familjerättslagstiftningen påpekas 
även av Larsson Sjöberg (2012) som menar att bandet mellan biologiska familjemedlemmar 
och främst barns relation till den biologiska pappan ses som viktig. Eriksson (2003) 
beskriver i sin forskning att även mammorna ser kärnfamiljen som det naturliga. Överlag så 
finns inget ifrågasättande av barns behov av två föräldrar. Utifrån samhällets normer och 
värderingar formas, enligt Bäck-Wiklund (2012), sociala konstruktioner som sedan 
omformas till vardagliga praktiker. Konstruktionen av kärnfamiljen som det “naturliga” är ett 
tydligt exempel. Utifrån tingsrättens förhållningssätt baserat på samhällets normer och 
värderingar är kärnfamiljen konstruerat som det “naturliga” vilket syns i det praktiska 
arbetet och därmed i domarna.  

Kärnfamiljen som central framkommer även i Erikssons (2003) genomgång av den offentliga 
politiken på området. Enligt henne har kärnfamiljen även en patriarkal ordning där 
betydelsen av pappa är frihet och rättigheter i förhållande till mamma och barn. Johansson 
(2012) menar också att det finns en ojämn maktordning i samhället där männen dominerar. 
Konstruktionen av den patriarkala ordningen finns även i tingsrätten kopplat till umgänge. 
Utifrån umgänge med den förälder som inte har vårdnaden poängterar tingsrätten 
vårdnadshavarens ansvar att se till att barnets behov av den andre föräldern tillgodoses. 
Trots att tingsrätten inte beslutar om reglerat umgänge i lag i alla domstolsbeslut utgår de 
ändå från att umgänget är betydelsefullt. De utgår även från att ansvaret för att detta ska ske 
ligger hos den andre föräldern, i majoriteten av fallen, modern. Att kunna tillgodose behovet 
av båda föräldrarna hos barnet anses som betydande. Mamman konstrueras alltså, utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, som den som har huvudansvaret för att umgänget ska 
ske.  Att mamman är den som har huvudansvaret kan vara problematiskt utifrån Hester och 
Erikssons (2001) resultat som visar att det finns ett problem med att mammor som försöker 
begränsa umgänget ses som osamarbetsvilliga vilket kan riskera att de inte tilldelas 
vårdnaden vid en vårdnadstvist. Utifrån denna information kan det vara så att mamman 
säger att hon anser att barnen behöver den andre föräldern för att inte bli anklagad för 
umgängessabotage. Det finns därmed en risk att tingsrätten konstruerar umgänget som 
viktigt på fel grunder utifrån det mamman sagt. Att mamman uttrycker barnets behov av 
pappan för att inte framstå i dålig dager.  
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Att det är mammans ansvar att ha kontakt med en person som utövat våld mot henne kan i 
allra högsta grad ses som problematiskt utifrån barnets bästa. Särskilt med beaktande att 
tingsrätten inte i något av fallen diskuterar barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig 
förälder. Mamman konstrueras alltså som den som har huvudansvaret för barnet men blir 
begränsad i sin möjlighet att skydda barnet eftersom umgänget med båda föräldrarna ses 
som mer betydelsefullt än att skyddas från en potentiellt farlig förälder. Detta diskuteras 
även av Hester och Eriksson (2001) som menar att mammorna hamnar i en paradoxal 
position där två olika policys gällande barns bästa möts. Detta eftersom mammorna både är 
ansvariga för barnens välbefinnande och skydd och för att agera i enlighet med barnets bästa 
genom att främja kontakt med den andra föräldern, den våldsamma pappan. 

Utifrån socialkonstruktivism så konstrueras våldet inte som betydande. Varken utifrån att 
barnet bevittnat våldet eller utifrån att mamman, den ena omsorgspersonen utsatts av våldet 
av den andre omsorgspersonen, pappan. Att mamman behöver ha kontakt med sin förövare 
skapar också en otrygghet för henne. Barnombudsmannen (2015) menar att en trygg förälder 
är en förutsättning för att barnet ska känna sig trygg vilket är en ytterligare anledning till 
varför  denna kontakt kan vara problematiskt utifrån barnets bästa.  

6.2.2. Samarbetssvårigheter som det betydelsefulla  
En aspekt som benämns i samtliga av domarna och som även får stor plats i domskälen är 
samarbetssvårigheter föräldrarna emellan. Samtliga domar hänvisar även till lagtext när det 
gäller samarbetssvårigheter utifrån  5  § i 6 kap. av Föräldrabalken (949:381) där det står att 
tingsrätten vid en prövning av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av 
föräldrarna ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som 
rör barnet. Överlag går det att utvisa att gemensam vårdnad anses som barnets bästa men att 
samarbetssvårigheter i vissa av domarna är i den omfattningen att de riskerar att påverka 
barnet negativt. Utifrån bland annat denna risk bedömer då tingsrätten att gemensam 
vårdnad inte är barnets bästa i den givna situationen. Samarbetssvårigheterna föräldrarna 
emellan benämns explicit som betydelsefullt då flera domar hävdar att 
samarbetssvårigheterna påverkar barnets bästa.  

“Av de berättelser som parterna har lämnat framgår vidare att de båda hyser misstro mot 
varandra. Tingsrätten delar därmed familjerättens bedömning att en fortsatt gemensam 
vårdnad inte kan anses vara bäst för barnen”.  (Dom 2) 

Även utifrån andra benämningar kopplas barnets mående eller bristande föräldraskap ihop 
med samarbetssvårigheter mellan föräldrarna, vilket gör att det kan anses som betydelsefullt 
utifrån barnets bästa.  I en av domarna, Dom 9, kopplas även barnets bästa ihop med att 
föräldrarna lägger konflikten bakom sig för att få en fungerande gemensam vårdnad.   

“Vad gäller föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen framgår att de inte har 
haft ett fungerande samarbete sedan separationen och att utredaren bedömer att detta till 
största delen beror på faderns agerande mot modern och hans bristande föräldraskap och 
vårdnadshavarskap.” (Dom 1) 

“Inledningsvis kan konstateras att pappan och mamman nu har en oerhört svår och 
djupgående konflikt. Denna konflikt har drabbat barnet på ett sätt som den inte borde ha gjort 
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och det framgår med all önskvärd tydlighet att han inte mår bra av att ha involverats i 
konflikten.”  (Dom 3) 

“...barnet varit utsatt för avsevärda belastningar på grund av föräldrarnas konflikt och faderns  
aggressiva och oförsonliga attityd till modern.” (Dom 8) 

“Den lösning till barnets bästa som föreligger skulle, förutom primärt att föräldrarna bilägger 
sin konflikt, vara ett beslut om gemensam vårdnad .”  (Dom 9) 

Vissa av domarna tar upp samarbetssvårigheter utan att koppla det till barnets situation, 
barnets bästa eller utifrån risker för barnet. Istället ligger fokus på föräldrarna och deras 
relation samt konsekvenser för ena föräldern vid gemensam eller ensam vårdnad. I en av 
domar kopplas samarbetssvårigheterna istället till bevis, utifrån  på att det inte går att bevisa 
att samarbetssvårigheterna är så pass omfattande som den ena parten hävdar. Detta trots att 
pappan är dömd för misshandel mot mamman.  

“Oavsett om hot förekommit eller ej så visar anklagelserna att parterna hyser en djup misstro 
mot varandra. Dessutom har det vid förhandlingen i tingsrätten – där pappan  bl.a. vid ett 
tillfälle uttryckt att han skulle kunna komma att ta sin rätt med våld om han inte fick rättvisa – 
tydligt framgått att det helt saknas förutsättningar för parterna att kunna kommunicera med 
varandra på sätt som krävs för en fungerande gemensam vårdnad”. (Dom 6) 

“Mamman har inte påvisat sådana samarbetsproblem att det får anses föreligga hinder mot 
fortsatt gemensam vårdnad.” (Dom 4) 

Att samarbetssvårigheter inte benämns som betydelsefullt utifrån barnets bästa i samtliga 
domar, även fast samtliga domar diskuterar samarbetssvårigheter, behöver dock inte 
nödvändigtvis betyda att det inte kan anses som betydelsefullt generellt. Istället kan det 
handla om att det inte finns så pass allvarliga konflikter i de enskilda fallen att det anses vara 
betydelsefullt utifrån barnets bästa. Samtliga domstolsbeslut i denna studie innehåller dock 
påståenden om våld mellan föräldrarna. Med denna information i åtanke så går det att anta 
att det finns ganska djupgående konflikter i samtliga fall. Detta betyder att i några av 
domstolsbesluten diskuteras inte sammarbetssvårigheterna som betydelsefulla trots att 
konflikterna, i alla fall i tidigare skeenden, varit av den karaktären att påståenden om våld 
har förekommit.  

Sker en översikt av samtliga domar så finns dock en kortare diskussion kring 
samarbetssvårigheter i flertalet av dem. Utifrån barnets rätt till båda föräldrarna går det 
därmed att säga att samarbetssvårigheter anses som en betydelsefullt i flera av 
domstolsbesluten. Vilket får konsekvenser för barnets tillgång till den andre föräldern utifrån 
både vårdnad och umgänge. Risker med samarbetssvårigheter bedöms dock inte alltid 
kopplat till barnet, vilket betyder att barnperspektivet ibland saknas. Istället ligger fokus i 
domskälen på föräldrarnas konflikt och konsekvenser för dem. Motivering till varför 
samarbetssvårigheter inte är förenat med barnets bästa saknas också i domstolsbesluten.  

Samarbetssvårigheterna konstrueras alltså i vissa av fallen utifrån föräldrarnas verklighet 
istället för barnets. Att barnperspektivet inte är framträdande diskuteras även av Heimer och 
Palme (2016) som menar att det finns ett föräldrafokus snarare än ett barnperspektiv. 
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Föräldrafokus i tingsrättsdomar går även att koppla till att det är föräldrarna som är parter i 
vårdnads-och umgängestvister och inte barnet, även om tvisten berör barnet i allra högsta 
grad. Detta är problematiskt ur ett barnperspektiv och utifrån vad som benämns som 
betydande för barnets bästa då det inte blir barnets synsätt som beskrivs. Ur en 
socialkonstruktivistiskt utgångspunkt visar alltså detta att barnets bästa konstrueras och 
skapas av vuxna och av deras bild av vad som är viktigt för barnet. Barnet får inte konstruera 
sin egen verklighet.  

6.3. Våldsfrågans frånvaro  
Resultatet visar att våldet generellt ses som en icke-fråga hos tingsrätterna och att en 
diskussion eller argumentation kring våldet inte förekommer. Varken i förhållande till 
barnets bästa och att barn bevittnat våld eller i förhållande till föräldrarollen utifrån 
våldsamt beteende. Nedan kommer avsaknaden av våldsfrågan diskuteras i förhållande till 
att barn bevittnat våldet och utifrån att en förälder haft eller har ett våldsamt beteende, vilket 
kan ses som en risk utifrån barnets bästa.  

6.3.1. Betydelsen av det bevittnade våldet  
Som nämnt förekommer påståenden om våld i samtliga tio domar. I fyra av dem 
framkommer det även att barnen bevittnat våld. I de övriga sex domarna framkommer 
varken uppgifter om att barnen bevittnat våld eller att de inte gjort det.  I de domarna där 
barn bevittnat våld framkommer vidare att våldet är av den karaktär att mamman och barnet 
i ett av fallen har sekretesskyddade uppgifter. I tre av fallen har mamma och barn beviljats 
skyddat boende och en av mammorna har vistats på kvinnojourmottagning. I endast ett av 
fallen benämns det bevittnade våldet som en riskfaktor. Detta dock kortfattat och kopplat till 
andra riskfaktorer och ingen analys kring varför det bevittnade våldet är en risk finns.  

“Barnet har berättat om våld han sett...För mycket riskfaktorer i pappans beteende för 
vårdnad eller umgänge.” (Dom 1) 

I ett av fallen där barn som bevittnat våld förekommer dömer tingsrätten till gemensam 
vårdnad och i ett av fallen får mamman ensam vårdnad men pappan har rätt till umgänge. 
Denna bedömning görs utan en riskbedömning gällande det bevittnade våldet eller utifrån en 
diskussion kring vad som är barnets bästa.  

“Barnen har bevittnat våld… Pappan dömd för misshandel... Hon har vistats på 
kvinnojourmottagning… Tingsrätten kan inte finna honom olämplig som 
vårdnadshavare.” (Dom 4) 

“Mammans hemkommun har visserligen bedömt att hon och barnen har ett skyddsbehov och 
de har alltsedan maj 2014 bott skyddat med sekretessbelagda personuppgifter. Någon närmare 
utredning angående mammans och barnens skyddsbehov har dock inte lagts fram i målet. Mot 
den bakgrunden utgör den omständigheten att mamman och barnen lever under skyddad 
adress inte i sig något hinder när det gäller umgängesfrågan.”  (Dom 7)  

Resultatet visar att bevittnat våld inte anses vara betydelsefullt utifrån barnets bästa i 
majoriteten av de fall där bevittnat våld finns beskrivet. Detta trots att våldet förekommit i 
den utsträckningen att samtliga kvinnor och barn i gällande domstolsbeslut fått söka sig till 
skyddat boende eller kvinnojourmottagning. Bevittnat våld konstrueras därmed som något 
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som inte har betydelse trots att forskningen visar att bevittnat våld skadar både den fysiska 
och psykiska hälsan hos barnet (Kuhlman, Howell och Graham-Bermann,2012; Levendosky, 
Bogat och Martinez-Torteya,2013; Evans, Davies och DiLillo, 2008).  

Att bevittnat våld förekommit i fyra av fallen behöver heller inte betyda att barnen inte 
bevittnat våld i de andra fallen. Det finns en risk att barn bevittnat våld även om det inte 
uttrycks explicit. Som Barnombudsmannen (2015) skriver behöver inte risken att barnet fara 
illa vara förd utom alla rimliga tvivel utan det handlar om just en risk. Tidigare forskning 
visar att bevittnat våld är en risk och eftersom påståenden om våld förekommer i samtliga fall 
är ett rimligt antagande att det finns en risk att barnen bevittnat våld i samtliga fall. Trots 
detta finns det bara en dom som innehåller en riskbedömning kopplat till bevittnat våld. I de 
övriga nio domarna finns ingen riskbedömning kopplad till det bevittnande våldet. Detta 
trots att domstolarna enligt 6 kap. 5 § i Föräldrabalken (1949:381) ska fästa särskilt avseende 
vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller på annat sätt 
far illa.  

Våld kan i högsta grad ses som en social konstruktion utifrån att definitionen av våld är något 
som kan ses som en social, kulturell och tidsbunden konstruktion (Lawlick,2013). Att 
tingsrätten inte konstrueras det bevittnade våldet som våld är problematiskt utifrån den 
forskning som finns. Som visar på de skadliga effekterna av det bevittnade våldet. Det är även 
problematiskt då barn som bevittnat våldet enligt lag betraktas som ett brottsoffer 
(Brottsoffermyndigheten, 2015). Detta betyder att även fast bevittnat våld av närstående 
enligt lag konstrueras som våld och offret som ett brottsoffer så gör inte de institutioner som 
praktiskt tillämpar lagen det, det vill säga tingsrätterna.  

6.3.2. Våldsam förälder som en icke-fråga  
Resultatet ovan visar hur tingsrätten bedömer fall där bevittnat våld förekommer. Men även 
där inte barnen bevittnat våld finns det påståenden om en förälder som är våldsam. Ett 
påstående om våld behöver dock inte betyda att våld förekommer eller förekommit. Gällande 
de tio domstolsbesluten så framkommer det att den ena föräldern är anmäld för hot eller våld 
av den andre föräldern i sex av fallen. I två av fallen är även den ena föräldern dömd för 
brottet. I två domstolsbeslut har den ena föräldern fått sekretesskyddade uppgifter och i tre 
av domstolsbesluten bor den ena föräldern och barn i skyddat boende. I två av fallen där 
ingen anmälan om våld finns menar tingsrätten ändå att de tror på att våld förekommit då 
barnen berättat om våldet i barnsamtal. 

“Utredningen i målet visar att pappan i juni 2016 dömts för olaga hot mot mamman.” (Dom 6) 

“Mamman har uppgett att pappan utsatt både henne och barnen för våld och kränkningar, 
vilket har bestritts av pappan. Mammans redogörelse för vad som förevarit under parternas 
förhållande bekräftas dock i stor utsträckning av de uppgifter som barnen har lämnat till 
familjerättssekreterare och socialsekreterare.” (Dom 2) 

“...storasystern och mellansystern  i barnsamtal, som hölls i augusti 2016, lämnat uppgifter 
som innebär att det förekom att pappan, när familjen bodde tillsammans, slog såväl mamman 
och de tre äldsta barnen...Tingsrätten fäster tilltro till mammans uppgifter om att hon upplever 
att det finns en hotbild riktad mot henne och barnen med anledning av att hon har lämnat 
pappan.” (Dom 7)  
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I fyra av domstolsbesluten benämns även att barnen blivit utsatta för våld av ena föräldern. I 
majoriteten av fallen finns därmed hyfsat starka indikationer på att en förälder varit eller är 
våldsam. Att en förälder varit våldsam diskuteras inte utifrån hens föräldraroll i någon av 
domarna. Varken utifrån barnets bästa eller kring risker med vårdnad eller umgänge. När 
våldet diskuteras är det istället kopplat till samarbetssvårigheter föräldrarna emellan. Att 
riskfaktorer inte tas upp trots att det förekommit våld inom familjen diskuteras även av 
Bruno (2015) som visar i sin forskning att när explicita uppgifter om våld förekommer så har 
en riskbedömning genomförts i 45 procent av fallen. Denna studies resultat visar på ännu 
sämre siffror då en riskbedömning kring våldet inte finns med i något av domstolsbeslutet.  

Att våldet inom familjen konstrueras som en icke-fråga i relation till föräldraskapet och att 
pappan konstrueras som icke-våldsam trots att våld förekommit går att relatera till de 
resultat som framkommit i den tidigare forskningen. Resultatet av Eriksson och Hesters 
(2001) forskning visar att det saknas fokus på samband mellan våldsamma män och deras 
fadersroll vilket skapar problem när det handlar om att hantera våld. Fäder är i allmänhet 
konstruerade som “icke-våldsamma” och våldsamma män är sällan i fokus som "föräldrar" 
och undviker därmed att bli ansvariga för deras barns välbefinnande. Även Eriksson (2003) 
visar i sin forskning att våldsamma pappor inte finns som begrepp och att pappor 
konstrueras som icke-våldsamma. Detta påvisas både i politiken men även hos 
familjerättssekreterare som genomgående tenderar att hålla isär våldsutövande pappors 
beteenden mot mammor och beteenden mot barn. Samma utgångspunkt finns i denna 
uppsats resultat. Tingsrätten konstruerar inte papporna som våldsamma även om de använt 
våld mot barnets mamma och barnet bevittnat detta.  

6.4. Barnperspektivet 
Ur ett barnperspektiv är barnets uppfattning och vilja viktigt att beakta utifrån barnets bästa. 
Detta eftersom barnets uppfattning och vilja när det kommer till tillgången till båda 
föräldrarna visar vad barnet själv vill. Detta är därmed en viktig aspekt utifrån 
barnperspektivet. Nedan kommer betydelsen av barnets vilja redovisas och analyseras. Både i 
de fall där tingsrätten tillmäter viljan betydelse och i de fall när de inte gör det.  

6.4.1.Betydelsen av barnets vilja 
Resultatet visar att barnets vilja framkommer i hälften av domstolsbesluten. I ett av fallen 
där barnets vilja inte framkommer diskuteras dock barnets uppfattning utifrån fakta och 
observationer.  

“Själv finner han stort trygghet hos sin pappa, medan han särskilt på senare tid visat en 
komplicerad hållning till sin mor.” (Dom 9) 

Barnet är i det fallet sju år. I tre av de andra fallen där barnets vilja inte framkommer är 
barnen relativt små; tre, fyra och fem år gamla. En diskussion utifrån observation av barnets 
uttalanden eller beteende och kring barnets uppfattning och vilja framkommer dock inte 
heller i dessa fall. I ett av domsolsbesluten är barnet nio år och borde därmed vara kapabel 
att uttrycka sin vilja på ett förståeligt sätt. Detta sker inte och det framkommer inte i 
domstolsbeslutet skäl till varför barnets vilja eller uppfattning inte redovisas.  
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I de fem domstolsbeslut där barnets vilja framkommer tillmätts det betydelse i två av fallen. 
Där är barnen 17 och tolv år i ena fallet och elva år i andra fallet. Rätten diskuterar även kort 
varför viljan tillmäts betydelse. Detta med utgångspunkt i att barnen uppnått en viss ålder 
och mognad. I ett av fallen kopplar tingsrätten samman barnets vilja med barnets bästa.  

“Det har därvid framkommit att storebrors önskemål inte står i överensstämmelse med 
pappans yrkanden i målet. Pappans  yrkande om umgänge med barnen ska därmed lämnas 
utan bifall. Lillebror är med sina tolv år betydligt yngre än storebror. Tingsrätten delar dock 
familjerättens bedömning att även han har uppnått en sådan ålder och mognad att hans vilja 
ska beaktas...Han har vidare tydligt förklarat att han inte vill träffa pappan.” (Dom 2) 

“Barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att hennes vilja i sammanhanget måste 
beaktas i stor utsträckning. Hon har inte träffat sin far på flera år och har mycket tydligt vid 
flera tillfällen sagt att hon inte vill ha träffa honom. I detta läge kan det enligt tingsrättens 
mening inte anses vara till barnets bästa att försöka tvinga henne till att umgås med fadern 
genom att i dom fastställa ett visst umgänge”. (Dom 8)  

I de tre fallen där barnets vilja inte tillmäts betydelse motiverar tingsrätten det i två av fallen 
med att barnen inte uppnått en sådan ålder och mognad att viljan ska tillmätas betydelse. I 
ett av fallen motiveras beslutet utifrån de riskfaktorer som finns hos pappan. Riskfaktorer 
tillmätts inte betydelse i de två andra fallen trots att barnen uttryckligen beskriver rädsla för 
pappan.  

“Enligt vad som framgår av Vårdnadsutredningen vill barnet träffa sin pappa mer och hon har 
själv haft tankar om på vilket sätt detta ska ske...Med hänsyn till riskfaktorerna måste, enligt 
utredaren, modern vara den som ändå avgör när det är möjligt för barnen att ha ett umgänge 
med fadern och på vilket sätt umgänge ska ske.” (Dom 1 ) 

“Han fyller tio år i augusti. Det råder ingen tvekan om han vad han vill – eller i vart fall vad han 
tror sig vilja. Han vill bo tillsammans med sin mamma och slippa träffa sin pappa...är inte 
heller nu, så pass gammal att domstolen som utgångspunkt ska tillmäta hans vilja någon 
avgörande vikt. Inte heller har det framgått att barnet har uppnått en sådan mognad att hans 
vilja, trots den förhållandevis låga åldern, bör beaktas.” ( Dom 3) 

“Vad gäller barnens vilja i fråga om umgänge ska anmärkas att äldsta barnet i barnsamtal i 
augusti 2016 har sagt att hon inte vill träffa sin pappa och att även näst äldsta barnet kan sägas 
ha uttryckt viss reservation i förhållande till honom. De har dock inte uppnått sådan ålder att 
de fullt ut kan överblicka konsekvenserna av saken. Det framstår som viktigt att barnen har 
kontakt med pappan och att de bygger upp en relation till honom.” (Dom 7)  

Sammantaget visar resultatet att tingsrätten bedömer att barnets vilja inte är betydelsefullt i 
majoriteten av fallen. I hälften av domarna framkommer inte barnets vilja överhuvudtaget. I 
de fem domarna där barnets vilja framkommer tillmäts de betydelse i två av fallen, så totalt 
får barnets vilja betydelse i två av tio domstolsbeslut.  Detta resultat visar på samma 
tendenser som Röbäck (2011) visar på i sin forskning där antalet fall där barns vilja redovisas 
i domarna endast har ökat marginellt sedan den nya reformen. I hennes studie framkommer 
barnets vilja i mindre än hälften av domarna. Hennes forskning visar dock att där barnets 
vilja redovisas så tenderar det att ha betydelse. Denna studies resultat visar istället på 
motsatsen, barnets vilja beaktas inte även när det redovisas. Precis som i Heimer och Palmes 
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(2016) forskning visar så finns ett föräldrafokus snarare än ett barnperspektiv. Förälderns 
vilja är viktigare än barnets. Vidare konstrueras barnet som någon som inte själv har förmåga 
att avgöra sitt eget bästa. Barnets bästa konstrueras alltså utifrån de vuxnas synsätt och 
barnen ses inte som kvalificerade nog att ha en åsikt om sin situation, särskilt inte de yngre 
barnen. Att barnen inte konstrueras som förmögna att veta sitt eget bästa diskuteras även av 
Bruno (2015) vars resultat visar att om barnets vilja inte stämmer överens med de 
professionellas bedömning så konstrueras barnet som omoget och därmed inte förmögen att 
veta sitt bästa.  

7. DISKUSSION 
I avsnittet som följer diskuteras studiens resultat utifrån syfte och frågeställningar samt i en 
vidare benämning. Därefter följer en metoddiskussion där studiens kvalitet diskuteras. 
Avsnittet avslutas med en kort diskussion kring studiens etiska övervägande.  

7.1. Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barnets bästa beaktas i tingsrättsdomar, 
gällande vårdnad-och umgängestvister, utifrån avvägningen av barnets tillgång till båda 
föräldrarna och barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig förälder. Detta när det 
förekommer eller har förekommit påståenden om våld mellan föräldrarna. För att svara på 
studiens syfte användes två frågeställningar. Den första handlar om vad tingsrätten bedömer 
som betydelsefullt i domarna i förhållande till barnets bästa. Resultatet visar att rätten till 
båda föräldrarna bedöms som betydelsefullt utifrån barnets bästa. Denna utgångspunkt och 
detta kärnfamiljsperspektiv finns både i de fall då tingsrätten beslutat om gemensam 
vårdnad, ensam vårdnad med umgänge och ensam vårdnad där umgänget inte regleras i lag.  
I de fall där tingsrätten inte fattar beslut om umgänge gör det de med hänvisning till 
riskfaktorer gällande missbruk och psykisk ohälsa i ett fall och i två fall med hänvisning till 
barnets vilja. Inte i något fall begränsas umgänget med hänvisning till barnets rätt till skydd 
mot en våldsam förälder. Resultatet visar även att föräldrarnas förmåga att samarbeta 
bedöms som betydelsefullt utifrån barnets bästa. Även om gemensam vårdnad anses som det 
bästa för barnet så bedömer tingsrätten ibland att samarbetssvårigheterna föräldrarna 
emellan är så pass omfattande att det bästa för barnet inte är gemensam vårdnad. I flera fall 
saknas dock ett barnperspektiv och fokus ligger istället på föräldrarna och deras verklighet, 
inte barnets. 

Barnets vilja bedöms av tingsrätten som betydande utifrån barnets bästa endast i de fall där 
barnet är äldre. I de fall där barnet är yngre tillmäts det inte betydelse och i hälften av fallen 
redovisas inte barnets vilja överhuvudtaget. Inte heller barns bevittnande av våld bedöms 
som betydelsefullt av tingsrätten. I endast ett av fallen där bevittnat våld finns beskrivet 
anses det vara en riskfaktor. Detta trots att våldet förekommit i den utsträckningen att 
samtliga kvinnor och barn i de fall där bevittnat våld explicit beskrivs fått söka sig till skyddat 
boende eller kvinnojourmottagning. Att den ena föräldern tidigare använt våld och kan 
bedömas som potentiellt våldsam bedöms inte heller som betydande utifrån barnets bästa av 
tingsrätterna.  

Den andra frågeställningen handlar om hur tingsrätten argumenterar för barnets rätt till 
båda sina föräldrar i förhållande till de våld som uppdagats. Resultatet visar att 
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kärnfamiljsperspektivet dominerar och att gemensam vårdnad ses som barnets bästa. I de 
fall där tingsrätten bedömer att gemensam vårdnad inte är lämpligt beror det dock inte på 
våldet som uppdagats. Tingsrätten fattar alltså inte beslut om ensam vårdnad på grund av 
pappans våld, utan istället frångår man principen om gemensam vårdnad genom att 
konstatera att föräldrarna har så pass svåra samarbetssvårigheter eller djupa konflikter att 
gemensam vårdnad inte är möjlig. Inte heller vid frågan om umgänge med den förälder som 
inte har vårdnad förs en argumentation kring det våld som uppdagats. Våldet ses generellt 
som en icke-fråga och en diskussion eller argumentation kring våldet förekommer inte i 
förhållande till föräldrarollen. Tingsrätten poängterar barnets behov av båda föräldrarna 
men en argumentation kring våld kopplat till föräldraskap och barnets bästa saknas alltså.  

Studiens resultat visar att gamla konstruktioner av vad som är barnets bästa lever kvar och 
att kärnfamiljen konstrueras som idealet utifrån tillgången till båda föräldrarna. Detta 
ifrågasätts generellt inte kopplat till barnperspektivet men om barnet är äldre kan barnets 
vilja påverka vad som anses vara barnets bästa. Att kärnfamiljsperspektivet dominerar 
samtidigt som pappor konstrueras som icke-våldsamma även när indikationer på våld och 
våldsamt beteende finns och även bekräftas är problematiskt utifrån barnets bästa. Det finns 
en risk att barnets rätt till skydd inte tillgodoses.  

Att pappor konstrueras som icke-våldsamma har även visats i tidigare forskning. Eriksson 
(2003) menar att trots att politiken haft en jämställdhetsambition så visar resultatet i hennes 
forskning att den separerade kärnfamiljen har en patriarkal ordning där betydelsen av pappa 
är frihet och rättigheter i förhållande till mamma och barn. Detta är något som bekräftas i 
denna studie, kärnfamiljen betraktas som idealet och i praktiken är det mammans uppgift att 
bevisa att mamman och pappan inte kan samarbeta eller att pappan är farlig för sina barn. 
Några liknande krav finns inte hos pappan eftersom kärnfamiljsperspektivet är så djupt 
inrotat i systemet att det inte ifrågasätts.  Barnet har i praktiken ”rätt” till båda sina föräldrar, 
även om barnet är rädd för den ena föräldern och även om den ena föräldern har ett våldsamt 
beteende och använt våld mot en familjemedlem. Att det ser ut så här strider mot de 
riktlinjer och lagtexter som finns när det kommer till vårdnads-och umgängestvister och 
barnets bästa.  Enligt Regeringens proposition (prop. 2005/06:99) är till exempel ett barn 
som bevittnat våld utsatt för en risk gällande den psykiska hälsan som kan vara lika allvarligt 
som när ett barn själv blir utsatt för våld. Vidare menar de att barn har en absolut rätt att inte 
själv bli utsatt för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling. Barnombudsmannen 
(2005) menar att ett umgänge mot barnets vilja med en förälder som barnet är rädd för 
sällan kan vara förenligt med barnets bästa. Det finns därmed ingen självklar koppling 
mellan vad som bedöms som barnets bästa i teorin och hur det ser ut i praktiken. Denna 
studies resultat visar därmed att barnets bästa utifrån de lagtexter och teorier som finns inte 
är desamma som vad tingsrätten bedömer som barnets bästa i praktiken.  

Resultaten visar på dystra omständigheter och jag anser att utifrån de resultat som 
framkommit så finns det en risk att förtroendet för rättsväsendet och de myndigheter som är 
inblandade försvinner. Detta när vad som ska vara barnets bästa i teorin inte stämmer 
överens av vad som är barnets bästa i praktiken. Konsekvensen kan bli att kvinnor inte vågar 
berätta om riskerna för att deras barn far illa för att de är rädda för att bli anklagade för 
”umgängessabotage”. De verkliga riskerna för barnen redovisas därför inte. Vidare finns en 
risk att barnen känner att de inte blir lyssnade på och att deras vilja och känslor inte tillmäts 
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betydelse. Det är ”storebror”, det vill säga rättsväsendet och myndigheter, som bestämmer 
vad som är barnets bästa, inte barnet själv. Barn riskerar även att fara illa och bli utsatta för 
psykisk och fysiskt våld eftersom riskerna hos att pappan använt våld  och haft ett våldsamt 
beteende inte beaktas eller benämns som betydelsefullt av tingsrätten. Att våldet inte 
tillskrivs någon vikt är inte bara problematiskt för barnet utan även för offret av det våld som 
skett, det vill säga mamman. Hon blir i praktiken tvingad till fortsatt kontakt med sin 
förövare utifrån synsättet att umgänge med båda föräldrarna är barnets bästa. Detta är även 
något våldsutövande pappor kan utnyttja för att få fortsatt kontroll av mamman och barnet 
eller barnen.  

Dessa resultat är även problematiska kopplat till att den gamla bilden av ”kärnfamiljen” lever 
kvar och anses vara idealet. Risken finns att familjer som inte är utformade efter 
konstruktionen över hur en familj “ska vara” automatiskt inte anses kunna tillgodose ett 
barns behov och rättigheter i lika hög utsträckning som en kärnfamilj. Samtidigt finns en risk 
att en familj som är konstruerad som en kärnfamilj inte ifrågasätts även när barnets behov 
och rättigheter inte tillgodoses.  

7.2. Metoddiskussion och etisk diskussion  
Mycket kring metoden har diskuterats i avsnittet om metodproblem och då främst utifrån 
begränsningar med den valda metoden. Fördelen med metoden har varit att det på ett mer 
djupgående och tolkande plan har gått att undersöka vad tingsrätten konstruerar som 
betydande utifrån barnets bästa och hur de förhåller sig till barns rättigheter. Andra 
närbesläktade metoder skulle också ha kunnat fungera i samma syfte, exempelvis 
diskursanalys. Men med intervjuer eller kvantitativa metoder skulle det bli svårt att skapa 
samma analytiska möjligheter som med en innehållsanalys av tingsrättsdomar. 
Observationer av vårdnadstvister i domstol skulle också vara en metod som skulle vara 
intressant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Tidsbristen gjorde dock att en sådan 
metod valdes bort. Utifrån de etiska aspekterna går det även att motivera innehållsanalysen 
framför observationen då denna skapar mindre skadliga konsekvenser för berörda 
människor då författaren fysiskt inte behöver vara på plats och iaktta de personer som 
domstolsbesluten berör. Vid analys av dokument blir de berörda mer anonyma.  

Som nämnt tidigare så utgår studien från en socialkonstruktivistisk ansats. En begränsning 
med detta är synsättet att det är den egna förförståelsen som möjliggjort de ovan framförda 
tolkningarna. Det finns utifrån detta en  problematik rörande objektiviteten i den valda 
metoden. Avsikten har dock varit att vara så genomskinlig och strukturerad som möjligt 
genom att tydligt förklara studiens genomförande för att stärka reliabiliteten och validiteten. 
Även studiens urval kan ha påverkat resultatet, utifrån både inklusionskriterier och omfång. 
Ett större urval hade varit intressant utifrån att kunna se upprepade mönster samt utifrån 
generaliserbarhet. Men på grund av den tidsbegränsning som fanns var detta inte möjligt. 
Skulle domar valts utifrån andra inklusionskriterier så hade diskussionen kring barnets bästa 
möjligen sett annorlunda ut. De inklusionskriterier som valdes känns dock, även efter att 
studien är genomförd, relevanta.     
   
Överförbarhet nämndes även i metoddiskussionen. Det är svårt att avgöra om studiens 
resultat är överförbara till andra år eller domstolar på grund av att urvalet är relativt 
begränsat. Men utifrån de resultat som framkommit, som till stor del även visar samma 
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indikationer som den tidigare forskningen går det att anta att studiens resultat skulle se 
liknande ut även om hovrättsdomar skulle användas. Desamma gäller årtal under 
förutsättning att inga stora förändringar har skett i lagtexter eller i samhället.  

Gällande de etiska aspekterna av denna studie så har inga etiska problem uppstått under 
arbetets gång. Detta beror med sannolikhet på studiens material vilket även har diskuterats 
under avsnittet om etiska överväganden. Det har framkommit att domstolsbesluten 
innehåller information om specifika personer som är av känslig karaktär. Utifrån enskilda 
personers rätt till integritet så bör därför detta beaktas och hanteras varsamt vilket gjorts.  På 
vilket sätt har redovisats tidigare. Avvägningen av nyttan med  studien och de risker som 
finns kopplade till de etiska aspekterna känns fortfarande rättfärdigade nu när studien är 
genomförd. Detta då inga etiska dilemman uppkommit under arbetets gång och då studiens 
resultat ökat kunskapen inom det givna området och är av intresse för socialt arbete.  

8. SLUTSATSER 
Av resultatet från den insamlade empirin kan slutsatsen dras att det saknas en koppling 
mellan barnets bästa och förekomsten av våld mellan föräldrarna. Implicit anses barnets rätt 
till båda sina föräldrar mer betydelsefullt än barnets rätt till skydd från en potentiellt farlig 
förälder. Kärnfamiljsperspektivet är så djupt inrotat i det svenska rättssystemet utifrån 
praktiken att våldsfrågan blir sekundär. Utifrån barnperspektivet är detta problematiskt då 
risker med bevittnat våld och potentiellt våldsamt beteende hos ena föräldern inte beaktas. 
Barnets rätt till skydd får stå tillbaka för konstruktioner av vad en familj är, det vill säga en 
biologisk mamma och pappa. Kärnfamiljen konstrueras som det mest betydelsefulla utifrån 
barnets bästa, även om kärnfamiljen inte längre är en enhet.  
    
Det skulle vara av intresse att genomföra samma studie men med vårdnadsutredningar från 
familjerätten som material för att se om samma problematik finns där eller om det skiljer sig 
åt. Skulle det skilja sig åt skulle det även vara intressant att undersöka varför, beror det till 
exempel på att det handlar om två olika professioner med fokus på olika utgångspunkter eller 
handlar det om att barnet inte är part i tvisten. Det är ett intressant forskningsområde 
överlag och det går att gå in i det från många olika utgångspunkter.  
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