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Empiriskt material 

• Barns perspektiv på möten med familjerätten 

och sitt deltagande i processen 

– Intervjuer med barn (17 informanter, 10 pojkar & 7 

flickor, 8-17 år)  

 

• Utredares syn på barn, deras situation och utsagor 

– Gruppintervjuer med utredare (4 arbetsplatser/20 

informanter) 

– Utredningstexter (33) 

 



Analysen av bemötanden 

•Delaktighet (Hart 1992) 
• Information  

• Konsultation 

• Beslutsfattande  

• Initiativ 

•Giltiggörande (Leira 1990)  
• Blir upplevelserna av våld en intersubjektiv verklighet? 

 

 Kan delaktighet bidra till giltiggörande? 
• Behöver utsatta barn en högre grad av delaktighet än 

andra barn i familjerättsprocesser? 



Bemötanden: processen  

Vuxenorienterat Barnorienterat 

Beskyddande 

Försök till delaktighet 

Delaktigt barn 

(kompetent) 



Men det här att prata om björnarna då, hur var 
det? 

 

Annelie: Jag tycker det var ganska… alltså 
barnsligt. För det var typ kort med björnar 
på, som gjorde olika saker [Intervjuare: just 
det] så skulle man få typ få välja dom som 
har olika karaktärer till en person i familjen 
[just det], jag tycker det var väldigt barnsligt. 
Jag kunde ju helt enkelt berättat för honom i 
stället.  



Bemötanden: processen  

Vuxenorienterat Barnorienterat 

Beskyddande 

Försök till delaktighet 

Delaktigt barn 

(kompetent) 

Beskyddat barn 

(inkompetent) 



Så du fick egentligen inte veta hur hon 
skrev sedan? 

Johan: Jag tror inte det. 

Nej, okej. Skulle du ha velat se det? 

Johan: (paus) Nej 

Att du visste vad hon skrev? 

Johan: Eller jag visste inte vad hon skrev 
men ville ändå inte se det. 



Bemötanden: processen  

Vuxenorienterat Barnorienterat 

Beskyddande 

Försök till delaktighet 

Delaktigt barn 

(kompetent) 

Som diskvalificerad vuxen 

(inkompetent) 

Beskyddat barn 

(inkompetent) 



Alltså, hade de kunnat göra på något sätt som hade varit 
bättre? 

Willow: Nej 

Bara att du var där var inte bra? 

Willow: Nej det var tråkigt att vara hos dem. Men hos 
[verksamhet för barn som upplevt våld] så är det 
roligt.  

Vad är det som är bra där då? 

Willow. Vi målar och fikar och…  

Var det något du ville säga till dem? 

Willow: Nej [nej]. De var ganska snåla. De bjöd bara på 
vatten. 



Bemötanden: processen  

Vuxenorienterat Barnorienterat 

Beskyddande 

Försök till delaktighet 

Som delaktig vuxen 

(kompetent) 

Delaktigt barn 

(kompetent) 

Som diskvalificerad vuxen 

(inkompetent) 

Beskyddat barn 

(inkompetent) 



Barns strategier  

Protest Accepterande medverkan 

 Accepterar bemötandet  

Försök till ökad delaktighet 

Vill delta och vara part i 

målet (lojalitet) 



Barns strategier  

Protest Accepterande medverkan 

 Accepterar bemötandet  

Försök till ökad delaktighet 

Vill delta och vara part i 

målet (lojalitet) 

Nöjd som objekt för 

vuxnas intervention (loj.) 



Barns strategier  

Protest Accepterande medverkan 

 Accepterar bemötandet  

Försök till ökad delaktighet 

Vill delta och vara part i 

målet (lojalitet) 

Otillgänglig             

(exit?) 

Nöjd som objekt för 

vuxnas intervention (loj.) 



Barns strategier  

Protest Accepterande medverkan 

 Accepterar bemötandet  

Försök till ökad delaktighet 

Missnöjd part i målet  

(röst) 

Vill delta och vara part i 

målet (lojalitet) 

Otillgänglig             

(exit?) 

Nöjd som objekt för 

vuxnas intervention (loj.) 



Rasmus (10): Då dom kom hit första gången, [och] skulle 
prata med mig och dom sa att det var jag, att jag 
skulle känna mig trygg och att allt skulle handla om 
mig (paus) [mm] och inte om han (paus) [mm] och 
sen kom dom flera gånger och sa men han [har] sagt 
att han vill träffa dig och han har rätt att träffa dig för 
han är din pappa, han är din biologiska pappa, men 
då sa jag till dom att du sa att det var jag som skulle 
känna mig trygg och jag känner mig inte trygg för jag 
vill inte träffa honom...  



Bemötanden & barns strategier 

Vuxenorienterat Barnorienterat 

Beskyddande 

Försök till delaktighet 

(Som delaktig vuxen) Delaktigt barn 

Som diskvalificerad vuxen Beskyddat barn 

Motvillig medverkan,  

otillgänglig,  öppen protest 

Accepterande medverkan 

Accepterande medverkan 



Processen: Vuxenpositioner 

Vuxenorienterat Barnorienterat 

Beskyddande 

Försök till delaktighet 

Vuxenorienterad 

samtalspart 

Barnorienterad 

samtalspart 

Paternalism utan omsorg 

 

Omsorgsperson 

 



Bemötanden: våldet  

Ej skyddad från våld Skyddad från våld 

Pratar inte om våld (beskydd) 

Pratar om våld (giltiggörande) 

Beskyddat offer 



Du vet inte varför det förändrades? 

Martin: Nej, 

Det är ingen som har berättat för dig? 

Martin: Eeh, nej.  

Nej 

Martin: På sätt och vis säkert för att jag ville för 
att det var en gång när jag skulle gå och 
lägga mig [mm] hörde jag pappa och [nya 
sambon] bråka, och du vet de rör sig, kunde 
man höra vart de än var kunde man. 



Bemötanden: våldet  

Ej skyddad från våld Skyddad från våld 

Pratar inte om våld (beskydd) 

Pratar om våld (giltiggörande) 

Osynligt offer  Beskyddat offer 



 Rasmus: …första gången efter det jag 

träffade honom började jag må illa, började få 

ont i magen, jag gick på toan jag kräktes, fast 

dom kom igen för dom brydde sig inte hur jag 

mådde [nej] nej om jag mådde bra, om jag 

mådde dåligt skulle jag ändå gå dit. Även om 

jag mådde dåligt skulle jag ändå gå dit. Jag 

kunde ha ont i magen, jag kunde må illa, jag 

kunde […] det kunde va’ vad som helst, fast 

dom sa att ”du ska ändå gå dit”.  



Bemötanden: våldet  

Ej skyddad från våld Skyddad från våld 

Pratar inte om våld (beskydd) 

Pratar om våld (giltiggörande) 

Oskyddat offer 

Osynligt offer  Beskyddat offer 



Kommer du ihåg vilka frågor hon ställde, vad hon frågade 
om? 

Johan: Jag kommer ihåg att hon frågade hur jag mådde och 
det men [mm] det var väl också vem jag ville vara med 
och vem jag tyckte mest om [jaa]. Ja alltså inte vem jag 
var sur på, på det där sättet men jag sa att jag tyckte 
mest om mamma [mm] för hon brukar inte slå mig. Hon 
slår mig aldrig.  

Mm. Hur tyckte du det kändes att sitta där och prata med 
henne om din mamma och pappa? 

Johan: Det kändes skönt att säga det till någon som jag litar 
på. 



Du säger att du litade på henne 

[utredaren], var du på något sätt rädd 

att din mamma eller pappa skulle får 

reda på vad du hade sagt? 

Johan: Jag var rädd för att min pappa 

skulle göra det för när han fick se 

papprena om vad jag hade sagt så 

blev han arg och slog mig då också. 



Bemötanden: våldet  

Ej skyddad från våld Skyddad från våld 

Pratar inte om våld (beskydd) 

Pratar om våld (giltiggörande) 

Oskyddat offer Offer med delaktighet 

Osynligt offer  Beskyddat offer 



Våldet: vuxenpositioner 

Ej skyddad från våld Skyddad från våld 

Pratar inte om våld (beskydd) 

Pratar om våld (giltiggörande) 

Likgiltig Hjälpare 

Ovetande/förnekare Beskyddare 



Diskvalificerad… 

• Att inte kunna påverka var, när och hur samtalet går 
till? 

• Fokus på förälderns vilja och behov – inte barnets?  

– Det biologiska föräldraskapet (faderskapet)? 

• Pratar bara om vardagliga och/eller trevliga saker, 
men inte om våldet?  

– ”Förbarnsligar” barnet? 

• Lyssnar inte på barnets uttalade (o)vilja - att inte vilja 
träffa pappa? 

• Varken våldsutsatt eller samtalspartner? 



… men ansvarliggjord?  

• Krav på att barnet ska härda ut? 

• Krav på att barnet ska pröva olika sätt att 
ändå få umgänget att fungera? 

• Krav på att barnet självt ska delge 
föräldern/pappan sin inställning? 

• Manipulation: för barnet oförberedda 
konfrontationer med föräldern/pappan? 

• Lämnas ensam med att försöka förstå 
processen? 



Rasmus… 

 … fast jag berättade inte det att jag inte ville träffa 
honom, för jag var lite chockad, jag var där med min 
pappa efter jag inte träffat honom på sex år, han ser ut 
sådär, alla de här personerna som är runtomkring mig 
som pratade med mig, så jag kunde nästa inte prata 
någonting. Och jag trodde att de visste det, jag trodde 
att de vet det. Sedan började  de prata och sa så här 
”ja, men han var ju glad att han träffade sin pappa, han 
gillar ju honom, om han inte vill träffa sin pappa skulle 
han väl ha sagt det första gången” […] ”Han sa inte att 
han inte vill träffa sin pappa”. De förstår inte. 



Hur kan vi förklara?  

• Utgångspunkten är ett generellt ”barn” 
(antas behöva två föräldrar, av olika kön) 

– Inte ett traumatiserat eller utsatt barn 
• Barnets behov av kontakt med den våldsamma 

pappan i fokus, inte behov av skydd från pappan 

– Barnet under utveckling, inte barnet här och nu 
• Barn som framtida vuxna, inte barndomens värde i sig 

självt 

 

• Har det med föreställningar om kön att göra? 
– Kan det vara svårare att se ”åldersinadekvat” 

kompetenta utsatta pojkar som offer? 
• Särskilt när pojkarna inte vill det vuxna tycker att de 

behöver, nämligen träffa (en våldsam) pappa? 

 
 



Utsatta barn som aktörer 

•Beskyddade offer, osynliga offer, eller 

oskyddade offer – men inte offer med 

delaktighet?  

•En diskvalificerande eller giltiggörande 

utredningsprocess? 

– Behöver utsatta barn en högre grad av delaktighet 

än andra barn i familjerättsprocesser & andra 

utredningsprocesser?  

•Att möta utsatta barn som offer och aktörer – 

både utmaning och möjlighet! 

 



 

Barnens perspektiv på delaktighet 

 

 
 

 



Att få information 

Det var ingen som hade berättat det för dig? [att 

det skulle gå till domstol] 

Anders: Nej 

Nej, vad tycker du om det?  

Anders: Jag vet inte. Det var lite dåligt, vore bra 

att få veta vad som händer.  

Det hade varit bra att få veta det? 

Anders: Ja. 



Att ge information 

Tycker du att det är viktigt att man som barn 
som du får berätta hur man känner och tycker 
att det är?  

Rasmus: Ja [ja], annars går det inte [annars går 
det inte nej] Det är som om en kille bara säger 
vad jag ska säga är sant om mitt liv. Han kan 
inte bara säga, “han gillar honom” [pappan]  om 
jag till exempel inte gillar honom, då kan inte 
[socialarbetare] eller vem som helst säga “han 
gillar honom för han sa inte på första mötet att 
han inte gillar sin pappa. Ja, han gillar honom”. 
Det är som man tänker att de styr över mig, de 
styr mitt liv. Vad jag vill och vad jag inte vill 
[mm]. 



Konsultation – och stöd 

Rebecca: Det är alltid bra att man får prata om 
det man känner och… om det har hänt 
någonting i familjen eller någonting. Det är alltid 
bra att prata, ut det. Det tycker jag verkligen. 

Men jag tänker också det här att man ska vara 
med och bestämma, var man ska bo och hur 
det ska vara med umgänget och sådant. 

R: Ja, man vill ju alltid bestämma vart man ska 
bo [skratt]. 

Ja, Och vad tycker du om att barn, har rätt att 
vara med och tycka om, hur det ska bli? 



Konsultation… 

R: Jag tycker att det är bra.  

Ja. 

R: För att hade jag, fått bestämma, det är 

väl rätt att jag skulle få bestämma om 

mitt. Att inte någon annan skulle få, så 

det är självklart, att alla barn vill ju 

bestämma det. Tycker kanske jag.  

 



Delat beslutfattande 

Kan du berätta varför du tycker det?  

Liselott: Ja, ja ibland kanske inte, eller jo det 
kanske, alltså barnen har ju mycket med det här 
att göra, men alltså så att man inte tar allting på 
dem, eller jag vet inte. 

Inte ta allting på dem, hur tänker du då? 

Liselott: Jag vet inte. Nej jag kan inte, nej. [---] 

Tycker du att barn och ungdomar ska få 
bestämma själva om var de ska bo och om sin 
kontakt med mamma och pappa?  

Liselott: Det tycker jag faktiskt, eller alltså inte 
för mycket då rå 

Nej men en del? 
 



Delat… 

Liselott: Ja, kanske man, alltså man kan ju inte få 
bestämma att jag ska, nej jag tycker båda ska 
bestämma, båda.  

Barnen och föräldrarna? 

Liselott: Ja. 

Så man ska försöka komma överens då? 

Liselott: Ja, eller, ja. 

Men barnen ska vara med då? 

Liselott: Mm, barnen alltså kanske om de tycker att 
man ska ändra så får man liksom diskutera lite och 
så där. 

 



Rätten att få bestämma själv 

Mm, tycker du att barn och ungdomar själva ska få 
bestämma vart de ska bo och kontakten med föräldrarna? 

Katarina: Ja, jag tycker att de ska få bestämma.  

Spelar det någon roll hur gamla de är? 

Katarina : [Paus] Alltså man får väl kanske, ett, två, tre år 
så här då är det kanske svårt.  

Men sen? 

Katarina : Ja sen tycker jag att de ska få bestämma 

Mm. Mm, kan du säga varför du tycker det är viktigt att 
barnen ska få bestämma? 

Katarina : Ja men det känns ju obehagligt att bo hos den 
som man inte vill. 



Initiativ 

Apropå det här med tystnadsplikten och så, var 
det någonting av det du sa och pratade med 
dem om som du inte ville att han skulle få reda 
på till exempel? 

Rebecca: Ja, det var, jag sa så här… nu kan 
han ju inte göra någonting för då kommer [de] 
att få reda på det och så, men var när jag…jag 
fick inte prata om släkten och jag fick inte ringa 
till morfar och mormor eller någonting, jag fick 
inte när vi var där. Så jag gick ut och så, jag 
hade en mobil då, jag gick ut och så ringde jag 
till mormor. Det var enda som jag [berättade] … 

 



Initiativ… 

Och det berättade du för de här 
utredarna? 

R: Ja.  

Och det ville du inte att han skulle få 
reda på? 

R: Jo, det ville jag. För att han får se att 
jag… kan göra lite som jag vill. Så att 
han inte kan få bestämma sådana saker 
som… han inte ska få bestämma [skratt]. 



Några slutsatser 

•Delaktighetsperspektiv 
– Dessa barn betonar delat beslutsfattande i lägre 

grad än barnen i vissa andra studier 

– De betonar rätten att få bestämma själva 

• Kopplat till erfarenheter av tidigare våld/förtryck av 
föräldrar (fäder) och/eller av socialarbetare?  

– Små barns kompetens 

•Omsorgsperspektiv 
– Att ta våldet & barns rädsla på allvar 

• Jfr också utredning som en källa till stöd och 
bekräftelse (känslomässigt stöd) 

– Små barns inkompetens 
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