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1. Inledning 

En stor del av de föräldrar som separerar och har gemensamma minderåriga barn kommer i 

samförstånd överens om hur barnens liv ska se ut efter separationen gällande vårdnad, boende 

och umgänge med båda föräldrarna. I dessa fall är det en barnatillsyningsman eller en 

socialarbetare som uppgör avtal tillsammans med föräldrarna gällande hur det fortsatta livet för 

barnet / barnen ska se ut efter separationen. Statistik visar att antalet avtal som uppgörs hos 

sociala myndigheter gällande barns vårdnad, boende samt umgänge med vardera föräldern ökar 

för varje år (THL, statistikrapport 11/2019). I takt med att separationerna ökar, så ökar även 

behovet av yttre stöd och hjälp i samband med separationer. Detta kan vara stöd genom 

familjerådgivning, samtal med socialarbetare eller till och med medling och rättegång via 

domstol. I en del fall kan det uppstå konflikter eller finnas andra omständigheter som gör att 

föräldrarna inte kan enas i ett gemensamt avtal, utan någon av föräldrarna för ärendet vidare till 

tingsrätten. Det är då en domare i tingsrätten som gör ett beslut på hur vardagen för barnet / 

barnen ska se ut baserat på hörande av föräldrar och eventuella andra sakkunniga genom 

rättegång eller medling. Inför rättegång begär domare en utredning av socialarbetare i den 

kommun där barnet / barnen bor. Det blir då socialarbetarens roll att enligt Lagen om vårdnad 

om barn och umgängesrätt 16 § redogöra till tingsrätten för barnet/barnens vardag och hur 

familjens liv ser ut hos vardera föräldern. Att göra dessa utredningar är en av de mest utmanande 

delarna av det sociala arbetet. De kräver ett visst specialkunnande av socialarbetaren. Man 

möter oftast en familj i kris. Barnens situation behöver lyftas fram eftersom föräldrarna i sin 

personliga kris inte alltid orkar eller har förmåga att se separationen ur barnens synvinkel. 

Socialarbetaren har en viktig roll här. Kännedom om separationer och vilken kris det är, vilka 

reaktioner det ofta medför spelar stor roll. Ett väl utfört arbete med familjen kan förebygga 

vårdnadstvister som eskalerar vilket även medför ur barnens synvinkel att man förhindrar 

illamående och psykisk ohälsa på lång sikt.  

Enligt de riktlinjer som socialarbetare ges i Finland idag av Institutet för hälsa och välfärd så 

ska socialarbetare med sin specifika yrkeskunskap fungera som ett stöd för det juridiska organet 

när de ska ta det slutgiltiga beslutet för hur vårdnad, boende och eventuellt umgänge ska ordnas 

i de enskilda fall som behandlas. Socialarbetarna ges en stor roll i att försöka stöda föräldrarna 

att komma till en överenskommelse och ett gemensamt avtal som kan göras hos sociala 

myndigheter trots att ärendet har gått vidare till tingsrätten. Dessutom ska socialarbetarna arbeta 

med barnets bästa som sin utgångspunkt. De ska ha den yrkeskunskap som behövs för att se till 

vad som kunde vara den bästa enskilda lösningen med tanke på barnets ålder och 
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utvecklingsnivå samt familjens individuella situation i övrigt. I min avhandling vill jag 

undersöka hur socialarbetarna själva positionerar sig i sin yrkesroll med tanke på alla de 

förväntningar som ställs på dem från olika håll. Hur ser de på sitt uppdrag i att arbeta med 

utredningar på begäran av tingsrätten och med vårdnadstvister i stort? 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Enligt statistik uppgjord av institutet för välfärd och hälsa, THL, har antalet avtal gällande 

vårdnad, boende och umgänge som socialarbetarna fastställer i kommunerna ökat för varje år 

sedan år 2006. Undantaget skedde år 2019 när antalet minskade något (THL, 2019). År 2019 

fastställdes i kommunerna i Finland totalt 44 181 stycken avtal gällande vårdnad, boende och 

umgänge. Av dessa var 38 478 stycken avtal helt nya ingångna avtal mellan separerade 

föräldrar. 512 stycken avtal hade ändrats genom domstolsbeslut i tingsrätten och 10 053 stycken 

av avtalen hade ändrats av socialarbetare i kommunen där man bor (THL, 2019). Inom varje 

grupp har det skett en konstant ökning de senaste 15 åren. Separationerna ser med andra ord ut 

att öka. Statistikcentralen i Finland visar på att äktenskapsskillnaderna ökar men separationerna 

mellan ogifta par med gemensamma barn är okänd. Det man uppskattar är att ca 40 000 barn 

per år i Finland påverkas av en separation (Statistikcentralen, 2020). Vi lever i ett allt mera 

individualiserat samhälle där människor hela tiden blir mer medvetna om sina rättigheter och 

där man strävar till att föräldrar ska bli mera jämställda och både mammor och pappor ska ha 

en aktiv roll i sina barns liv och vardag. De offentliga tjänsterna gällande separationer hänger 

enligt min mening inte alltid med. Det finns ett stort behov av utveckling när det gäller speciellt 

förebyggande arbete i samband med separationer. Mera tjänster behöver erbjudas t.ex. för att 

hjälpa föräldrar till att bygga ett gemensamt föräldraskap efter separationen. Barnens situation 

behöver även lyftas bättre.  

I min kandidatavhandling i socialt arbete (2017); Barnets rätt till båda sina föräldrar eller 

pappornas rätt till sina barn? – En diskursanalys av socialarbetares utredningar gällande 

vårdnad, boende och umgänge i vårdnadstvister, analyserade jag fyra stycken utlåtanden 

angående vårdnad om barn och umgängesrätt som har gjorts av socialarbetare på begäran av 

tingsrätten. Analysen gjordes utgående från ett intersektionellt perspektiv. Med ett 
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intersektionellt perspektiv var syftet att försöka ge en teoretisk grund till hur normer och 

maktpositioner eller maktsystem tar sig uttryck och påverkar professionella, i detta fall 

socialarbetare, i deras arbete. Fokus lade jag på normer för kön, moderskap och faderskap. Min 

analys visade att socialarbetarna i sina utredningar i hög grad påverkas av rådande normer 

gällande gemensam vårdnad, faderskap och moderskap och att man anser att gemensam 

vårdnad per definition är barnets bästa i en vårdnadstvist.  

Med detta som bakgrund så har jag lämnat med många tankar kring socialarbetarnas viktiga 

roll i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Upplever socialarbetare som jobbar 

med familjerättsliga ärenden att de har tillräckligt med kunskap? Jobbar man överhuvudtaget 

förebyggande inom familjerättsliga ärenden och i samband med separationer? I så fall: Hur? 

 

Tidigare forskning visar även på ett behov av att utveckla socialvårdens service inom de 

familjerättsliga ärendena. Bl.a. Jevnes (2017) undersökning av föräldrars upplevelser av 

socialvårdens ageranden i vårdnadstvister och Mari Antikainens doktorsavhandling från år 

2007 visar på ett behov av utvecklandet av socialarbetarnas kunskap och den service som ges.  

Om man väljer att se på saken även ur ett samhälleligt plan så innebär vårdnadstvister stora 

kostnader och resurser av samhället och de offentliga myndigheterna som handhar dessa 

ärenden. Det psykiska lidandet för de enskilda individerna kan även få långt gående följder på 

lång sikt med t.ex. psykisk ohälsa. Forskning (bl.a. Fotheringham, Funbar & Hensley, 2013) 

visar på att en utdragen vårdnadstvist kan leda till ett stort trauma för de barn som ingår i den. 

Institutet för hälsa och välfärd i Finland påpekar att den utredning som socialvården gör på 

begäran av tingsrätten i en vårdnadstvist har en betydande del i hur tingsrätten tar ställning till 

ärendet och beslutet baseras långt på socialarbetarnas utredning. 

Utredningarna som socialarbetare gör på begäran av tingsrätten är en del av den service som 

kommuner enligt Socialvårdslagen (30.12.2014/1301) är skyldig att ordna. Socialvården kan 

göra en utredning över barnet/barnens levnadsförhållanden endast på begäran av tingsrätten. 

Eftersom jag upplever att socialarbetarna har en stor makt i de utredningar som tingsrätten begär 

av dem i vårdnadstvister så vill jag i denna magisteravhandling fokusera på socialarbetarnas 

perspektiv. Mitt fokus har skiftat från hur yttre faktorer såsom normer och maktpositioner i 

samhället påverkar socialarbetarna till att mera ingående höra och analysera socialarbetarnas 

egna tankar och åsikter kring hur det är att jobba med utredningar som begärs av tingsrätten. 

Forskning finns både i Finland (bl.a. Inkilä & Paavilainen 2013; Antikainen 2007) och 

utomlands (Cashmore & Parkinson 2011) kring vårdnadstvister och en stor del av forskningen 
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fokuserar speciellt på barnets perspektiv och barnets bästa samt hur vårdnadstvisterna upplevs 

ur familjernas perspektiv. För att förändringar ska kunna ske och servicen ska kunna utvecklas 

så behöver socialarbetarnas perspektiv lyftas mera. Det finns enligt min mening ett stort behov 

av mera forskning kring vårdnadstvister utgående från socialarbetares egna perspektiv. 

När föräldrar inte kan enas om ett avtal gällande sina barns vårdnad, boende och umgänge efter 

sin separation kan någon av dem välja att ta ärendet till tingsrätten. Socialarbetaren får då en 

stor roll i att göra en utredning över barnets / barnens och den övriga familjens vardag. Denna 

utredning presenteras för domaren i tingsrätten, som till stor del baserar sitt beslut på denna 

utredning. Jag vill med tanke på detta undersöka hur socialarbetare tänker och resonerar när de 

gör sina utredningar. Hur ser socialarbetarna på sin yrkesroll när de gör sina utredningar? Vad 

upplever de som mest utmanande? Vad fungerar bra? Socialarbetarnas tankar och åsikter är av 

stor vikt men det är någon annan som gör det slutgiltiga beslutet, dvs. tingsrätten. Ofta är de 

familjerättsliga ärendena som socialarbetare handhar och nuddar vid barnskydd när 

konflikterna är stora mellan föräldrarna.  

 

De specifika frågeställningarna är:  

 Hur resonerar socialarbetare kring sin yrkesroll samt sin yrkesidentitet i arbetet med 

utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge?  

 Vilken institutionell roll upplever socialarbetare att de tillskrivs av andra institutioner?  

 Vilket handlingsutrymme upplever socialarbetarna att de har i utredningsarbetet?  
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3. Vårdnadstvister och socialvårdens roll 

 

Under denna rubrik kommer jag först att lite djupare beskriva vad ordet vårdnadstvist betyder 

och hur det definieras. Jag vill lägga tyngdpunkten på att beskriva vilka olika perspektiv och 

ingredienser det kan finnas i vårdnadstvister eftersom det i mina intervjuer med socialarbetare 

framkom att vårdnadstvisterna upplevs som mycket komplexa. Till slut vill jag binda ihop 

vårdnadstvisterna med mitt syfte med avhandlingen, nämligen socialvårdens roll i 

vårdnadstvisterna.  

 

 

3.1 Vad är en vårdnadstvist? 

När en förälder väljer att ansöka om att tingsrätten fattar beslut gällande vårdnad, boende, 

umgänge eller underhåll av sitt / sina barn börjar man ofta kalla ärendet för en så kallad 

vårdnadstvist. Skilsmässor och separationer påverkar årligen tiotusentals barn i Finland. Trots 

detta är det endast en mycket liten andel av alla separationer som utvecklas till en så kallad 

vårdnadstvist. Antalet utredningar som gjordes av socialväsendet på begäran av tingsrätten var 

år 2019 1208 stycken i hela Finland. Antalet utredningar som görs per år har hållits ganska 

jämnt under hela 2000-talet (THL; Lapsen elatus- ja huolto sekä isyyden selvittäminen 2019). 

Trots att utredningarna som socialvården gör på begäran av tingsrätten till antalet utgör en 

mycket liten andel av samtliga familjerättsliga ärenden som socialvården handhar, så är de 

mycket komplexa till sin natur och kräver ett stort specialkunnande.  

Vårdnadstvister kan definieras på många olika sätt. En vårdnadstvist kan ses utgående från 

separerade föräldrars komplicerade kommunikationsmönster och svårigheter i just 

kommunikationen och förståelsen för varandra (Auvinen, 2006). I en vårdnadstvist råder starka 

känslor. Det är väldigt stora saker separerade föräldrar och barnen till dessa går igenom. Det 

handlar t.ex. om maktförhållanden föräldrarna emellan, skuldkänslor och oro för barnet/barnen 

och deras levnadsförhållanden hos den andra föräldern. I en vårdnadstvist hamnar 

socialarbetare ofta att kunna identifiera och jobba med föräldrarnas känslor av misstro och 

ständiga överväganden hos föräldrarna kring vad som är rätt och fel och vad som är det bästa 

för deras barn.  
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Vårdnadstvister kan även ses som ett socialt och juridiskt fenomen. Maija Auvinen (2006) 

definierar i sin avhandling en vårdnadstvist som de ärenden gällande barns vårdnad som 

kommer till tingsrättens behandling på begäran av en förälder. I dessa vårdnadstvister handlar 

en stor del om hämnd från den ena partens sida. Man kallar dessa ofta för så kallade patologiska 

konflikter. I dessa konflikter är det inte en lösning som är målet, utan avsikten är att hämnas 

och skada den andra föräldern. Barn som befinner sig i dessa konflikter reagerar ofta starkt eller 

visar på olika sätt symptom på den stora stress som föräldrarnas konflikt ger dem (Auvinen, 

2006).  

Institutet för hälsa och välfärd i Finland har publicerat en handbok gällande barnskydd som stöd 

för främst socialarbetare i deras klientarbete (tillgänglig på: https://thl.fi/sv/web/handbok-for-

barnskyddet). I denna handbok finns information kring utredningar som tingsrätten begär av 

socialarbetare enligt Lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt 16 §. Institutet för hälsa och 

välfärd kategoriserar i sin handbok vårdnadstvister i tre olika kategorier;  

 Barnet/barnen har två likvärdiga föräldrar som båda anses som goda föräldrar för 

sitt/sina barn. Föräldrarna begär på grund av deras meningsskiljaktigheter utomståendes 

åsikter och beslut gällande deras gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge 

(ungefär 50% av alla vårdnadstvister). 

 En eller båda av föräldrarna har så svåra psykosociala brister att myndigheter blir 

tvungna att besluta om vilken förälder som kan ge barnet/barnen en tryggare uppväxt 

(”psykososiaaliset riidat” ungefär 41% av alla vårdnadstvister). 

 Patologiska konflikter, så kallade high-conflict tvister (ungefär 9 % av alla 

vårdnadstvister) 

 

 

 

3.2 Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på begäran av tingsrätten 

 

När föräldrar till minderåriga barn inte kan enas kring barnet eller barnens vårdnad, boende 

eller umgänge efter sin separation så kan de begära att tingsrätten hjälper dem att besluta kring 

dessa frågor. Föräldrarna ger med andra ord över en del av sin bestämmanderätt kring sina barn 

till att beslutas av tingsrätten. När ärendet hamnar på tingsrättens bord, så har tingsrätten 

skyldighet att införskaffa tillräckligt med information för att kunna behandla ärendet på bästa 
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sätt ur barnens synvinkel. Ett sätt för att få insyn i barnet/barnens vardag är att begära en 

utredning av socialvården kring barnets vardag och livsförhållanden. Begäran om en sådan 

utredning görs med stöd av Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 16 § 1 mom. 

Själva begäran kan vara en allmän begäran om beskrivning av barnet / barnens livssituation 

eller så kan den vara specificerad utgående från de mera specifika frågor som tingsrätten önskar 

få svar på (Auvinen 2006, 146). Det främsta syftet med socialvårdens utredning över barnets 

vardag hos vardera föräldern är att hjälpa och stöda det beslutande organet, i detta fall 

tingsrätten, som behöver information kring barnets vardag för att kunna göra sitt beslut (Gould 

& Martindale 2007, 355). 

 

Utredningarna som socialarbetare gör på begäran av tingsrätten är en del av den service som 

kommuner enligt Socialvårdslagen (30.12.2014/1301) är skyldig att ordna. Socialvården kan 

göra en utredning över barnet/barnens levnadsförhållanden endast på begäran av tingsrätten. 

Utredning görs inte på begäran av föräldrarna eller deras advokater (THL, 2021; 

Sosiaalilautakunnan selvitys tuomioistuimelle). Tingsrätten begär en utredning över 

barnet/barnens levnadsförhållanden av den kommun där barnet/barnen är boende och har som 

sin hemkommun. Ifall att föräldrarna bor på olika orter, så kan socialvården välja att samarbeta 

så att socialarbetare eller barnatillsyningsmän på båda orterna kan göra utredningen gemensamt. 

Socialarbetarna ges i regel 2 – 3 månaders tid på sig att sammanställa den begärda utredningen. 

På grund av den stora arbetsbörda som råder så begär socialvården ofta om tilläggstid av 

tingsrätten till att sammanställa sina utredningar. Statistiken visar att en utredning görs på i 

genomsnitt fem månaders tid (THL, 2021; Sosiaalilautakunnan selvitys tuomioistuimelle).  

 

Hur man ser på utredningar som görs av socialvården på begäran av tingsrätten är väldigt olika. 

I tidigare forskning och bland de respondenter som har intervjuats i denna avhandling 

framkommer det olika åsikter kring huruvida de yrkesmänniskor som skriver en utredning över 

barnets / barnens vardag ska ta ställning eller inte i sina texter. Bland annat Gottberg skriver i 

sin forskning att syftet med socialvårdens utredning är att ge tingsrätten faktakunskap kring en 

familj och deras vardag och livsförhållanden. Syftet med utredningen är inte att ge förslag på 

hur tingsrätten ska besluta i ärendet (Gottberg 1997, 100, 106). Även Taskinen (2001) anser att 

socialvården i sina utredningar inte ska göra tolkningar eller framföra konklusioner som kan 

påverka tingsrättens domare för mycket i sina bedömningar (Taskinen 2001, 75). Å andra sidan 

visar utredningar som har gjorts att domare anser att socialvårdens utredningar är till stor hjälp 

och att man uppskattar att socialarbetare och barnatillsyningsmän i sina utredningar tar 
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ställning. Detta på grund av att de yrkesmänniskor som gör utredningarna ofta har mycket större 

insyn och kunskap i barnets eller barnens vardag och hur konflikterna mellan föräldrar påverkar 

barn. Auvinen konstaterar i sin avhandling, att man vid tingsrätterna inte förväntar sig allmänna 

teorier och åsikter kring till exempel föräldraskap och uppfostringsfrågor, utan att man strävar 

till att få så konkreta beskrivningar som möjligt kring familjerna och barnen, vars ärenden de 

handhar (Auvinen 2002, 146).  

Handledning i det allmänna utförandet av utredningar kring barnets / barnens hemförhållanden 

har gjorts i Finland främst av Taskinen (2001) och Auvinen (2006). Taskinen (2001) har enligt 

min personliga åsikt gjort tydliga instruktioner som jag har valt att sammanfatta enligt följande:  

För det första så ska socialvården på basen av sin yrkesbaserade kunskap ge stöd åt det juridiskt 

beslutande organet i hur vårdnaden, boendet och eller umgänget för ifrågavarande barn kan 

ordnas. Förutom den individuella utredningen i respektive fall så bidrar socialarbetarna med 

specifik yrkeskunskap och information om barn och relationer inom familjer. Den allmänna 

synpunkten är att socialarbetare och barnatillsyningsmän har en större kunskap kring barnens 

bästa sett ur ett psykologiskt perspektiv än vad den beslutande domstolen har. 

Socialarbetarna och barnatillsyningsmännen ges en stor roll i att ge handledning och rådgivning 

och fungera som medlare. Taskinen (2001) skriver att socialarbetarnas uppgift är att ge 

föräldrarna tillräcklig information om hur vårdnaden, boendet och umgänget kan ordnas för 

deras barn samt ge information om vilka olika alternativ som finns. Socialarbetarna ska 

presentera olika lösningar med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. En 

överenskommelse och gemensamt avtal kan alltid göras fastän ärendet är anhängiggjort vid 

tingsrätten Om det under tiden för socialarbetarnas utredning framkommer att föräldrarna är 

villiga till att ingå avtal kring barnens vårdnad, boende och eller umgänge så ska socialarbetarna 

ge föräldrarna det stöd som behövs för att avtal ska kunna göras.  

Taskinen (2001) påpekar att barnet som är delaktig i vårdnadstvisten ska av socialarbetarna 

höras på ett sätt så att barnet inte uppfattar eller tror att det fungerar som lösningen av problemet, 

dvs. att barnet inte upplever att de ska komma med svar på hur föräldrarna ska lösa sin tvist 

Hörandet av barn i domstol definieras i Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 15 

a § (8.2.2019/190). Där skriver man att barnet kan höras personligen i domstol, om det behövs 

för att ärendet ska kunna avgöras och barnet ber om det eller ger sitt samtycke till det. Ett barn 

under 12 år kan höras personligen endast om det är nödvändigt för att ärendet ska kunna avgöras 

och det bedöms att hörandet inte medför betydande skada för barnet.  
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Min personliga konklusion av ovanstående sammanfattning kring socialvårdens roll i de 

utredningar de gör, är att det ofta framkommer att det krävs specialkunnande av socialarbetarna 

som jobbar med vårdnadstvister och utredningar som görs på begäran tingsrätten. Den 

yrkesbeteckning som personer har som jobbar med utredningar på begäran av tingsrätten 

varierar i Finland idag. I de flesta fall är det en socialarbetare som gör utredningarna. Men 

personen kan även ha yrkesbeteckningen barnatillsyningsman. Behörighetsvillkoren för en 

socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts 

huvudämnesstudier i socialt arbete (Lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal 

inom socialvården 272/2005). Uppgiften som barnatillsyningsman kan handhas av en person 

som har behörighet som socialarbetare men enligt Lagen om behörighetsvillkor för 

yrkesutbildad personal inom socialvården § 5 så kan barnatillsyningsmannens arbetsuppgifter 

även handhas av en person som har för uppgiften lämplig högre högskoleexamen. En sådan 

lämplig högskoleexamen kan vara till exempel juris kandidatexamen (Social- och 

hälsovårdministeriets publikationer 2007:21). 

 
Själva utredningsarbetet som socialarbetare gör på begäran av tingsrätten är inte enligt THL:s 

riktlinjer något medlingsarbete, vård, terapi eller barnskyddsarbete. Man framhåller dock att det 

är viktigt att socialarbetare kan identifiera familjernas behov av stöd och hjälp och vad som 

kunde hjälpa dem vidare. Socialarbetarnas uppgift är att vid behov slussa familjerna vidare till 

de instanser som kan ge dem den hjälp och det stöd de behöver, t.ex. familjerådgivning. I mer 

patologiska konflikter finns det kanske även behov av specialsjukvårdens tjänster såsom 

barnpsykiatri eller ungdomspsykiatri (THL, 2021). I tidigare forskning framkommer en hel del 

kritik gällande socialarbetarnas yrkeskunskap i deras arbete med utredningar på begäran av 

tingsrätten. Maija Auvinen (2006) studerar i sin doktorsavhandling ”Holtoriidat 

tuomioistuimissa. Sosiaalitoimi selvittäjänä, sovittelijana, asiantuntijana”, utformandet av 

socialarbetares utredningar i vårdnadstvister. Det framkommer enligt Auvinen stora skillnader 

mellan olika kommuner och städer i förfarandet och utformandet av utredningarna. Orsaken till 

detta är att man på mindre orter kan göra en eller endast ett par utredningar per år, medan man 

i större städer kontinuerligt jobbar med redogörelser till tingsrätten. Det finns inte enligt 

Auvinen tillräckligt med enhetliga riktlinjer samt utbildning för socialarbetarna kring 

utformandet av utredningarna. I Auvinens avhandling framkommer hennes tankar om att 

socialarbetare med sin utbildning inte kan fungera som tillräckliga sakkunniga i arbetet med 

utredningar i svåra vårdnadstvister, utan det behövs mera psykologisk kunskap. Auvinen 
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förespråkar att psykologer skulle närvara vid domstolsförhandlingar för att hjälpa föräldrarna 

att nå samförstånd och så att man lättare skulle komma till goda resultat som skulle gagna 

framförallt barnen som utsätts för dessa vårdnadstvister (Auvinen 2006, 131 – 138, 189, 528 – 

536).  

 

Liksom Maija Auvinen så framför även Mari Antikainen (2007, 169172) i sin forskning 

behovet av vidare utbildning och möjligheter till specialisering för de socialarbetare som jobbar 

med vårdnad och umgängesärenden. Antikainen menar att det sociala arbetets metoder inom 

familjerättsliga ärenden bör utvecklas så att de bättre skulle bidra till samförstånd mellan 

separerade föräldrar. Alla vårdnadstvister är väldigt individuella med sina specifika problem 

och konflikter. Detta gör det svårt att utarbeta allmänna riktlinjer. Man borde dock enligt 

Antikainen sträva till att socialarbetarna som jobbar med familjerättsliga ärenden skulle få mera 

specificerad och specialiserad kunskap. Antikainen pekar i sin forskning på att resurserna inom 

socialt arbete är ett stort problem som bidrar till att socialarbetare inte ges möjlighet till 

fördjupande av kunskap och specialisering vilket i sin tur bidrar till att de inte kan ingripa i 

vårdnadstvisterna så som det vore önskvärt. Antikainen framhåller i sin forskning att 

socialarbetarnas yrkeskunskap gällande familjerättsliga ärenden inte bara bör undersökas 

utgående från deras arbete med utredningar på begäran av domstol, utan att man även behöver 

lyfta det faktum att socialarbetarna behöver få tillräckligt med kunskap gällande det 

förebyggande arbete de gör med avtal som föräldrarna tillsammans med socialarbetare eller 

barnatillsyningsmän gör i samförstånd (Antikainen, 2007, 169172). 
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4. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och då främst internationell forskning kring 

socialvården och specifikt socialarbetarnas roll i vårdnadstvister. Det genomgående temat som 

tidigare forskning pekar på är att socialarbetarna behöver få mera utbildning och handledning i 

sitt arbete med vårdnadstvister.  

Robert Madden & Raymie Wayne har år 2003 publicerat en artikel där de framställer den stora 

brist på utbildning och handledning som socialarbetare ges i rättsliga ärenden. Detta trots att 

socialarbetare dagligen jobbar utgående från lagstiftning. Madden & Wayne ville i sin artikel 

introducera ett nytt perspektiv gällande socialt arbete och den lagliga kontext som socialarbetare 

ofta befinner sig i. De kallade detta perspektiv för ”therapeutic jurisprudence”. Enkelt översatt: 

”terapeutisk juridik”. Med begreppet ”therapeutic jurisprudence” ville Madden & Wayne 

fokusera på hur man kan koppla samman forskning inom socialt arbete med juridik och hur 

socialarbetare bättre kan förhålla sig till de rättsliga frågor de jobbar med så att lagen ”tjänar 

sitt syfte”, dvs. att klienterna gagnas och kan förhålla sig till de rättsliga beslut som görs i deras 

ärenden. Madden & Wayne lyfte fram den viktiga roll som socialarbetare har och mera kunde 

ges i ärenden som behandlas i rättsinstanser. De ansåg att socialarbetare skulle ges mera 

utbildning i speciellt medling i rättsliga ärenden. Enligt Madden & Wayne har socialarbetaren 

en viktig roll när det gäller att bistå domare med kunskap och information kring psykologiska 

aspekter och hur olika beslut påverkar klienterna på ett psykologiskt plan, familjedynamiskt 

osv. För att detta ska lyckas krävs naturligtvis enligt Madden & Wayne ett starkt 

multiprofessionellt samarbete där olika yrkesmänniskor inom olika professioner öppet kan 

kommunicera och samverka för klienternas bästa (Madden & Wayne, 2003). När det gäller 

utdragna vårdnadstvister som återkommande behandlas i domstol så gav Madden & Wayne i 

sin artikel ett konkret exempel på hur dessa bättre kunde hanteras och eventuellt hitta en lösning 

utan att det behöver bli återkommande höranden och rättegångar i domstol. Madden & Wayne 

föreslog att domare mera kunde ta kontakt direkt med socialarbetare och tillsammans med 

socialarbetaren träffa föräldrarna för gemensamma höranden. Socialarbetaren kunde därefter 

bistå domaren med konkreta planer för till exempel hur relationer mellan barn och den förälder 

som t.ex. har lidit av psykisk ohälsa och alkoholmissbruk sakta kunde byggas upp. Domaren 

och socialarbetaren kunde göra förslag till ett konkret umgängesschema som alla parter skulle 

få ta del av och komma med kommentarer kring. Detta skulle behandlas på ett bättre sätt med 

tanke på barnen som ständigt lever i den konflikt som finns mellan föräldrarna och barnens 
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behov av relationer till sina föräldrar (Madden & Wayne, 2003). Man skulle även spara på 

samhällets resurser genom att undvika kostsamma och återkommande rättegångar. 

 

Michael Saini m.fl. (2012) har gjort en studie bland socialarbetare i Canada som jobbar med 

familjer där det råder svåra och långvariga konflikter mellan föräldrar gällande deras 

gemensamma barn. Studien visar på att det råder stora variationer i hur socialarbetarna förhåller 

sig till och definierar en svår konflikt. Socialarbetarna som ingick i studien lyfte det faktum att 

de ofta känner att de saknar utbildning och kunskap i att jobba med svåra konflikter. Saini m.fl. 

skriver i sin studie att de anser det vara väldigt oroande hur lite skriftliga riktlinjer och tidigare 

forskning det finns i hur man kan stöda socialarbetare i deras beslutsfattande gällande barnets 

bästa i svåra vårdnadstvister. Socialarbetarna i Saini med fleras studie upplevde det som mycket 

utmanande att jobba med vårdnadstvister. Dessa ärenden krävde enligt socialarbetarna stora 

resurser, tid, energi och emotionell stabilitet, mogenhet och mod. Saini m.fl. lyfter det faktum 

att socialarbetare mera borde ges handledning i hur de ska bemöta föräldrar som befinner sig i 

en svår vårdnadstvist och hur de ska se till barnets bästa och bedöma när barnet / barnen på 

grund av vårdnadstvisten far så illa att ärendet måste ses som ett barnskyddsärende och inte 

endast som en vårdnadstvist. I en vårdnadstvist riktar föräldrarna ofta många anklagelser mot 

varandra. Socialarbetaren hamnar i dessa fall ofta att fungera som en medlare mellan 

föräldrarna. Många gjorda studier visar på att socialarbetarna när de jobbar med svåra 

vårdnadstvister ofta börjar se föräldrarnas anklagelser som ogrundade och osanna. Detta gör att 

de svåra ärenden som socialarbetarna jobbar med kan behandlas på fel sätt och att problem inte 

alltid tas på allvar (Saini m.fl., 2012).   Det är väldigt viktigt att problemen tas på allvar och att 

vårdnadstvister behandlas på rätt sätt med tanke på att det finns barn som är väldigt emotionellt 

utsatta i dessa konflikter.  

 

I den studie som Saini m.fl. gjorde bland socialarbetare så framkom det att socialarbetarna hade 

svårt att hitta en gemensam definition på vad en så kallad ”high-conflict” vårdnadstvist var. De 

ansåg att det fanns stora variationer i hur socialarbetare förhåller sig till så kallade ”high-

conflict” – familjer och hur man anser att konflikterna påverkar barnen. En socialarbetarbetare 

kan i en vårdnadstvist se ett barn som är väldigt utsatt för stress och påfrestningar medan en 

annan socialarbetare kan anse att det inte är så farligt så länge som barnet inte blir utsatt för 

konkret fysiskt eller psykiskt våld. Socialarbetarna som ingick i Saini m.fleras studie kunde 

ändå tydligt nämna olika faktorer som de ansåg ingå i en så kallad ”high-conflict” familj. Dessa 

var; manipulation, brist på kommunikation och ständiga pågående kriser (Saini m.fl. 2012).  
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Även Buckley, Whelan och Carr (2011) undersökte hur det var för socialarbetare att jobba med 

barnskydd och vårdnadstvister på Irland. Deras undersökning visade på att familjerna som 

genomgick svåra vårdnadstvister inte blev hörda. Orsaken till detta framställdes vara att de 

socialarbetare som jobbade med barnskydd kunde uppfatta situationerna som ofarliga eller inte 

ta dem på tillräckligt stort allvar. Det framkom även motsättningar och förutfattade meningar 

på basen av kön, otillräckliga kunskaper samt stora brister på resurser. Enligt forskarna så 

behövs det mera tidiga ingripanden och specialkunnande gällande separationer. De tjänster som 

erbjuds separerande föräldrar behöver utvecklas, till exempel genom erfarenhetsexperter 

(Buckley, Whelan & Carr, 2011). Forskning som har gjorts i Australien av Judith Cashmore & 

Patrick Parkinson (2011) visar på samma sak. Cashmore & Parkinson har genom utförliga 

intervjuer med föräldrar i Australien försökt undersöka hur vårdnadstvister uppstår. Deras 

forskning visar på att vårdnadstvisterna uppstår oftast genom att en förälder känner stor oro för 

sina små barns trygghet och välmående hos den andra föräldern. Föräldrarnas upplevelser 

utgående från studien visade på att de ansåg att polisen och socialväsendet inte hade agerat 

tillräckligt för att hjälpa dem och barnen i deras utsatta situation.  

 

Mattila-Aalto, Bergman-Pyykkönen, Haavisto & Karvinen-Niinikoski (2012) har analyserat 

förhållandet och kommunikationen mellan skilda föräldrar och professionella som jobbar med 

separationer och de familjer som upplever dessa. Studien visar att det ofta är den ena föräldern 

som ensam söker hjälp och stöd av myndigheter. De ord som socialarbetare eller andra 

professionella använder tas ofta på stort allvar och föräldern agerar ofta utgående från den 

professionellas tankar och åsikter. Studien visar på att den förälder som har sökt hjälp ofta 

vänder den professionellas ordval till sin egen fördel. Detta kan leda till ytterliga konflikter 

mellan föräldrarna. Problemet här är att det är den ena parten som söker hjälp, medan konflikten 

pågår mellan båda parterna. För att lösa problemen behövs en dialog med båda parter. Analysen 

visar att det finns ett glapp inom service som riktar sig till separerande föräldrar i ett tidigare 

skede. Mera förebyggande arbete behövs enligt forskarna (Mattila-Aalto m.fl. (2012).  

 

Teija Hautanen skriver i sin doktorsavhandling Väkivalta ja huoltoriidat (2010) att hennes 

intresse ligger i att studera hur den finländska välfärdsstatens myndigheter definierar och 

förhåller sig till våld och föräldraskap samt förhållandet mellan våld och föräldraskap. Hon har 

specificerat sin forskning till vårdnadstvister som har förts vidare till rättsinstans, i första hand 
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tingsrätten. Hautanen undersöker vårdnadstvister som berör vårdnad, boende och/eller 

umgänge. I vårdnadstvister förekommer det relativt ofta att föräldrarna för fram information till 

tingsrätten angående våld inom parförhållandet, våld riktat mot barn samt anklagelser om 

sexuellt utnyttjande av barn. Hautanen vill i sin forskning se närmare på hur man behandlar 

dessa ärenden i rättsprocessen och vilka beslut man tar. Hon vill med sin analys av 158 stycken 

protokoll från tingsrätten över behandlade vårdnadstvister svara på dessa frågor. Hautanen vill 

med sin forskning undersöka myndigheters sätt att ta beslut på samma gång som man är skyldig 

att följa lagen och basera sina beslut med barnets bästa i åtanke. Hautanens infallsvinkel på 

frågor som rör föräldraskap och våld är institutionalistisk eftersom hon de facto undersöker 

myndigheters och speciellt domares och socialarbetares sätt att arbeta. I vårdnadstvister är dessa 

båda yrkesgrupper skyldiga att tolka och garantera att det görs en lösning som är den bästa med 

tanke på barnen, men deras makt och sätt att använda sin makt skiljer sig från varandra. Domare 

använder i vårdnadstvister sig av beslutandemakt och socialarbetare använder sig av makt 

kopplad till deras specialkunskap (Hautanen, 2010). Hautanens undersökning visar att 

socialarbetarna i sina utredningar som ges till tingsrätten inte alltid benämner eller beskriver att 

det har funnits våld inom familjen, trots att detta är konstaterat av till exempel andra 

myndigheter, såsom polis. I de fall där socialarbetarna benämner våldet så beskrivs det ofta 

ospecifikt, med omskrivningar och utan att man på något sätt tar ställning till våldet.   

 

 

 

 

5. Teoretiska perspektiv 

 

Avhandlingens teoretiska perspektiv har formats under arbetet med analysen. Jag upplever att 

jag hittade de rätta teorierna och infallsvinklarna först när jag hade gjort mina intervjuer med 

socialarbetarna och börjat se vad innehållet bestod av. När jag sedan kopplade mitt insamlade 

material till konkreta fakta utformades tanken om att inta en institutionalistisk ansats. Min 

utgångspunkt är att jag förutom att lyssna på socialarbetarnas egna berättelser även vill koppla 

detta till de institutioner och de organisationer de jobbar inom. Socialarbetarna och domarna 

jobbar inte endast med enskilda vårdnadstvister som berör en specifik familj, utan man bör 

komma ihåg att de även jobbar inom samhälleliga institutioner som styrs av lagar, förordningar, 

normer och politik. Socialarbetarna och domarna jobbar för hela samhället och inte endast för 

enskilda individer. De institutioner inom vilka de jobbar ses som institutioner där man på ett 
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sätt definierar genom beslut och utlåtanden bland annat vad som är ett gott föräldraskap och hur 

man ser till barns bästa. Påverkas socialarbetarnas handlingsutrymme i arbetet med 

utredningarna med tanke på de institutionella omständigheterna? Både domarna och 

socialarbetarna har i sin yrkesroll olika former av makt. Jag har under min undersökning varit 

väldigt intresserad av att se på hur socialarbetarna själva förhåller sig till den ”makt” de besitter 

genom sina utredningar till tingsrätten. Vill de själva ta ställning i sina utredningar eller 

överlåter de helt och hållet ställningstagandet till det beslutande organet? Genom att beskriva 

socialarbetarens yrkesroll och yrkesidentitet vill jag lyfta hur socialarbetarna resonerar kring 

sig själva, sin personlighet i samband med sin yrkesroll. Förutom att jag önskar se närmare på 

hur socialarbetarnas egna personliga värderingar styr deras arbete med vårdnadstvister och de 

utredningar de gör på begäran av tingsrätten, så vill jag även se hur de resonerar kring sin 

yrkesroll. Vad ser de till exempel som sitt ansvar och vad anser de är tingsrättens ansvar? 

 

 

 

5.1  Institutionalistisk ansats 

 

Jag funderade länge på hur jag ur ett teoretiskt perspektiv kan kombinera socialvårdens sätt att 

jobba med vårdnadstvister med tingsrätternas sätt att jobba med vårdnadstvister. Det som 

förenar socialvården och tingsrätterna är att de båda är samhälleliga institutioner. Jag önskar 

med min avhandling tydliggöra hur de institutioner som behandlar och jobbar med 

vårdnadstvister även fungerar som samhällets aktörer när det gäller att bädda för ett fungerande 

finländskt familjeliv, ett tillräckligt föräldraskap och en god barndom för de barn som upplever 

vårdnadstvister.  

Att utföra en utredning enligt Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 16 § är 

socialnämndens ansvar i den kommun där barnet eller barnen bor. Socialnämnden är en 

offentlig myndighet (Auvinen, 2002, 130.) Enligt Lagen om offentlighet i myndigheternas 

verksamhet 4 § anses en myndighet vara bl.a. statliga ämbetsverk, domstolar och övriga 

lagskipningsorgan, kommunala myndigheter nämnder, delegationer, kommittéer, 

kommissioner, arbetsgrupper, förrättningsmän och revisorer i kommuner och samkommuner 

samt andra därmed jämförbara organ som med stöd av en lag, en förordning eller ett beslut 

fattat av en myndighet som avses i 1, 2 eller 7 punkten har tillsatts för att självständigt utföra 

en uppgift (Tuori, 2016, 254, 732-733). Att jobba med utredningar på begäran av tingsrätten 
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kan med stöd av lagen anses vara ett utförande som socialnämnden är skyldig att göra. Att 

utarbeta utredningar anses inte juridiskt vara någon form av beslutsfattande som den offentliga 

myndigheten ges i uppgift att sköta.  

Syftet med Socialvårdslagen är bland annat att främja och upprätthålla välfärd och social 

trygghet samt på lika grunder trygga behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice samt 

andra åtgärder som främjar välfärden. Som det sista syftet med lagen nämns att förbättra 

samarbetet mellan socialvården och kommunens olika sektorer samt andra aktörer 

(Socialvårdslag 30.12.2014/1301 1 §).  

Det sociala arbetets uppgifter är med andra ord många. Rollen som myndighet varierar beroende 

av vilken lag som finns som stöd för det arbete man utför. I en del fall ska man fungera endast 

som en rådgivande myndighet och i andra fall är man den myndighet som fungerar som 

beslutsfattare (jfr. bl.a. Taskinen 2001, 45). Kiuru & Metteri (2014,166) använder i sin 

forskning sig av det finska uttrycket ”tehtäväalue istituutioiden rajalla”. Med detta menar 

forskarna när två eller flera olika institutioner jobbar med samma ärenden och på vilket sätt 

man samarbetar kring dessa ärenden. Resultaten från deras forskning visar att samarbetet som 

sker mellan två olika myndigheter formas och blir ofta en helt egen helhet där man jobbar på 

ett speciellt sätt. Kiuru & Metteri menar att man kan undersöka samarbetet mellan 

myndigheterna som ett helt eget system. I det egna systemet samarbetar myndigheterna enligt 

ett enskilt mönster. Det samarbete som myndigheter gör regleras av de egna institutionernas 

uppbyggnad, lagar och regler. Samarbetet som socialvården och domstolar gör i arbetet med 

vårdnadstvister kan placeras inom ett så kallat eget system mellan två olika institutioner. Båda 

institutionerna gynnas av ett gott samarbete men deras arbete regleras ändå av lagar och regler 

inom vardera institution (Kiuru & Metteri 2014, 166).  

Om man slår upp ordet institution så får man väldigt varierande och breda förklaringar till vad 

begreppet betyder. Vivien Lowndes skriver i sin bok Why Insitutions Matter (2013) att 

institution definieras som strukturer som utgående från sin kontext formas av lagar, normer och 

hur man utför vissa saker. Hur man utför olika saker grundar sig ofta i en institution på 

traditioner och kultur (Lowndes m.fl., 2013). Historiskt så har institutioner mest förknippats 

med statliga inrättningar men i dagens läge pratar man även om institutioner när det gäller andra 

former av social organisering (Lowndes m.fl., 2013). Begreppet institution är mångfacetterat 

också på det sättet att institutioner verkar inom samhällets alla nivåer. Inom en institution finns 

alltifrån informella koder och regler, skrivna kontrakt till komplexa organisationer med hårt 

styrd lagstiftning. Inom de institutioner som jag undersöker i min avhandling styrs man långt 
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av just lagstiftning. Lagstiftning styr och påverkar samhället väldigt långt på alla nivåer, allt 

från människors vardag till de större samhälleliga strukturerna. Men. Tingsrätterna och sociala 

myndigheter har även en annan viktig roll eftersom deras sätt att se på och kategorisera 

människor har stor effekt. Hur man definierar till exempel gemensam vårdnad, faderskap, 

moderskap, barnets bästa och så vidare har en stor inverkan på vilka förväntningar man bygger 

upp i samhället kring dessa roller men detta har även en stor inverkan på enskilda människors 

liv.  

 

Med utgångspunkt i den så kallade nyinstitutionalismen undersöker man hur professionella 

människor fungerar på sina arbetsplatser. Det är utgående från nyinstitutionalismen av central 

betydelse att kunna separera den formella strukturen (organisationen) från den mer flexibla och 

föränderliga struktur som utgör det faktiska skeendet (institutionen) - samt att förstå de 

spänningar som ligger i förhållandet mellan dem. Nobelpristagaren Douglass C. North har 

beskrivit vad som utmärker en institution om man anlägger ett nyinstitutionellt perspektiv. 

William M. Dugger har (1995) sammanfattat North’s beskrivning som följer; ”Institutioner 

utgör mänskligt genererade begränsningar vilka ger struktur åt politisk, ekonomisk och social 

interaktion”. De består av såväl informella begränsningar (sanktioner, tabu, vanor, traditioner 

och uppförandekoder) och formella regler (lagar och regler). Genom hela historien, menar 

North enligt Dugger, har institutioner genererats av människor för att skapa ordning och för att 

reducera osäkerhet i interaktion. Institutioner utvecklas hela tiden stegvis och förenar det 

förflutna med nuet och framtiden (Dugger, 1995). 

Bl.a. Teija Hautanen utgår i sin doktorsavhandling Väkivalta ja huoltoriidat (2010) från en 

institutionalistisk ansats. Hon förklarar detta med att hon vill undersöka myndigheters och 

speciellt domares och socialarbetares arbetssätt och förhållningssätt till vårdnadstvister där det 

har framkommit att det inom familjen har förekommit våld. Hautanen vill se på hur de olika 

yrkesgrupperna utgående från sin makt och roll i vårdnadstvisterna agerar. Domare har makten 

att göra beslut medan socialarbetare i vårdnadstvister kan använda sin specialkunskap som ett 

så kallat maktmedel. Hautanen riktar in sin analys på att se hur lagstiftningens principer och 

ordval påverkar hur yrkesmänniskorna förstår och vilka ordval de använder i sina utlåtanden. 

Hautanen ser även på hur man utgående från ordvalen och meningsbyggnaderna i 

rättsinstansernas beslut och utlåtanden kan se hur rättsinstansernas och socialmyndigheternas 

arbete fungerar, vilka förväntningar dessa instanser har på sitt arbete och hur deras arbetssätt 

och förhållningssätt har etablerats och upprätthålls. Hautanen tar även i beaktande den 
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samhälleliga aspekten, där vårdnadstvister ständigt uppkommer och hur man i samhället ser på 

och definierar ett gott föräldraskap och våld. Dessutom lyfter Hautanen betydelsen av följderna 

för de texter som rättsinstanserna och socialmyndigheterna producerar. Texterna är ett 

maktmedel och påverkar på ett mycket konkret sätt enskilda människors liv. 

 

Patientjournaler och dokumentation över arbetets gång är numera en stor och betydande del av 

finsk förvaltningskultur. Hautanen skriver att det är vanligt att det arbete som utförs i olika 

institutioner konkretiseras och syns som texter till olika förhandlingar och beslut (Hiidenmaa, 

200 s. 35 i Hautanen, 2010). Hautanen benämner detta som ”tekstivälitteiset instituutiot”. Hur 

man uttrycker sig i texterna återspeglar sig enl. Hautanen hur man ser sitt jobb och hur man 

förhåller sig till det man ska ta beslut om. T.ex. inom vård- och omsorgsbranschen definieras 

ofta sociala problem genom professionellas texter och det är även genom beslutstexter som man 

motiverar och definierar olika människors rättigheter och behov till viss typ av service medan 

andra genom texter definieras som icke-berättigade till en del av service (Raitakari, 2006, s.25 

– 27 i Hautanen, 2010). Rättsinstanser är instanser där texter spelar en mycket stor roll. 

Vårdnadstvister kommer till rättsinstanser i textform. Begärda utlåtanden som rättsinstanserna 

tar ställning till kommer till dem i textform, såsom socialarbetarnas utlåtande. Till slut ges 

rättsinstansernas slutgiltiga beslut även det i textform.  

 

 

 

5.2  Socialarbetarens yrkesroll, yrkesidenttitet och handlingsutrymme 

 

Kännetecknande för en profession är enligt Anna Meeuwisse m.fl. (2016) att gruppen har 

tillgång till systematisk teori, professionell auktoritet, samhällets sanktion, etiska regler och en 

egen kultur. De yrkesgrupper som oftast omnämns i sammanhanget är till exempel läkare och 

psykologer vilka har ett eget område med ensamrätt att verka inom. Strävan efter att få ett 

samhälleligt erkännande/mandat har pågått i många år bland det sociala arbetets yrkesgrupper 

(Meeuwisse m.fl., 2016). Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården trädde i kraft i 

Finland 1.3.2016. Syftet med den nya lagen var att främja klientsäkerheten och 

socialvårdsklienters rätt till socialvård av god kvalitet och till gott bemötande (www.finlex.fi). 

Lagen klargör även rättigheterna och förpliktelserna för yrkesutbildade personer inom 

socialvården (Talentia, 2021). Valvira är den myndighet i Finland som beviljar rätt att utöva 

socialvårdsyrke som legitimerad yrkesutbildad person (Talentia, 2021). 
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Begreppet yrkesroll kan enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2008) beskrivas på två vis. 

Den ena beskrivningen är att yrkesrollen definieras av sociala förväntningar på vad rollen i en 

erhållen tjänst bör innebära. Den andra är att yrkesrollen även kan definieras som en 

förhandlingsbar överenskommelse mellan individer (Svensson m.fl., 2008). En yrkesroll bör ha 

en specifik plats i en verksamhet eller organisation och skall ha befattningsbeskrivningar samt 

formella regler eller lagar som styr yrkesrollens utövande. Yrkesrollen kan förändras med 

befattningsbeskrivningarnas eventuella utveckling (Svensson et.al., 2008). Røkenes och 

Hanssen (2016) beskriver yrkesrollen som den ram av förutsättningar som krävs i samverkan, 

kommunikation och en tydlig relation med klienter.   Røkenes och Hanssen (2016) delar också 

Svensson et.al. (2008) åsikt om att det finns två sätt att beskriva yrkesrollen, men benämner 

detta som formell och informell yrkesroll. Den formella yrkesrollen börjar beskrivas såsom 

Svensson et.al. (2008) med utgångspunkt i befattningsbeskrivning eller arbetsbeskrivning. 

Røkenes och Hanssen (2016) beskriver den informella yrkesrollen som de förväntningar som 

riktas mot positionen som man blir tilldelad i systemet.     

 

Yrkesidentiteten är till skillnad från yrkesrollen inte beroende av ett sammanhang såsom 

organisation eller en överenskommelse mellan individer även om yrkesidentiteten kan färgas 

av dessa sammanhang (Svensson m.fl., 2008). Yrkesidentiteten konstrueras av socialarbetaren 

själv med byggstenar som innehåller utbildning, förväntningar av sitt arbete, den egna synen på 

sig själv och sin yrkesroll, egna personliga erfarenheter, egna upplevelser och egna etiska 

förhållningssätt. Yrkesidentitet bildar basen för den personliga delen i yrkesrollen (Svensson 

m.fl., 2008).  I yrkesrollen kan det vara nödvändigt att använda sig av sig själv som redskap 

vilket gör att egna erfarenheter och upplevelser får en betydande roll i mötet med klienter. 

Svensson m.fl. anser även att då yrket innehåller maktförhållanden så är det av stor vikt att 

socialarbetaren ser till sina egna personliga förutsättningar ur ett etiskt perspektiv i sin 

yrkesidentitet.   

 

Yrkesidentiteten innehåller alltså ens egna personliga etiska förhållningssätt till sitt arbete. 

Detta är något som finns i professionsetiken som bl.a. Svein Aage Christoffersen (2017) menar 

tar plats i varje möte med klienter. Christoffersen m.fl. beskriver i sin bok om professionsetik 

(2017) etiken som en normativ teoretisk reflektion, men professionsetiken är inte bara teoretisk 

utan även praktisk. Christoffersen berättar om tre kännetecken som utmärker professionsetik. 

Det första kännetecknet är mötet mellan människor som sker ansikte mot ansikte. Det andra 
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kännetecknet berättar om hur mötet bör vara handlingsorienterat vilket kräver både reflektion 

och handling. Professionsetiken symboliserar en normativ handling som en yrkesutövare 

beslutar om samt går att rättfärdiga utifrån urvalet som fanns vid tillfället. Dessa handlingar bör 

alltid reflekteras över i efterhand som en professionsetik kvalitetssäkring för verksamheten det 

berör. Det tredje och sista kännetecknet är att grunden för mötet skall bygga på yrkesutövares 

professionella kompetens.   

 

Brad Forenza & Caitlin Eckert (2018) skriver i sin artikel ”Social Worker Identity: A Profession 

in Context” att det sociala arbetet är ett mycket brett område där man måste ta i beaktande olika 

nivåer som påverkar socialarbetare i deras arbete och i deras yrkesroll. De klassificerar tre olika 

nivåer; micro, mezzo och macro. Enligt Forenza & Eckert saknar det sociala arbetet en 

sammanhållande yrkesidentiet på grund av att en socialarbetares jobb kan vara så väldigt 

varierande beroende av inom vilket område man arbetar. Yrkesidentiet är ett begrepp som de 

anser är en slags förlängning av social identitet. Forenza & Eckert menar att det sociala arbetet 

ännu är ett område som är relativt nytt som ett eget vetenskapsområde och därför söker det 

sociala arbetet ännu sin professionella identitet som en egen vetenskap. Eftersom yrkesidentitet 

som begrepp ständigt förändras så blir det enl. Forenza & Eckert väldigt abstrakt.  

Forenza & Eckert nämner tre kvaliteter som begreppet yrkesidentitet består av utgående från 

deras studie med 12 djupgående intervjuer med socialarbetare: känsla av samhörighet, känsla 

av möjligheter till utveckling samt effektivitet. Samhörighet hänvisar till varaktiga sociala 

relationer, ”expansiveness” hänvisar till omfattningen av en social-professionell identitet, och 

effektivitet hänvisar till positiva eller negativa uppfattningar av identiteten (Wenger, 2000 i 

Forenza & Eckert 2018). 

Resultaten av Forenza & Eckerts studie visar på sex stycken huvudteman och 21 stycken 

underkategorier som hänför sig till socialarbetarnas yrkesidentiet. De teman som Forenza & 

Eckert tar upp i sin studie är kategoriserade enligt de tre nivåerna; mikro, mezzo och macro, 

dvs. Socialt arbete i sin egen kontext, professionella banor och yttre påverkan såsom t.ex. 

lagstiftning och politik.  

 

Yrkesidentiteten är starkt sammankopplad med individens sätt att ta till sig och förhålla sig till 

de normer och värderingar som har skapats inom organisationen och i samhället i stort. Forenza 

& Eckerts menar att när en person tar till sig gruppbaserade värderingar och normer inom en 

professionell organisation eller i ett professionellt sammanhang så finns det möjlighet för 
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personen att utveckla unika förmågor och möjligheter både för sig själv som yrkesmänniska 

men även för hela organisationen. Oberoende av inom vilket område en socialarbetare arbetar 

så är allmänna etiska principer, såsom t.ex. att jobba utgående från den lagstiftning som finns 

eller att behandla alla människor lika allmänt rådande värderingar inom det sociala arbetets 

profession. Trots detta så råder det en mycket livlig debatt inom det sociala arbetet och 

organiseringen av detta med tanke på principer och värderingar. Speciellt finns det 

motsättningar inom hur man bör tänka gällande det sociala arbetets inverkan på mikronivå samt 

makronivå. En del talar för att socialarbetare ska jobba för att påverka samhället i stort genom 

att försöka jobba för förändrade strukturer och förebygga större sociala problem medan andra 

vill se att socialarbetaren ska jobba för den enskilda individen och göra en skillnad på individ-

nivå.  

 

En viktig del i att ta ett professionellt ansvar i arbetet är enligt forskarna Liljegren & Parding 

(2010) att ha handlingsutrymme. Innebörden i begreppet kan beskrivas på olika sätt men en 

viktig karaktäristika är att utförandet av arbetsuppgifterna sker relativt självständigt, både när 

det gäller planering och genomförande (Liljegren & Parding, 2010). Det praktiska sociala 

arbetet kännetecknas av både rörlighet och oförutsägbarhet. Ett centralt karaktäristika som 

brukar betonas när det gäller socialvårdens arbete är att socialarbetaren förväntas anpassa sig 

till dels krav från samhället men också till organisationens mål, dels krav från 

klienten/brukaren. Dessa mål och krav kan delvis vara motstridiga och tillsammans med de 

specifika omständigheterna medför de att socialarbetarens arbete blir komplext (jmf Parding 

2010). Socialarbetaren ställs inför olika situationer som inbegriper nya omständigheter vilket 

gör det omöjligt att ha regler eller skapa rutiner som täcker alla olika variationer. För att kunna 

fullfölja arbetsuppgifterna och uppfylla målsättningen om individuella bedömningar behöver 

socialarbetaren ha en egen beslutsrätt i förhållande till klienterna. De behöver ett 

handlingsutrymme för att på egen hand kunna fatta beslut i vissa frågor under det dagliga 

arbetet. Svensson et al (2008) beskriver handlingsutrymmet som den ”professionssfär mellan 

organisationens uppdrag och klientens intresse” där socialarbetaren med sin kunskap och sina 

egna överväganden avgör vad som bör göras i den aktuella situationen. Svensson et al (2008) 

nämner tre centrala aspekter av en socialarbetares handlingsutrymme: 1) Möjlighet att styra 

över val av handling inom organisationens givna uppdrag, 2) Möjlighet att påverka 

organisationens givna utrymme samt 3)  Att ha professionell kunskap och hållning för att kunna 

bedöma rimligheten i de val socialarbetaren gör – att ha ett gott omdöme. Sammanfattningsvis 

kan handlingsutrymme beskrivas som möjligheten att handla mellan reglerna vilket antyder att 
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handlingsutrymmet inte är statiskt utan skapas och återskapas i relation till klienten (Liljegren 

& Parding 2010, Svensson et al 2008).  

 

 

 

 

6 Kvalitativ metod och intervjuer som forskningsmaterial 

 

Avhandlingen är en kvalitativ studie som baserar sig på intervjuer med socialarbetare kring 

deras arbete med utredningar som görs på begäran av tingsrätten gällande vårdnad, boende, 

umgänge samt underhåll. Vårdnadstvister och de utredningar som socialarbetarna gör i 

anslutning till vårdnadstvisterna kan ses som ett samhälleligt fenomen. Kvalitativa studier 

syftar till att få mera kunskap om samhälleliga fenomen samt hur de samhälleliga normerna och 

strukturerna påverkar individerna i samhället. För att kunna studera dessa samhälleliga fenomen 

behöver forskaren gå till dem som lever och vekar i samhället och genom deras upplevelser kan 

forskaren bilda sig en uppfattning om de olika fenomenen. Forskaren kan till exempel göra 

intervjuer, göra etnografiska studier eller använda sig av texter för att studera samhälleliga 

fenomen. (Ahrne & Svensson, 2015 8-16.). Jag har i min studie valt att samla den information 

som jag är intresserad av genom att göra semistrukturerade intervjuer. Forskningsansatsen i min 

studie är abduktiv. Jag strävar till att i min studie sammankoppla min empiri med den teori jag 

har presenterat och reflektera kring de likheter och olikheter som finns.      

Kvalitativ forskning brukar kritiseras för att vara för subjektiv, vilket syftar till att de utövande 

forskarna bedömer sitt material på ett för osystematiskt sätt och genom det skapar en för 

personlig uppfattning av vad som är viktigt för studien (Bryman, 2018). Det subjektiva bör 

kunna motverkas med tydlig information om ämnet redan innan intervjun genomförs samt att 

nyttja system för kodning av den insamlade empirin för att kunna hitta de teman som kommer 

fram under intervjuerna. Detta skapar en tydlig struktur samtidigt som att det finns en kvalitativ 

frihet för respondenterna att uttrycka det som studiens frågeställningar efterfrågar. Min 

personliga ontologiska utgångspunkt i min avhandling är subjektivistisk, dvs. jag ser det som 
att verkligheten är beroende av iakttagaren (i detta fall socialarbetarna) och därmed mångtydig 

och relativ. Jag vill se på vilka konsekvenser just detta får för de utredningar som socialarbetare 

gör i vårdnadstvister på begäran av tingsrätten. 
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6.1 Intervjuer som forskningsmaterial 

 

Inför intervjuerna med det som blev 5 socialarbetare, utvecklade jag en intervjuguide (se 

bilaga). Jag tog kontakt med fyra stycken kommuner i Österbotten och ansökte om 

forskningstillstånd för att få utföra intervjuer med socialarbetare på deras arbetsplats. Samtliga 

kommuner beviljade min ansökan. När jag hade fått mitt forskningstillstånd beviljat kontaktade 

jag de socialarbetare som jobbade med familjerättsliga ärenden direkt via e-post för att 

presentera mig själv och min forskning. Samtliga kontaktade tackade ja till en intervju. Vi 

bokade in tider för intervjuer per e-post. Samtliga intervjuer skedde på socialarbetarnas 

arbetsplats. Tre stycken intervjuer skedde i socialarbetarens egna arbetsrum medan två stycken 

intervjuer skedde i ett allmänt mötesrum men på ifrågavarande socialarbetares arbetsplats. 

 

När jag gjorde mina intervjuer så ville jag att socialarbetarna skulle berätta helt fritt så mycket 

som möjligt. Jag ville inte styra dem i sina svar. Det jag var ute efter var deras egna tankar, 

åsikter och upplevelser. Inför intervjuerna läste jag in mig på hur man utför berättarfokuserade 

intervjuer för att få tips och råd för hur man på bästa sätt kan lyckas. Bl.a. Hydén (2000) har 

utvecklat en modell för berättarfokuserade intervjuer. Berättarfokuserade intervjuer kan bäst 

liknas vid en metod som utnyttjar samtalsterapeutiska tekniker för att stödja berättandet, ett 

dialektiskt förhållningssätt som bland annat fokuserar på relationen mellan forskaren och 

informanten för att på så vis möjliggöra sammanhängande mångfacetterade berättelser (Hydén 

2000). Metoden lämpar sig väl för intervjuer med barn då det är möjligt att anpassa den efter 

det aktuella barnet. Hydén anser att öppna frågor uppmuntrar respondenternas aktörskap, 

eftersom sådana frågor ger dem möjlighet att styra processen, att berätta det som de själva finner 

meningsfullt samtidigt som de kan välja att utelämna saker som de finner oviktiga, meningslösa 

eller svårt att prata om.  

 

Mina intervjuer inleddes med att jag berättade lite om mig själv och min studie. Tidigare 

forskare, bl.a. Eriksson och Näsman (2009) påpekar i sina forskningar på positiva erfarenheter 

av att som intervjuare vara personlig och positionera sig som individ. Under intervjuerna 

använde jag mig av min intervjuguide som stöd. Den innehöll öppna frågor som: Kan du 

beskriva ditt arbete med utredningar på begäran av tingsrätten? Vad upplever du som 

utmanande med att göra utredningar? Vad upplever du som bra? Upplever du förväntningar på 

dig som socialarbetare när du gör utredningar till tingsrätten? Känner du att du har tillräckligt 

med möjlighet till utbildning och vidare skolningar? Utgående från samtalets gång och 
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socialarbetarens berättelser ställde jag uppföljande frågor som: Kan du berätta lite mera om hur 

du tänker då? Vad menar du då? Och så vidare. Intervjuerna bandades så att jag skulle få 

möjlighet till att sätta allt fokus till det som sades och berättades under intervjuerna. 

 

Samtliga av mina respondenter berättade väldigt öppet och fritt under intervjuerna. Detta gjorde 

att jag fick ett omfattande material att ta del av. Intervjuerna tog ungefär 45 – 60 minuter 

vardera. Jag har i efterhand försökt att kritiskt granska mina intervjuer. Intervjuguiden har inte 

reviderats i efterhand men intervjuerna med de enskilda socialarbetarna gick naturligt i lite olika 

riktning och detta gjorde att jag ställde vissa följdfrågor som inte var likadana i samtliga 

intervjuer. Detta gjordes helt utgående från socialarbetarnas egna berättelser och jag försökte 

följa deras tankar och val av samtalsämne. De huvudsakliga frågorna höll jag ändå fast vid i 

samtliga intervjuer. Alla socialarbetare har med andra ord svarat på de huvudsakliga frågorna.  

 
 

 

 

 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Efter att jag hade transkriberat mina intervjuer började jag fundera på själva analysen av det 

material jag hade framför mig. Transkriberingen åskådliggjorde intervjuerna på ett bra sätt och 

tack vare transkriberingen har den analysprocess som fick sin början redan under intervjuerna 

fortsatt. Jag försökte läsa igenom mitt material noggrant och skapa mig en bild av och närma 

mig innehållet. Under läsningen försökte jag dela upp och ordna materialet enligt olika samband 

och teman som jag hittade i texten. Tidigare forskning, såsom Graneheim & Lundman (2004), 

pekar på att det inte är någon garanti för en bra överblick trots att man själv är den som har 

samlat in materialet och tycker sig känna till vad det handlar om. En analys förutsätter att man 

istället på nytt undersöker materialet, som om man inte känner till det sedan tidigare. 

 

Jag har analyserat materialet med tematisk innehållsanalys för att lyfta fram olika teman som 

är relevanta för forskningsfrågorna. Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som kan 

användas för att tolka innehållet i olika texter för att belysa textens betydelse. Innehållsanalys 

kan användas för att t.ex. analysera transkriberade intervjuer eller för analys av t.ex. 

tidningsartiklar, dagböcker, insamlat material som enkäter med öppna frågor.  Den kvalitativa 
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innehållsanalysen används främst för att tolka innehållet i en text, man söker efter gemensamma 

nämnare men ser även på det som skiljer ur. Innehållsanalys som begrepp innefattar såväl 

kvantitativt inriktad forskning som kvalitativ, tolkande forskning. Många forskningar där 

innehållsanalys har använts som analysmetod har kritiserats för dess ofullständighet, där 

forskaren har kunnat beskriva analysen noggrant men inte kunnat dra meningsfulla slutsatser 

utan presenterat det insamlade och sorterade materialet som sitt resultat (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Jag kände mig länge osäker på huruvida jag skulle använda diskursanalys eller innehållsanalys 

som grund när jag analyserar mitt material. Innehållsanalys skiljer sig från diskursanalys på det 

sättet att den söker efter textens betydelse medan man med diskursanalys analyserar hur dessa 

betydelser förs fram i texten (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). I ett intervjumaterial hittas oftast 

också diskurser som präglat informanten. Det är upp till forskaren att ta ställning till vilken typ 

av analys som blir bäst att använda sig av. Analysens syfte är att avslöja meningen med frågan 

och därmed den göra den underförstådda synen på kvalitativ forskning tydlig (Kvale & 

Brinkmann 2014, 230).   

Jag använde mig mycket av Kvale och Brinkmanns (2014) bok Den kvalitativa 

forskningsintervjun när jag gjorde min analys. Analysprocessen utgående från Kvale och 

Brinkmann (2014) inleds med att man går igenom samtliga intervjuer för att skapa en 

helhetsbild. Efter detta kan empirin börja sorteras genom att brytas ner till beståndsdelar som 

är relevanta för studiens syfte och därefter tematiseras. Slutligen skall den tematiserade empirin 

analyseras och presenteras i en deskriptiv redogörelse som då skapar studiens resultat (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  Tuomi & Sarajärvi (2018) skriver att när man går igenom sitt material 

så ska man skilja ut och markerar det som intresserar och lämnar bort allt annat som inte är 

relevant. Man bör ha en klar skiljelinje över vad som är viktigt för just denna forskning. Sedan 

samlas det markerade materialet ihop och sätts skilt från övrigt material. Det markerade 

materialet klassificeras, tematiseras och slutligen skrivs ett sammandrag. Syftet med 

innehållsanalys är att ordna materialet utan att viktig information går förlorad. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). 

Efter att jag transkriberat samtliga intervjuer, började jag med att läsa igenom materialet flera 

gånger, för att få en god helhetsbild av materialet. Därefter har jag sett på forskningsfrågorna 

och försökt identifiera kategorier eller grupperingar som svarar på forskningsfrågorna i studien. 

Genom innehållsanalysen har jag kommit fram till fem stycken övergripande teman. Mitt syfte 

var att se på vilka roller som socialarbetarna tillskriver sig själva i sitt arbete med utredningar 
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som de gör på begäran av en domstol. De teman, eller i mitt fall roller, som jag hittade var;  

utfomandet av själva utredningen, socialarbetarens upplevda roll som förespråkare för barnets 

perspektiv, socialarbetarens roll som medlare, upplevelser av makt i sin yrkesposition gällande 

utredningar samt socialarbetarnas upplevda yrkesroll i förhållande till övriga myndigheter och 

aktörer i en vårdnadstvist. Ett tema som även kom tydligt fram var komplexitet. 

Socialarbetarnas upplevelser var att vårdnadstvister som de jobbar med är väldigt komplexa 

och kräver ett stort kunnande. Samtliga teman presenteras närmare i kapitel sju, resultatdelen.  

Mitt material behövde endast reduceras till vissa delar. Den information jag har fått av mina 

intervjuade socialarbetare upplever jag ändå som mycket användbar. Efter reduceringen 

försökte jag hitta analysenheter eller meningsenheter, s.k. förenklade uttryck. Det kan vara 

frågan om ett enskilt ord, en mening, citat eller en helhet som innehåller flera meningar som 

sedan söks utifrån texten. Dessa kan kallas koder, och motsvarar (eller inte motsvarar) faktiska 

termer i den text som ska analyseras. Orden har ett gemensamt budskap, och genom att reducera 

får man fram ett väsentligt underlag för kodning. Koderna måste inte bara väljas, utan också 

definieras så att forskaren är tydlig med vad han påstår genom sin tillämpning av en kod. 

Kodning är sedan ett naturligt nästa steg i försöket att organisera dessa data så att det blir möjligt 

att göra ytterligare reduceringar i analysprocessen. Med kodning menas den process där 

forskaren tillämpar koder på de reducerade enheterna, eller som i mitt fall orden, och när dessa 

hittats kan man koppla samman de förenklade uttrycken och belysa likheter och olikheter 

(Kvale & Brinkmann 2014, 241 – 242).  

 

Kvale & Brinkmann (2014, 231) säger att vi inte kan fråga hur intervjuerna ska analyseras innan 

svaren på avhandlingens vad och varför har getts; dvs. innehåll och syfte kommer före metod. 

Sällan finns det heller bara ett rätt svar på forskningsfrågorna och det kan anses vara betydande 

att fundera om meningen med forskningen är att ifrågasätta tidigare forskning genom att 

granska dess sakinnehåll och bidra med ny tolkning till den tidigare teorin. Ibland är det just 

det som är syftet, men det kan också vara att komplettera tidigare forskning med mening att 

hitta nya frågeställningar för att komma djupare in i ett ämne som teorin omfattar. Många 

forskningar syftar till att bidra till kunskapsutvecklingen inom ett ämnesområde. Att se något 

nytt i det gamla eller något helt nytt vi inte sett tidigare (Kvale & Brinkmann 2014, 150).  Mitt 

mål med min analys har varit att utgående från ett stort urval av tidigare forskning kring 

vårdnadstvister bidra till att utveckla kunskap även från de professionellas perspektiv och lyfta 

fram det stöd som socialarbetare behöver för att kunna fungera väl i sitt arbete med utsatta 



 

 

27 

 

familjer som genomgår vårdnadstvister så att tjänster och service som erbjuds vid 

vårdnadstvister kan utvecklas och förbättras. Min innehållsanalys har varit abduktiv vilket 

betyder att jag har sökt mitt svar på forskningsfrågorna genom både teoretiska perspektiv och 

ett eget insamlat material som tillsammans med analysen av intervjuerna har skapat ny kunskap 

genom en fortgående forskningsprocess. 

 

Kvale & Brinkmann skriver att analysens giltighet och slutsatsernas generaliserbarhet måste 

diskuteras ur en annan synvinkel än om urvalet kan anses vara representativt för hela 

befolkningen. Detta har jag försökt komma ihåg när jag har analyserat mina respondenters 

intervjuer. Jag är mycket medveten om mitt begränsade material. Jag strävar inte till några 

representativa resultat för samtliga socialarbetare i hela Finland, utan mitt mål är att analysera 

och diskutera kring de personliga upplevelser mina respondenter har och bidra till nya tankesätt 

och infallsvinklar i arbetet med familjerättsliga ärenden. Under processen med denna 

avhandling valde jag att inte bestämma vilken teoretisk utgångspunkt jag skulle ha förrän jag 

var så pass långt i min analysprocess att jag hade kodat materialet och grupperat kategorierna. 

Det här tror jag hade den fördelen att jag ”lyssnade in” mitt material ordentligt och inte försökte 

få fram ett visst resultat redan från början. 

 

 

 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt forskningsetiska delegationen (TENK) 2019 är det i forskningsprocessen viktigt att ta i 

beaktande tre olika etiska principer. Dessa är: 1) Respekt för den undersökta personens 

självbestämmanderätt, 2) Undvikande av skada och 3) Personlig integritet och dataskydd. 

 

För att följa de etiska aspekterna kring min egen magisteravhandling har jag inför intervjuerna 

per e-post gett mina informanter information där jag beskriver mitt forskningstema samt 

informerar om att deltagandet i min studie är frivilligt. Jag har konkret försökt beskriva hur 

intervjuerna går till, att det handlar om öppna frågor och hur länge intervjun beräknas ta etc. 

Jag har även informerat alla mina informanter om hur mitt material kommer att användas.  
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Eftersom min forskning kommer att lyfta fram eventuella organisatoriska olägenheter är jag 

medveten om att detta kan bli svårt för mina informanter ifall att förmän och chefer tar del av 

mitt insamlade material. För att undvika psykiska olägenheter kommer jag att försöka skriva 

och presentera mina resultat på ett så anonymt sätt som möjligt och ta hänsyn till informanterna 

så att de inte ska behöva känna sig utsatta på sin egen arbetsplats. I intervjuerna med 

socialarbetarna kommer anonymiteten att vara viktig. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla 

detta till mina informanter så att de har känt att de kan prata om både styrkor och svagheter i 

det egna arbetet och den egna organisationen. Jag har dessutom funderat mycket på hur jag i 

min avhandling ska förhålla mig till på vilket sätt jag framställer sociala myndigheters och de 

enskilda socialarbetarnas arbete, vilken bild jag ger. Detta har varit problematiskt med tanke på 

att jag själv under så lång tid har arbetat som socialarbetare och är påverkad av mina egna 

erfarenheter och min egen syn på det arbete som utförs med vårdnadstvister. Jag har verkligen 

fått jobba med mig själv under forskningens gång för att försöka bibehålla en slags objektivitet 

och försöka våga ge en så utomstående och opartisk bild som möjligt. Detta för att få de bästa 

resultaten. Jag är medveten om att jag personligen måste jobba med detta faktum och verkligen 

träna på att vara forskare och inte socialarbetare. 

 
I mina intervjuer kom det fram problematiska frågeställningar gällande vårdnadstvister och det 

arbete som utförs. Jag försökte i min forskning vara uppmärksam på att inte stämpla enskilda 

socialarbetare. Det blev viktigt att även lyfta fram det positiva, det som fungerar och fungerar 

bra. Man får inte glömma det. Jag ville även som forskare försöka lyfta fram den positiva sidan 

med att man med positiv inställning kan se möjligheter och privilegier i att få fundera kring vad 

som kan göras bättre och på vilket sätt. Teija Hautanen (2010) löste detta dilemma på så sätt i 

sin doktorsavhandling att hon presenterade de sociala myndigheternas samt tingsrätternas 

arbete utgående från sin institutionalistiska kontext och med kritisk diskursanalys som metod. 

På så sätt kunde Hautanen diskutera våldet som hon forskade kring i vårdnadstvister på ett annat 

sätt. Socialarbetarnas och domarnas arbete kunde ses och resoneras kring utgående från de 

institutionalistiska ramar som dessa yrkesgrupper arbetar inom och även de samhälleliga 

normer och förväntningar som finns på dessa yrkesgrupper. Detta var en utgångspunkt som jag 

verkligen känner ligger nära mitt eget intresse i hur jag vill närma mig min egen forskning. Jag 

är medveten om att min avhandling behandlar ett känsligt ämne. Detta kan vara tungt att 

bearbeta som forskare men istället för att se det som en belastning så ser jag det som en stor 

källa till min motivation. Jag ser vilken nytta det har för samhället och enskilda individer att 

man studerar vårdnadstvister närmare. 
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7 Socialarbetarnas upplevda yrkesroller samt handlingsutrymme 

 

Samtliga respondenter som jag har intervjuat fungerar i sina dagliga arbeten som 

barnatillsyningsmän. Tre stycken av dem jobbar endast med familjerättsliga ärenden medan två 

stycken jobbar även med andra ärenden såsom barnskydd och vuxensocialt arbete. Mina 

respondenter kommer från fyra olika kommuner i Österbotten. Dessa orter varierar mycket i 

invånarantal och storlek. Detta gör att socialvården och socialarbetarnas arbete varierar även 

mycket mellan olika orter. Socialvårdens organisation är av naturliga orsaker olika uppbyggd 

beroende på ortens storlek och antalet klienter. På större orter jobbar socialarbetare enbart med 

familjerättsliga ärenden som sin enda arbetsuppgift medan man på mindre orter förutom att 

fungera som barnatillsyningsman även måste handha övrigt socialt arbete såsom t.ex. 

barnskydd, familjetjänster enligt socialvårdslagen eller vuxensocialt arbete. 

 

7.1 Handlingsutrymme i utformandet av utredningar på begäran av tingsrätten 

Det som förenade alla av mina respondenter oberoende av ort är att de alla rent praktiskt bygger 

upp och utformar sina utredningar på i stort sett samma sätt. Respondenterna berättade att de 

oftast följer en viss modell när de gör sina utredningar. Det finns en viss ”grundmall” som 

används. Denna ser inte exakt likadan ut i alla kommuner men det gemensamma är att man har 

en mall med vissa förutbestämda rubriker som man använder. De flesta av respondenterna har 

uppgett att man har utgått ifrån de riktlinjer som har getts av Institutet för hälsa och välfärd, 

THL, när det gäller uppbyggnaden av själva utredningarna samt den specifika begäran om 

uppgifter som inkommer från tingsrätten. De intervjuade socialarbetarna berättar att begäran 

om uppgifter som kommer från tingsrätten varierar mycket från fall till fall och beroende av 

vilka frågor som vårdnadstvisten gäller. I till exempel fall där man behandlar både barnets / 

barnens vårdnad och boende så behövs ofta en omfattande utredning medan när det gäller endast 

vårdnad eller annat specifikt ärende som till exempel förändringar i umgänge mellan förälder 

och barn inte kräver en lika omfattande utredning.  

Respondenterna upplevde att det är många frågor som behöver besvaras i en utredning och 

punkterna med uppgifter som behöver framkomma är många. Respondenterna uppgav att de 

upplever att eftersom utredningarna är något som domstolen ”beställer” av dem, så känner de 
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det som sin uppgift att leverera det som domstolen specifikt vill ha svar på. Ibland kan de 

uppleva osäkerhet i sin yrkesroll på det sättet att de inte riktigt vet vad domstolen förväntar sig 

av dem. Dessa situationer uppstår speciellt när domstolen inte har specificerat sina frågor kring 

vad man önskar få svar på. Respondenterna upplevde dock att de ges ett stort eget 

handlingsutrymme kring uppbyggnaden av sina utredningar och att ingen ifrågasätter det arbete 

som de gör. Ifall att domstolen känner att det fattas något relevant i deras utredningar så begär 

man om tilläggsuppgifter.  

Det sociala arbetets uppgifter är många. Rollen som myndighet varierar beroende av vilken lag 

som finns som stöd för det arbete man utför. Sociala myndigheter är vana att fungera som en 

myndighet som fungerar som beslutsfattare. I arbetet med utredningar gällande vårdnad, boende 

samt umgänge så befinner sig sociala myndigheter dock i rollen som rådgivande myndighet 

(jfr. bl.a. Taskinen 2001, 45). Det är domstolens begäran som styr utformandet av de sociala 

myndigheternas arbete, men respondenterna upplevde trots detta att de i sin yrkesroll gavs stort 

handlingsutrymme för sitt arbete samt att deras förmedlade texter till domstolen togs på stort 

allvar trots att de ”endast” fungerar som rådgivande myndighet. 

Kring dokumenteringen och själva skrivandet av utredningar framkom stora variationer. 

Socialarbetarna upplevde själva skrivandet och utformandet av text som den tyngsta biten av 

utredningarna. Detta framkom nästan bland samtliga. En del av socialarbetarna uppgav att de 

vill beskriva barnets / barnens vardag utförligt. De ansåg att de skrev ganska långa och 

beskrivande texter. Andra sade att de sammanfattade sina upplevelser av träffarna med familjen 

ganska långt och skrev mera korta och koncisa texter för att tydligt få fram det viktigaste enligt 

deras mening. En av socialarbetarna berättade bland annat att man vid hennes arbetsplats vid 

några tillfällen hade anlitat privata serviceproducenter till att göra utredningar eftersom man 

inte själva hade haft personalresurser. Dessa utredningar hade enligt socialarbetaren varierat 

mycket från de utredningar som görs normalt inom egen organisation. De utredningar som hade 

köpts av utomstående företag upplevde socialarbetaren som mycket kortfattade och att man 

utgående från de korta beskrivningarna hade svårt för att skapa sig en tillräckligt god 

uppfattning om barnens och familjernas liv.   

En av respondenterna uttryckte att man under den skriftliga sammanställningen lättare börjar 

se mönster och som hon uttryckte det: ”man ser bättre vad det handlar om”. Att skriva och i text 

sammanfatta samtal och träffar med föräldrarna och barnen upplevdes fungera som en god källa 

till reflektion och eftertanke. Forskning (bl.a. Hautanen, 2010) visar att det sätt som 

professionella använder och hur man uttrycker sig i text återspeglar sig på hur man ser sitt jobb 
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och hur man förhåller sig till det man ska ta beslut om. T.ex. inom vård- och omsorgsbranschen 

definieras ofta sociala problem genom professionellas texter och det är även genom 

beslutstexter som man motiverar och definierar olika människors rättigheter och behov till viss 

typ av service medan andra genom texter definieras som icke-berättigade till en del av service 

(Raitakari, 2006, s.25 – 27 i Hautanen, 2010). Socialarbetarna är de som i utredningar på 

begäran av tingsrätten har uppgiften att sammanfatta familjens situation. Att vara den som 

skapar en helhetsbild, men även analyserar den till vissa delar. Socialarbetarna är inte de som 

ska ta beslut i ärendet, men har trots detta konstaterats ha en stor roll och även makt med sina 

utredningar. Trots att socialvården inte är den beslutande institutionen i dessa frågor så sitter 

makten i det faktum att det är socialarbetarna som formulerar vilka eventuella problem de 

upplever i familjen de jobbar med. 

Något som även förenade samtliga respondenter var uppbyggnaden av träffar under en 

utredning. Man jobbar alltid i par när man gör utredningar till tingsrätten. Antingen jobbar man 

med en kollega i samma organisation ifall att båda föräldrarna bor på samma ort. I de fall där 

föräldrarna bor på olika orter är det den kommun där barnen är skrivna som är ansvarig för 

utredningen. Den kommunen begär då tjänstehjälp av socialarbetare på den orten där den andra 

föräldern bor och man gör en gemensam utredning. Man kan i komplicerade vårdnadstvister 

även jobba i par på vardera orten så att det är totalt fyra stycken socialarbetare som jobbar med 

en utredning. Samtliga respondenter följde i stort sett samma mönster gällande antalet träffar 

och hur och var man träffar familjerna som man gör en utredning för. Man framhöll att man 

försökte vara flexibel och jobba utgående från varje enskild situation. En del utredningar krävde 

mera träffar och andra lite mindre. Man försökte även se till att föräldrarna upplevde rättvisa på 

det sättet att man träffade båda lika mycket, både genom hembesök och genom besök på 

socialarbetarens kontor.  Samtliga respondenter berättade att de försökte ha flera träffar med 

föräldrarna först enskilt, men samtliga strävade även till att träffa föräldrarna gemensamt om 

bara möjligt. Ofta visade det sig att föräldrarna inte ville träffas för gemensamma diskussioner.  

Den inledande träffen ordnas nästan i samtliga fall så att socialarbetaren tar kontakt med 

föräldrarna per telefon och/eller brev och bokar en tid antingen gemensamt eller enskilt på 

socialarbetarens kontor. Socialarbetarna hade en färdig brevmall samt information om 

utredningens gång som man skickade hem till familjen per post. Man betonade också vikten av 

hembesök. Samtliga respondenter berättade att de vill göra hembesök hos vardera föräldern och 

att de då önskar att barnen är med under samtliga hembesök så att de får se samspelet mellan 

barn och förälder samt se hur barnet och föräldern fungerar i hemmiljö.  
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7.2 Socialarbetaren som förespråkare för barnets perspektiv 

De intervjuade socialarbetarna lyfte fram två olika aspekter kring hörandet av barnen och 

barnens röst i utredningar som de gör på begäran av tingsrätten. Å ena sidan såg socialarbetarna 

det som mycket viktigt att göra barnets röst hörd. De såg detta som en av sina viktigaste 

uppgifter i utredningarna. Socialarbetarna lyfte även fram att de vet att det är vad domarna 

förväntar sig av dem som socialarbetare, att de ska beskriva barnets vardag, livet ur barnets 

perspektiv. Trots detta hade socialarbetarna en gemensam syn på att inte involvera barnen 

alltför mycket i sina utredningar. Jag fick den uppfattningen att socialarbetarna önskade lämna 

barnen utanför så mycket som möjligt. Man vill inte ”belasta” barnen med det som utredningen 

medför.  

”Om det har varit väldigt mycket kring barnet och en lång vårdnadstvist så kan man ibland 

fundera att är det verkligen bra att de här barnen ännu en gång ska utsättas för det här. Men 

samtidigt så vet jag ju nog, eller vi vet ju att domarna vill att vi för fram barnens röst så mycket 

vi bara kan. Jag tycker ändå att det är viktigt....det är nog endast i undantagsfall som vi inte 

skulle höra barnet. Vi försöker nog lägga stort fokus på att föra fram barnets situation, barnets 

röst. Inte endast vad barnet vill men liksom försöka beskriva för domaren hela situationen och 

omgivningen där barnet finns, vad vi ser som kanske styrkor och svagheter, möjligheter och 

hot”.  

(informant 3).   

Samtliga socialarbetare upplever att de vill och försöker höra barnen i sina utredningar. De vill 

fungera som barnens röst. Det som upplevdes svårt var att veta när barnen är manipulerade av 

sina föräldrar eller inte. Vad som är barnens egna genuina åsikter. Socialarbetarna upplevde 

barnen i vårdnadstvisterna som mycket sårbara och utsatta. De upplevde att de väldigt ofta 

måste göra föräldrarna påminda om att de arbetar för barnets eller barnens bästa. Föräldrarna 

förväntar sig ofta av socialarbetarna att de ska ta parti för någondera av föräldrarna. 

Den nya Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som träder i kraft 1.12.2019 

poängterar att barnen i utredningarna ska höras mera och att stor vikt ska ges vid detta. 

Socialarbetarna uttryckte under intervjuerna en viss oro kring detta. Oron upplevdes komma 

från det att man kände sig osäker kring hur lagförändringen kommer att se ut i deras praktiska 

arbete. Socialarbetarna upplevde att de inte villa sätta för stort ansvar på barnen som de redan 

upplevde som utsatta. Under intervjuerna framkom att socialarbetarna upplevde barn som 

mycket utsatta där konflikterna är svåra och har pågått under en längre tid.  
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”Det som skrämmer mig är det här att dra barnen in i rättssalen. Barnen är inte de som ska 

behöva stå till svars i dessa ärenden.” 

(Respondent 5). 

Socialarbetarna poängterade även vikten av barnets ålder som starkt beroende av på vilket sätt 

man hör barnet. När det gäller små barn så hörde socialarbetarna dem inte enskilt utan en 

förälder var ofta närvarande eller fanns nära, i ett nära intilliggande rum t.ex. När det gällde 

större barn så beskrev en del av socialarbetarna att de försöker vara flexibla på det sättet att de 

åker ut till skolor för att träffa barnen där. Det upplevs ofta lättare för barnet att diskutera med 

socialarbetaren i en neutral miljö istället för hemma hon någondera föräldern. Socialarbetarna 

berättade att de ofta förutom att träffa barnen själva även begär in utlåtanden från övriga som 

finns runt barnet; skola, dagvård, hälsovård, kuratorer och psykologer med mera. 

Enligt Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 8 § så ska socialnämnden i det 

skedet när avtal ska fastställas gällande vårdnad, boende samt umgänge beakta barnets bästa 

samt barnets önskemål och åsikt. Detta ska enligt lagen ske i den utsträckning som det med 

hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt och göras på ett finkänsligt sätt. 

Barnatillsyningsmannen eller den som har förordnats att bereda fastställelsen av avtalen ska 

personligen samtala med barnet, om barnet samtycker till detta och ett samtal behövs för att 

utreda barnets önskemål och åsikt. När det gäller de utredningar som förmedlas till domstol av 

socialarbetare i en vårdnadstvist så är det socialarbetarnas ansvar att höra barnet och bedöma 

på vilket sätt detta ska göras med tanke på barnets bästa. I de fall där socialarbetare eller 

barnatillsyningsmän inte har hört barnet i fråga så måste en tydlig förklaring ges till domstolen 

angående varför barnets tankar och åsikter inte har hörts.  

 

 

7.3 Socialarbetarnas roll som medlare  

När det gäller trender så lyfter samtliga respondenter fram att vårdnadstvisterna har blivit mera 

komplexa och svårare att jobba med. Man ska inte jobba familjeterapeutiskt men samtliga av 

respondenterna anser att om man ska jobba för att komma till en överenskommelse och inta 

rollen som medlare, så skulle man behöva mera utbildning och kunskap kring familjedynamik, 

missbruk, psykisk ohälsa osv. Man medlar, man pratar om att man måste kompromissa och hur 

man kompromissar.  
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”Det är ju av en orsak som ärendena går till rätten också. Då har föräldrarna ju gett över 

beslutanderätten till någon annan. ”  

(Respondent 2) 

Respondenterna lyfter det faktum att det verkligen är de svåraste och mest komplexa ärendena 

som blir en vårdnadstvist och behandlas av tingsrätten. När jag frågade av dem varför de tror 

att vårdnadstvister uppstår och om de kan se mönster eller tecken på förklaringar så kunde ingen 

ge ett klart svar. Enligt alla respondenter är de ärenden som blir en vårdnadstvist så olika, så 

komplexa och så mångfacetterade. Visst kunde man kanske se att det i många fall finns någon 

form av psykisk ohälsa eller psykisk diagnos hos någondera föräldern som ger dem mycket 

större utmaningar i att kommunicera, kompromissa och sätta sig in i barnets / barnens situation. 

Kulturella skillnader mellan föräldrarna framkom även ofta i respondenternas berättelser. Men 

oberoende så består en vårdnadstvist enligt respondenterna av många olika ingredienser. Den 

stora komplexiteten i vårdnadstvister förklarar respondenterna även med att i de fall där 

föräldrarna kan kommunicera och hitta förståelse för varandra så kan avtal göras av en 

barnatillsyningsman. I de fall där ärendet går vidare till tingsrätten så behandlas en del som så 

kallade Follo-medlingar. En Follo-medling innebär att föräldrarna tillsammans med sina 

juridiska ombud sätter sig ner tillsammans med en domare och en sakkunnig för att försöka 

medla fram en lösning. En rättegång är med andra ord den sista utvägen, vilket även bidrar till 

att det är svåra komplexa fall som ofta behandlas där. En av respondenterna uttryckte det så 

här: 

”De här Follo-medlingarna är ju nog kanske det som plockar bort en del av de här 

utredningarna. Jag trodde först att okej, nu blir det mycket mindre utredningar...och de som 

lämnar blir de där jättesvåra. Och ja. De där jättesvåra är de som lämnar, men inte blir de ju 

mindre. Men svårighetsgraden har nog blivit mycket svårare.” 

(Respondent 5).  

 

Socialarbetarna känner att de verkligen måste vara starka som individer och klara av att hantera 

alla möjliga tänkbara situationer. De måste klara av att möta alla möjliga problem och 

situationer och de måste även klara av att bemöta människor i deras individuella situation. På 

frågan om vad som socialarbetarna upplever som mest utmanande med att arbeta med 

utredningar på begäran av tingsrätten svarade de följande: 
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Flera av socialarbetarna uttrycker att de upplever det utmanande att arbeta med fall där de har 

två föräldrar med helt skilda uppfattningar och åsikter, vilket av naturliga orsaker är vanligt i 

en vårdnadstvist. Det som blir utmanande är när föräldrarna upplevs som likvärdiga föräldrar 

och det enda som man har är ord mot ord. Några av socialarbetarna upplever det då svårt att 

veta om de ska ta ställning eller inte i sina utredningar och i så fall hur de ska ta ställning. 

”Om jag har så att säga två likvärdiga föräldrar. Ingen anses vara bättre eller sämre än den 

andra, så blir det mera att presentera. Då blir det verkligen rättens sak att avgöra. Jag måste 

bara grundligt presentera att så här ser livssituationen ut för A”. Boendeplan, 

arbetssituationen, närmiljön, nätverket. Vad spelar in och vad är viktigt för barnets del. Jag 

hamnar mera att presentera att så här ser familjens situation ut. Det blir väldigt svårt att ta 

ställning till vad som är bättre och sämre utan det blir någon annan som måste ta ställning till 

detta” 

(Respondent 3). 

 

 

7.4 Yrkesrollens krock med yrkesidentiteten i arbetet med vårdnadstvister 

Socialarbetarna upplever det som en krävande process att jobba med utredningar så att de inte 

bara blir ”ett skrap på ytan”. En mera ingående utredning där man verkligen vill lära känna och 

sätta sig in i en familjs situation tar mycket av själva socialarbetaren. Man känner att man vill 

göra ett bra jobb. Man upplever ett ansvar i att man är med och påverkar andra människors liv 

och vardag. Flera av respondenterna gav uttryck för att de inte klarar av att ha så många 

utredningar på gång samtidigt på grund av att det är en så krävande process. Respondenterna 

upplevde att det är viktigt att de hinner reflektera över vad som sägs och vad de upplever i sitt 

arbete med familjerna som de gör en utredning för. Flera uttryckte det som så att de vill kunna 

ha tid för att känna efter vad det är som man behöver ta fasta på. Här är även kommunikationen 

kollegor emellan väldigt viktig. Samtliga av respondenterna uttryckte att de inte personligen 

skulle orka eller göra ett lika bra jobb om de inte skulle ha en kollega som de hela tiden kan 

kommunicera och reflektera tillsammans med. Tankar och upplevelser som uppstår under 

arbetet med familjer som genomgår en vårdnadstvist kan enligt respondenterna lättare hanteras 

om man öppet kan prata om det man upplever tillsammans med en kollega. Flera av 
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socialarbetarna ansåg att det är viktigt att efter varje träff med barnet eller föräldrarna direkt 

efteråt få reflektera kring sina tankar tillsammans med en kollega. 

Samtliga respondenter uppger att de försöker jobba förebyggande så att föräldrarna ska komma 

överens och man kan undvika en vårdnadstvist som går vidare till tingsrätten. En av 

respondenterna uttrycker detta så här: 

”Alltid strävar vi till att föräldrarna ska komma överens. Och vi säger det i början. Att de ska 

vara medvetna om det att de inte bara tänker att nu måst vi liksom köra på det här till slut, utan 

att...ser vi eller ser de möjligheter till att de skulle komma överens....den dörren är öppen ända 

tills vi har skickat iväg det till tingsrätten. ” 

Att föräldrar kommer överens under utredningens gång och drar tillbaka ärendet från tingsrätten 

händer enligt socialarbetarna sällan, men det förekommer. Det framkommer dock skillnader i 

hur mycket man sätter tid och energi på enskilda ärenden för att förebygga en vårdnadstvist. 

Tidigare forskning av bla.a. Cashmore och Parkinson (2011, 201) visar på att förebyggande 

arbete och ett tidigt ingripande är till stor fördel för att få till stånd en lösning i svåra 

vårdnadstvister. Enligt deras forskning bidrar ett förebyggande arbete främst till att föräldrarna 

kan förändra sitt beteende genom att de får en ökad förståelse för barnens situation och man 

kan även jobba för att föräldrarna ska kunna enas och hitta samförstånd kring åtminstone en del 

av arrangemangen kring barnen efter en separation. Cashmore & Parkinson lyfter i sin forskning 

fram, att ett tidigt ingripande genom träffar och samtal tillsammans med föräldrar som har 

separerat kan bidra till att misstro och känslor av osäkerhet gentemot den andra föräldern 

minskar (Cashmore & Parkinson, 2011). Även Saini m.fl. (2013, 130) konstaterar att ett tidigt 

ingripande genom bedömning av situationen och familjens servicebehov efter en separation 

avsevärt underlättar socialarbetares arbete på så sätt att man undviker utdragna vårdnadstvister 

som tär på resurserna. Man kan genom förebyggande arbete på ett bättre sätt skydda barnen 

från föräldrarnas konflikter (Saini m.fl.2013).  

En orsak till olikheter mellan hur olika institutioner hanterar en vårdnadstvist är naturligtvis i 

första hand beroende av den lagstiftning som styr institutionernas verksamhet och vilken roll 

man juridiskt tilldelas. Utöver detta spelar troligen organisationens uppbyggnad och 

socialarbetarnas möjligheter till tid och engagemang en stor roll. När socialarbetaren har en stor 

arbetsbörda och måste räcka till för alla så har man inte lika mycket tid att fokusera på enskilda 

ärenden. Bland mina respondenter upplevde de som jobbade endast med familjerättsliga 
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ärenden en större tillfredsställelse och känsla av att göra ett bra jobb än de respondenter som 

även hade andra arbetsuppgifter inom socialt arbete.  

En del av respondenterna ansåg det vara sin främsta arbetsuppgift att få fram ett avtal mellan 

föräldrarna. Dessa respondenter motiverade sina åsikter med att ett uppgjort avtal är deras 

arbetsuppgift. Det är de förväntningar som institutionen inom de jobbar har på dem. Dessa 

respondenter ansåg att de genom att jobba med familjerättsliga ärenden hade en klar och tydlig 

arbetsuppgift att jobba med att få en överenskommelse mellan föräldrarna gällande 

barnet/barnens vårdnad, boende, umgänge eller underhåll. Övrig underliggande problematik 

som man eventuellt upplevde i familjen så skulle övriga aktörer ta hand om. Socialarbetarens 

uppgift i dessa fall var att remittera och hänvisa familjen vidare till de aktörer som bäst kunde 

hjälpa dem. Detta kunde till exempel vara familjerådgivningens eller hälsovårdens psykologer, 

barnskyddets socialarbetare eller aktörer inom tredje sektorn.  

Andra socialarbetare tog en annan utgångspunkt i sitt arbete med familjerättsliga ärenden. 

Dessa ansåg att de vill jobba med de ursprungliga problem eller motsättningar som finns mellan 

föräldrarna. Orsaken till detta var enligt respondenterna att man ville jobba för barnets bästa. 

Man ville skapa ett bättre liv och en bättre framtid för de barn som befann sig mitt i föräldrarnas 

svåra konflikter. Att få ett avtal var inte deras största prioritet. I samtalen med socialarbetarna 

framkom även att avtalen gällande speciellt barnens umgänge med sina föräldrar kunde vara 

viktiga att ändra och justera också med barnens ålder och behov. Situationer kan förändras över 

tid, både för barn och föräldrar. Avtalen bör därför också justeras utgående från detta. 

Socialarbetarna lyfter i dessa sammanhang ofta sin roll som den person som ska försöka förklara 

för föräldrarna vikten av att de lär sig att kommunicera och kompromissa. 

Svensson m.fl. (2008) påpekar att yrkesidentiteten till skillnad från yrkesrollen inte är beroende 

av ett sammanhang såsom organisation eller en överenskommelse mellan individer även om 

yrkesidentiteten kan färgas av dessa sammanhang (Svensson m.fl., 2008). Yrkesidentiteten 

konstrueras av socialarbetaren själv med byggstenar som innehåller utbildning, förväntningar 

av sitt arbete, den egna synen på sig själv och sin yrkesroll, egna personliga erfarenheter, egna 

upplevelser och egna etiska förhållningssätt. Yrkesidentitet bildar basen för den personliga 

delen i yrkesrollen (Svensson m.fl., 2008).  I yrkesrollen kan det vara nödvändigt att använda 

sig av sig själv som redskap vilket gör att egna erfarenheter och upplevelser får en betydande 

roll i mötet med klienter. Svensson m.fl. anser även att då yrket innehåller maktförhållanden så 

är det av stor vikt att socialarbetaren ser till sina egna personliga förutsättningar ur ett etiskt 

perspektiv i sin yrkesidentitet.   
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De respondenter som enligt min uppfattning mera styrdes av sin yrkesidentitet än endast av sin 

yrkesroll berättade att de låter processen ta tid före man skriver avtal mellan föräldrarna. En del 

av socialarbetarna jobbade på det sättet att de gav förslag på olika arrangemang till umgänge 

och bad familjerna att pröva på olika system under ett par månader för att se vad som fungerar 

för just dem och vad som inte fungerar. En del av socialarbetarna ansåg att det är viktigt att 

familjerna inte känner sig pressade till att skriva ett avtal gällande boende och umgänge direkt 

vid den första träffen med socialarbetaren. De respondenter som mera styrdes av sin yrkesroll 

så ansåg  att föräldrarna på förhand ska ha funderat igenom hur de vill att arrangemangen kring 

barnen ska se ut efter separationen innan första mötet med barnatillsyningsmannen. Det fanns 

en stor skillnad i detta bland respondenterna i hur man upplevde vad som hör till föräldrarnas 

eget ansvar och vad som är barnatillsyningsmannens ansvar. En del ansåg att föräldrarna själva 

måste ta ansvaret till att fundera kring vad som är det bästa för deras barn kring till exempel 

umgänge medan andra ansåg att det är socialarbetarens ansvar till att komma med förslag och 

pröva på olika lösningar före man skriver ett avtal eller för ärendet vidare till tingsrätten. Här 

skiljde sig respondenternas egna uppfattningar kring sin yrkesroll. En del ansåg att man bara 

ska inta rollen som en neutral medlare och finnas som stöd när avtalen görs men att det är 

föräldrarnas eget ansvar till att rätt beslut görs med tanke på deras barn. Andra ansåg att 

barnatillsyningsmannen borde ta en mycket större roll och ansvar och fungera som en aktiv 

aktör i sitt arbete. Dessa ansåg att man som professionell ska stöda familjerna genom att ge 

förslag och föra sin talan kring vad som kan vara de bästa lösningarna med tanke på barnen.  

Samarbetet mellan vårdnadshavare definieras i Lagen angående vårdnad om barn och 

umgängesrätt 5 §. Enligt lagen ansvarar barnets vårdnadshavare gemensamt för de uppgifter 

som hör till vårdnaden om barnet och fattar gemensamt beslut som gäller barnet, om inte 

annorlunda är stadgat eller bestämt. Lagen tar dock inte överhuvudtaget ställning till sådana 

situationer där en gemensam överenskommelse av någon orsak är omöjlig. I det praktiska 

arbetet så är det just dessa olösta konflikter som kräver mest tid och resurser av de professionella 

som möter dem. Just det facto att riktlinjer för olösta vårdnadstvister saknas påpekade bl.a. Eva 

Gottberg i sin forskning redan år 1999 (Gottberg 1999, 30, 31.). Gottberg menar att föräldrarnas 

konflikter ofta leder till en negativ manipulation och påverkan av de barn som ingår i 

vårdnadstvisten genom att föräldrarna försöker påverka barnen till sin fördel. Gottberg menar 

att detta fenomen förstärks ifall att ärendet avgörs genom rättegång i domstol. Man jobbar då 

endast ”distanserat” med familjen och försöker komma till en juridisk läning på konflikten. 

Föräldrarnas konflikter kvarstår eftersom man inte genom en gemensam kommunikation tar 
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fasta på underliggande problem och strävar till en lösning som båda parter kan omfatta 

(Gottberg 1999, 141.) För att hitta alternativ till rättegång när vårdnadstvister behandlas i 

domstol så har man under ca 10 år etablerat medling i domstol i Finland. Kirsikka Linnanmäki 

har i sin doktorsavhandling vid Helsingfors universitet år 2019 undersökt vad barnets bästa 

betyder när medling i domstol används. Generaliserat säger hon att rättegångar fokuserar på 

den juridiska sanningen medan medling söker människornas bakomliggande intressen och 

strävar efter att främja interpersonell kommunikation (Linnanmäki, 2019). Barnets bästa är 

utgångspunkten både i rättegång och medling i domstol. Allmänt anser man ändå att barnets 

bästa bäst tryggas när föräldrarna kan enas om en lösning tillsammans och som båda kan 

omfatta, utan att man behöver ”strida” om sina rättigheter och någon utomstående fattar beslutet 

gällande ens barn (Valkama & Lasola 2008, 18.)  

Vad gör man då i de fall där avtal uppgörs mellan föräldrarna men dessa inte följs av någondera 

föräldern? En av mina respondenter uttryckte detta så bra när hon förklarade att det i vissa fall 

egentligen inte spelar någon roll om ärenden blir en vårdnadstvist, går till tingsrätten och man 

får ett beslut. I enstaka fall så ändrar detta inte på verkligheten. Ett barn som till exempel vägrar 

ha umgänge med en förälder börjar inte alltid åka till sin förälder bara för att det finns ett beslut 

från tingsrätten på detta. Det blir ändå på socialarbetarens bord att jobba med denna familj och 

försöka jobba för att få träffar till stånd oberoende av vad tingsrätten har beslutat. Flera av 

respondenterna ansåg att det är svårt att veta när vårdnadstvisten bör handla om barnskydd och 

när man kan jobba med ärendet endast som ett så kallat familjerättsligt ärende. Här upplevde 

socialarbetarna även ett ansvar i sina arbetsuppgifter eftersom de måste kunna vara den som 

gör gränsdragningar och tar ställning för när de anser att familjen behöver ytterligare stöd som 

kan ges av socialarbetare inom familje- och individomsorgen. Flera av respondenterna upplevde 

ändå att samarbetet mellan olika team och avdelningar bara har blivit bättre med åren, vilket 

gör det lättare att samarbeta med barnskyddets socialarbetare i dessa ärenden. Viktigt för de 

intervjuade var att de olika avdelningarnas socialarbetare fysiskt finns nära varandra och att 

man inom organisationen försöker sträva till en sådan mentalitet att man inte försöker skylla på 

varandra eller ”puffa” ärenden till andra, utan att man samarbetar för allas bästa.  

Samtliga intervjuade socialarbetare upplever att de har en stor makt i sina utredningar, att 

domarna tar stor ställning till vad de skriver i sina utredningar. Socialarbetarna upplever att om 

de känner att de verkligen tar ställning i sina utredningar för vad som de anser vara barnets 

bästa så följer domarna i tingsrätten socialarbetarnas tankar och åsikter. I några enstaka fall 

känner socialarbetarna att tingsrätten har gått emot deras tankar och åsikter och de har ställt sig 
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mycket förvånade till beslutet. Dessa är dock endast en liten del. En av respondenterna uttryckte 

att eftersom man som socialarbetare vet att domarna tar stor ställning till vad de skriver så väljer 

de kanske medvetet att inte ta ställning i sådana utredningar där de anser att det finns två 

likvärdiga föräldrar. Socialarbetarna känner att de då gör tingsdomarnas arbete och att de inte 

riktigt vill ”ge” detta till domarna eftersom det inte är socialarbetarens uppgift att ta själva 

beslutet. Socialarbetarna är medvetna om den makt de har i dessa situationer. Flera av de 

intervjuade uttrycker att de gärna använder sig av sin makt som sakkunniga i fall där de anser 

att de verkligen vill ta ställning för barnets/barnens bästa men att de gärna avstår från makten i 

mera oklara fall. Detta kan tolkas som att socialarbetarna upplever sin roll som barnets 

beskyddare och förespråkare som sin främsta uppgift. När denna uppgift inte känns självklar så 

ger socialarbetarna över ansvaret till den andra myndigheten, i detta fall tingsrätten, till att göra 

det avgörande beslutet. 

 

”Jag känner att jag måste ta ställning när det finns särskilda behov hos barnet eller finns det 

något speciellt med någon av föräldrarna såsom missbruk eller psykisk ohälsa”. Jag är inte 

expert på detta och känner att jag då behöver utomstående yrkeskunskap som kan ge mera 

information kring t.ex. psykisk ohälsa. 

(Respondent 1) 

Det finns flera faktorer som väger in när socialarbetarna känner att det inte längre handlar om 

barnets rätt till sina föräldrar, utan socialarbetaren anser att de måste fungera som beskyddare 

för barnet. De faktorer som nämns under intervjuerna är att socialarbetarna upplever stora 

brister i föräldraskapet och den grundläggande omsorgen om barnet / barnen. Psykisk ohälsa 

samt drogmissbruk nämns av flera av respondenterna. 
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7.5 Socialarbetarnas upplevda yrkesroll i förhållande till övriga institutioner och aktörer i en 

vårdnadstvist 

Tingsrätterna har på senare år allt mera börjat specificera i sin begäran vad de vill att 

socialarbetarna specifikt sätter vikt på i sina utredningar. Tidigare kom enligt socialarbetarna 

en begäran utan specificerad information där tingsrätten inte tog fasta på något speciellt. Detta 

upplevdes för flera av respondenterna så att det blev svårt att veta vilka förväntningar som fanns 

gällande de utredningar som tingsrätten begärde. Numera kan begäran innehålla ganska 

specifika punkter såsom att de vill ha utrett hur föräldrarna tillgodoser barnens skolgång eller 

hur en förälders hälsa påverkar umgänget med sitt barn osv. Socialarbetarna resonerade själva 

kring att en tydligare och mer specificerad begäran troligen gör att socialarbetarna tar mera 

ställning än om de bara får en allmän begäran om en beskrivning av barnets vardag. 

Socialarbetarna upplever att de då mera svarar på frågor än endast ger en beskrivning. Den nya 

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som trädde i kraft 1.12.2019 kräver att 

tingsrätten numera ska specificera i sin begäran vad de vill att socialarbetarna svarar på i sina 

utredningar (Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt). Tingsrätten kan även begära 

komplettering av utredningen i de fall där domaren upplever att det saknas något som han eller 

hon anser vara relevant för ärendet men som socialarbetarna har glömt att utreda eller nämna.   

Socialarbetarna anser att domarna behöver vara insatta i de ärenden de behandlar och att de 

behöver känna till hur separationer och svåra tvister kan påverka familjerna och speciellt 

barnen. Socialarbetarna berättar att de har träffat domarna genom träffar i tingsrätten och på 

socialarbetarnas arbetsplats. De flesta av de intervjuade socialarbetarna upplever att domarna 

har tillräckligt med sakkunskap och att de är insatta i de ärenden de behandlar. Socialarbetarna 

upplever dock att tingsrätten kan sätta stora krav på dem gällande till exempel att förverkliga 

umgänge som är svårt att lyckas i verkligheten.  

Flera av de intervjuade socialarbetarna lyfter fram att föräldrarnas advokater även spelar en viss 

roll när vårdnadstvister går så långt som till rättegång. En bra advokat som aktivt för fram sin 

klients situation och synpunkter kan även den ha en viss inverkan på domarens beslut. 

Enligt Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt § 16 a så kan domstolen kalla den 

person som har gjort en utredning för att höras muntligen i domstol. Detta hade samtliga av 

mina respondenter varit med om i sitt arbete. Samtliga var av den åsikten att de upplevde detta 

som mycket jobbigt och betungande. Respondenterna beskrev det som att de upplevde att de 

kände sig utsatta som privatpersoner trots att de hördes kring sina arbetsuppgifter och sina 
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yrkesmässiga åsikter. Socialarbetarna berättade att föräldrarnas juridiska ombud ofta pressar 

dem mycket hårt kring de utredningar de gör under dessa höranden i domstol. De upplever sig 

väldigt ifrågasatta och utsatta kring det arbete de har gjort och upplevde det som tungt att 

försvara sig själva och sitt arbete. Lagförändringen som trädde i kraft 1.12.2019 underlättade 

åtminstone enligt respondenterna till den del att de numera kan höras som sakkunniga i domstol 

vilket innebär att de inte kallas dit som privatpersoner och måste uppge sina personuppgifter 

inför alla berörda parter. 

De flesta av respondenterna berättar att de upplever att tingsrätterna har blivit mera restriktiva 

kring så kallade jäv-situationer. Med detta menar man att den socialarbetare som gör 

utredningen inte får ha för mycket för-kunskap om den familj som man gör en utredning om. 

Jäv-situationer anser tingsrätten kan uppstå genom att socialarbetaren före utredningen har 

inletts har träffat familjen ett flertal gånger och haft kontakt med dem. Föräldrarna kan till 

exempel ha haft ett klientskap inom vuxensocialt arbete eller barnskyddet där socialarbetaren 

speciellt i mindre kommuner har varit ansvarig socialarbetare även för dessa ärenden. 

Socialarbetaren kan även ha träffat familjen ofta i möten för att försöka komma fram till ett 

avtal mellan föräldrarna som kan fastställas av de sociala myndigheterna. Ett tidigare klientskap 

anser tingsrätten eventuellt har bidragit till att socialarbetaren har skapat sig förutfattade 

meningar och att man som socialarbetare har byggt klientrelationer med någondera eller båda 

av föräldrarna, vilket kan påverka den utredning som görs. Under mina intervjuer upplevde jag 

att socialarbetarna själva upplevde det som svårt att de tillskrivs denna roll av domstolen, det 

vill säga att de inte skulle klara av att förhålla sig objektiva. Jäv-situationerna upplevdes som 

ett problem framförallt i mindre kommuner. 

  

”Ganska fort utarmar vi de små socialkontoren om det fortsätter så här”. ”Man får hela tiden 

ringa till grannkommunen och begära handräckning.”  

(Respondent 4) 

Huvudansvaret kring jäv-situationer finns hos socialarbetaren själv. Det är den enskilda 

socialarbetarens uppgift att från fall till fall bedöma huruvida det kan förekomma jäv eller inte.  

Några av respondenterna uttryckte det som så att:  

”Har man haft mera ingående samtal och träffar så behöver man fundera.”   

(Respondent 1) 
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Det är viktigt att diskutera frågan kring jäv med föräldrarna innan en utredning inleds. En del 

föräldrar ser enligt respondenterna inte jäv som ett problem, medan andra kan se det som ett 

väldigt stort problem och begära att någon annan tar över ärendet och gör utredningen till 

tingsrätten. Respondenterna berättar att man löser detta lite olika. En del köper tjänster från 

privata producenter av socialvårdstjänster medan andra begär handräckning av kollegor inom 

samma organisation eller från t.ex. grannkommunen. De intervjuade socialarbetarna lyfte ändå 

fram detta som en viktig sak i deras arbete. Som orsak berättade till exempel en av 

respondenterna hur hen hade blivit kallad som vittne till tingsrätten och blev totalt överraskad 

och överrumplad över hur ifrågasatt och hur stort fokus man i tingsrätten lade på respondentens 

yrkesroll och eventuella påverkan av jäv. 

Socialarbetarna upplevde även i de flesta fall stor respekt av de familjer som de jobbar med när 

det gäller utredningar till tingsrätten. Socialarbetarna uttrycker att de upplever att familjerna är 

medvetna om hur mycket som står på spel och att socialarbetarnas utredning är av stor vikt för 

vilket beslut som ges i tingsrätten. Socialarbetarna upplever familjerna som samarbetsvilliga i 

de flesta fall samt att de får ställa frågor och familjerna är villiga till att svara på deras frågor.  

Socialarbetarna jobbar väldigt självständigt. Samtliga respondenter har stor erfarenhet och har 

jobbet flera år med familjerättsliga ärenden. Som positiva sidor med sitt arbete nämnder de den 

stora variationen. Ingen dag är den andra lik. Man lär sig ständigt nya saker och socialarbetarna 

upplever en stor frihet och ett välmående i att man själv får strukturera sitt arbete, boka möten 

och ha ett stort handlingsutrymme. Liljegren och Parding (2010) lyfter i sin forskning fram att 

handlingsutrymme och möjlighet att själv få styra över vissa arbetsuppgifter inte bara är 

nödvändigt utan utgör också en del av den professionella identiteten (Liljegren och Parding 

2010). En socialarbetare representerar välfärdssystemet men också en lokal organisation, och 

arbetet innebär ständiga kontakter med människor som befinner sig i olika utsatta 

livssituationer. Mötet mellan klient och socialarbetare behöver å ena sidan ske som ett möte 

mellan människa till människa. Å andra sidan är socialarbetaren begränsad av de 

organisatoriska ramar som är satta för uppdraget på lokal nivå, inom den egna enheten, men 

också på en strukturell nivå genom lagstiftning och nationella riktlinjer. Frågan om 

handlingsutrymmet kan bli problematisk om socialarbetaren sätter sina egna eller klienternas 

behov framför den lokala enhetens mål. Ett alltför vidlyftigt användande av handlingsutrymmet 

kan skapa problem för enhetens budgetramar och i sin tur försvåra resultatuppföljning (jmf 

Liljegren och Parding 2010). Om handlingsutrymmet begränsas av en alltför hård 
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arbetsbelastning och snäva budgetramar riskeras professionaliteten att utarmas enligt Liljegren 

och Parding (2010). 

 

Under mina intervjuer framkom stora skillnader i hur socialarbetarna upplever sitt arbete med 

utredningar på begäran av tingsrätten beroende av i vilken organisation de arbetar. De 

socialarbetare som endast jobbar med familjerättsliga ärenden och utredningar som görs på 

begäran av tingsrätten upplevde detta som en stor fördel. De kände sig mycket tryggare i sin 

yrkesroll eftersom de kände att de hade en större kunskap och kunde koncentrera sitt arbete 

mera kring utredningarna. Dessa respondenter upplevde även att de hade möjligheten att arbeta 

mera rutinmässigt och att de hade skapat egna system och rutiner för hur de gör utredningar 

gällande vårdnad, boende och umgänge. De socialarbetare som även hade andra arbetsuppgifter 

upplevde jag kände sig mera otrygga i sin yrkesroll gällande utredningar på begäran av 

tingsrätten. De upplevde att de inte hade samma tid och möjlighet till att fördjupa sig och 

införskaffa den kunskap som behövs. De gjorde inte heller ett lika stort antal utredningar vilket 

gjorde att de inte i samma utsträckning som de andra socialarbetarna hade utarbetat rutiner när 

de gjorde sina utredningar.   

Forskning pekar på att socialarbetare ofta upplever sig ensamma i sitt jobb med vårdnadstvister 

(Bl.a. Saini m.fl. 2012, Antikainen 2009).  Under intervjuer med socialarbetare har framkommit 

en önskan om ett utökat mångprofessionellt samarbete med övriga myndigheter och aktörer, 

såsom familjerådgivning samt domstolen. Antikainen m.fl. (2009, 215) framför att man i arbetet 

med vårdnadstvister behöver ett mångprofessionellt samarbete och flexibilitet mellan olika 

myndigheter och institutioner. Vårdnadstvisterna är individuella och kan därför vara mycket 

olika till sin natur. Respondenterna för min undersökning uttryckte att de önskar att ett 

samarbete mellan institutioner kunde utvecklas på en mera konkret nivå och inte enbart genom 

att arbetet med själva utredningarna i dokumentform utvecklas. Detta stöds genom tidigare 

forskning av bl.a. Saini m.fl. (2012, 1315). Hans undersökning bland socialarbetare i Kanada 

visar att det har funnits oklara strukturer och arbetsmodeller för hur man ska jobba med och 

kring vårdnadstvister. Saini med fleras undersökning visar på att de intervjuade socialarbetarna 

önskar mera samarbete mellan speciellt barnskyddets personal och socialarbetare som jobbar 

med familjerättsliga ärenden samt domstolens personal. Även Inkilä och Paavilainen (2013, 

160) konstaterade i sin forskning att servicesystemet för familjer som genomgår en utdragen 

vårdnadstvist inte i tillräcklig grad motsvarar familjernas behov av stöd och hjälp och att 

myndigheter inte jobbar tillräckligt effektivt för att förebygga att vårdnadstvister går till 
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rättegång. Inkilä & Paavilainen efterlyser ett tätare samarbete mellan de centrala aktörerna kring 

en vårdnadstvist, nämligen domstolens personal, socialarbetare samt familjerådgivningens 

personal. Ett tätare samarbete kunde enligt Inkilä & Paavilainen bidra till snabbare processer 

och att familjer skulle bemötas på ett jämlikt och professionellt som skulle motsvara deras 

behov (Inkilä & Paavilainen, 2013).  

En del av respondenterna ansåg att det inte finns något stort utbud av skolningar när det gäller 

utredningar som görs på begäran av tingsrätten. En ny handbok från social- och 

hälsovårdsministeriet var under tiden för intervjuerna på kommande. Fler av respondenterna 

uttryckte att de skulle önska mera utbildning speciellt gällande underhållsärenden. En av 

respondenterna uttryckte att;  

Det är så allmänna direktiv man har som ger mycket utrymme för egen tolkning. ”Jag har 

endast lärt mig genom erfarenhet och hjälp och stöd av mina äldre kollegor”.  

(Respondent 2) 

Samtliga respondenter uppgav att de inte känner något motstånd från sin arbetsgivare till att 

delta i utbildningar, utan tvärtom uppmuntras de ofta till att delta i skolningar.  

Socialarbetarna hade under tidpunkten för mina intervjuer inte hunnit börja praktisera den nya 

lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt som hade trätt i kraft 1.12.2019, men 

samtliga socialarbetare tror att den medför en del förändringar. En del av respondenterna hade 

innan intervjuerna hunnit delta i utbildning kring den nya lagen som har ordnats av Social- och 

hälsovårdsministeriet. Som konkreta förändringar nämner respondenterna förändringar kring 

tredje vårdnadshavare. Detta betyder att ett barn i praktiken efter 1.12.2019 kan ha fyra stycken 

vårdnadshavare. Dessa avtal ska socialarbetarna uppgöra så länge som föräldrarna är överens. 

Barnet kan dock på bo endast två ställen. Lagen försöker stärka barnets åsikt och 

barnatillsyningsmannens skyldighet att höra barnet. Information ges nu ut till föräldrarna att det 

är på deras ansvar att diskutera med barnet / barnen kring separationen och höra barnets åsikt. 

På de nya avtalen kring vårdnad och umgänge kommer man att inkludera en ruta där man måste 

fylla i att barnets åsikt faktiskt är hörd innan man gör avtal.  
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8 Diskussion 

 

Det är socialarbetarens roll att enligt Lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt 16 § 

redogöra till tingsrätten för barnet/barnens vardag och hur familjens liv ser ut hos vardera 

föräldern vid en vårdnadstvist. Juridiskt så tillskrivs socialarbetare den yrkesrollen att de med 

sin specifika yrkeskunskap ska fungera som ett stöd för det juridiska organet när de ska ta det 

slutgiltiga beslutet för hur vårdnad, boende och eventuellt umgänge ska ordnas i de enskilda 

fall som behandlas (THL, 2020). Detta är alltså den yrkesroll som socialarbetare och 

barnatillsyningsmän tillskrivs av statliga institutioner i Finland idag.  

Jag vill poängtera att den lagstiftning som i Finland styr vårdnads- och umgängesärenden har 

förändrats under tiden för det insamlade materialet samt under tiden som materialet 

analyserades och avhandlingen färdigställdes. Under tiden för mina intervjuer så hade 

socialarbetarna ännu inte hunnit börja praktisera den nya lagen i sitt dagliga arbete. En 

intressant aspekt för vidare uppföljning och forskning vore att se hur den nya lagstiftningen 

över tid påverkar socialarbetarnas och barnatillsyningsmännens dagliga arbete med 

familjerättsliga ärenden.  

 

Intresset i denna studie har varit att se hur socialarbetare eller barnatillsyningsmän själva 

reflekterar kring sin yrkesroll i arbetet med utredningar på begäran av tingsrätten. Samtliga av 

respondenterna känner att de har en stor makt när de gör sina utredningar. Deras tankar och 

åsikter upplevs få stor vikt när domarna ska göra sina beslut. Under mina samtal med mina 

respondenter framkommer socialarbetarnas tankar om att alltid arbeta med barnets bästa som 

sin utgångspunkt. Att lyfta barnens röst i konflikterna ser de som sin främsta arbetsuppgift samt 

att redogöra för tingsrätten kring barnens liv och barnens bästa eftersom domarna inte träffar 

barnen och familjerna som de gör. Socialarbetarna reflekterar även mycket kring vad som kunde 

vara den enskilda bäst tänkbara lösningen i utformandet av utredningarna med tanke på barnets 

ålder och utvecklingsnivå samt familjens individuella situation i övrigt.  

När det gäller trender så lyfter samtliga respondenter fram att vårdnadstvisterna har blivit mera 

komplexa och svårare att jobba med. Konfliktnivån är hög och man känner därför att man måste 

ha stor yrkeskunskap och framförallt personlig beredskap för att möta alla de svåra situationer 

och konflikter som vårdnadstvisterna ofta består av. Kännedom om separationer och vilken kris 

det är, vilka reaktioner det ofta medför spelar stor roll. Ett väl utfört arbete med familjen kan 
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förebygga vårdnadstvister som eskalerar vilket även medför ur barnens synvinkel att man 

förhindrar illamående och psykisk ohälsa på lång sikt. De socialarbetare som jag har intervjuat 

upplever jag samtliga ger uttryck för att de ibland upplever en känsla av otillräcklighet just på 

grund av vårdnadstvisternas stora komplexitet. Här upplevs rollen som medlare mycket starkt. 

De känner att de måste vara starka som individer samt att det är viktigt att man hela tiden får 

vidareutbilda sig inom olika delområden för att kunna förstå de ofta bakomliggande 

dynamikerna i svåra vårdnadstvister. Det är inte socialarbetarnas och barnatillsyningsmännens 

uppgift att jobba familjeterapeutiskt under utredningarna som de gör, men samtliga av 

respondenterna anser att om man ska jobba för att komma till en överenskommelse så skulle 

man behöva mera utbildning och kunskap kring familjedynamik och hur andra faktorer såsom 

psykisk ohälsa och missbruk inverkar på hela familjen. Man saknar t.ex. en handlingsmodell 

för hur man ska hjälpa de barn som är utsatta för det fenomen som kallas för parental alienation, 

eller på svenska föräldraalienation. Detta innebär att barnen vid konflikter oftast helt tar avstånd 

från en av föräldrarna. Den ena föräldern i dessa situationer påverkar barnet/barnen till att ta 

avstånd från den andra föräldern och man strävar till att helt utestänga den andra föräldern från 

barnens liv. 

Saini m.fl. (2012) intervjuade i sin forskning socialarbetare som jobbade med barnskydd i 

Kanada. Socialarbetarna tillfrågades kring sina erfarenheter av att jobba med vårdnadstvister. 

Under intervjuerna framkom att socialarbetarna definierade en vårdnadstvist på väldigt olika 

sätt. Det saknades med andra ord en gemensam linje eller ett gemensamt tankesätt kring vad en 

vårdnadstvist är och vad som anses vara oroande med tanke på barnens bästa. Undersökningen 

visade att socialarbetarna inte hade tillräckligt med utbildning och kunskap kring att jobba med 

de föräldrar som befann sig i utdragna, komplexa vårdnadstvister där det fanns svåra konflikter. 

Att jobba med dessa fall krävde väldigt mycket arbetstid, energi, mognad och själsligt mod av 

socialarbetarna. Vårdnadstvisterna resulterade ofta i många barnskyddsanmälningar som 

föräldrarna gjorde gentemot varandra. Socialarbetarna blev även ofta tvungna att tampas med 

föräldrarnas manipulation av barnen, svåra konflikter och svåra ställningstaganden som 

begärdes av domstol. Resultaten av undersökningen visade på att barn vars föräldrar som 

genomgick en rättslig vårdnadstvist löpte större risk för psykisk ohälsa och känslomässiga men 

än de vars separerade föräldrar kunde enas kring föräldraskapet efter separationen.  

Söderholm och Kivitie-Kallio (2012, 18) visar i sin forskning på att de familjer som genomgår 

långvariga vårdnadstvister i stor utsträckning även har ett klientskap inom socialvårdens 

barnskydd. I de familjer som genomgår svåra vårdnadstvister finns det ofta olika psykosociala 
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orsaker till att föräldrarna har svårt för att nå en överenskommelse. De svåra konflikter som 

finns mellan föräldrarna och även ofta olika former av fysiskt och/eller psykiskt våld gör att en 

medling inte är möjligt överhuvudtaget (Valkama & Lasola 2008, 26). Här behöver enligt min 

mening kunskapen utökas bland dem som ska jobba med dessa svåra konflikter. Man behöver 

som professionell få en utökad förståelse för de personlighetstyper eller den problematik som 

ofta ligger bakom utdragna konflikter och vårdnadstvister. En ökad kunskap skulle bidra till att 

problemen kan identifieras och tas på allvar och att man kan ingripa på rätt sätt i ett tidigare 

skede. Antikainen (2007) undersökte i sin doktorsavhandling barnatillsyningsmännens 

yrkeskunskap när det gällde att stöda föräldrarna och föräldraskapet, barnens sociala relationer 

och sociala nätverk i sitt arbete med vårdnads- och umgängesärenden. Antikainens 

undersökning, som gjordes genom intervjuer med barnatillsyningsmän, visade att deras arbete 

med att uppgöra avtal gällande vårdnad, boende och umgänge hade blivit en mera strikt juridisk 

sak och att de var väldigt kunniga gällande den juridiska biten av sitt arbete. Barnens delaktighet 

och stödandet av barnets relationer till sina föräldrar lade man som barnatillsyningsman inte tid 

på. De intervjuade barnatillsyningsmännens bild av sin egen yrkesroll varierade och sättet på 

vilket man arbetade med separationer varierade stort. De intervjuade barnatillsyningsmännen 

såg och erkände alla behovet av att jobba mera med de separerade familjerna i sitt arbete när de 

uppgjorde avtal, men de ansåg att det inte fanns tid, resurser samt att deras uppgiftsbeskrivning 

och bilden av deras arbetsuppgifter var för otydlig för att ett annat arbetssätt skulle lyckas 

(Antikainen, 2007).  

Att jobba mera detaljerat kring familjerättsliga ärenden och att inta en aktivare yrkesroll som 

medlare innebär att man som barnatillsyningsman behöver större kunskap och erfarenhet samt 

förmåga att inta mera av en ledarroll som medlare. Cashmore ja Parkinson (2011) intervjuade i 

sin undersökning 20 stycken föräldrar som hade genomgått ett utarbetat program för 

kommunikation mellan föräldrar som genomgick en vårdnadstvist på inrådan av familjedomstol 

i Sydney, Australien. I studien undersökte man vårdnadstvisternas historia och vad föräldrarna 

ansåg vara orsaken till konflikterna och vad de som föräldrar såg som problem hos den andra 

föräldern. Man undersökte även föräldrarnas egna upplevelser av de professionellas jobb och 

den service som gavs. De föräldrar som ingick i undersökningen hade samtliga barn som var 

under fem år gamla. De hade samtliga oro för hur barnen hade det hos den andra föräldern. 

Studien visade på att det kommunikationsprogram och den medling som föräldrarna hade 

genomgått inte upplevdes som hjälp eller till nytta för föräldrarna eller den situation som rådde. 

Den största frustrationen och oron hos föräldrarna låg i att man inte upplevde att man tog deras 
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oro på tillräckligt stort allvar och att ärendet bara lämnade obehandlat. Föräldrarna upplevde 

bristen på att ta problem till tals och bristfällig information som de största problemen. Detta 

ledde enligt föräldrarna till fortsatta konflikter som i sin tur ledde till behov av barnskydd 

(Cashmore & Parkinson, 2011). 

Socialarbetare och barnatillsyningsmän fungerar i sitt arbete som ett slags medlare, eftersom de 

hela tiden har en skyldighet till att försöka bidra till att föräldrarna ännu under utredningens 

gång ska försöka komma till en överenskommelse. Många av respondenterna uppgav att 

utbildning och kunskap behövs i medling om man ska jobba med vårdnadstvister. Mycket 

handlar om att jobba med kompromisser mellan föräldrarna. Respondenterna uppgav att det är 

väldigt få föräldrar som kommer till avtal under processens gång i tingsrätten. Detta är ett tecken 

på att konfliktnivån är väldigt hög.  

Under mina intervjuer fram kom det att socialarbetarna anser att synen på föräldraskap har 

ändrats mycket under åren vilket även avspeglar sig i deras arbete med vårdnadstvister. Den 

största förändringen på sikt man har upplevt är att framförallt fäderna vill ha en större roll i 

barnens liv. De vill inte längre fungera som ”veckosluts-pappor” utan vill ha en aktiv roll i 

barnens vardag.  

Jag presenterade i kapitel 4 Robert Madden & Raymie Waynes artikel där de framställer den 

stora brist på utbildning och handledning som socialarbetare ges i rättsliga ärenden. Detta trots 

att socialarbetare dagligen jobbar utgående från lagstiftning. Liksom Madden & Wayne så anser 

jag att man borde introducera ett nytt perspektiv gällande socialt arbete och den lagliga kontext 

som socialarbetare ofta befinner sig i. Madden & Wayne kallade sitt perspektiv för ”therapeutic 

jurisprudence”. Enkelt översatt: ”terapeutisk juridik”. Med begreppet ”therapeutic 

jurisprudence” ville Madden & Wayne fokusera på hur man kan koppla samman forskning 

inom socialt arbete med juridik och hur socialarbetare bättre kan förhålla sig till de rättsliga 

frågor de jobbar med så att lagen ”tjänar sitt syfte”, dvs. att klienterna gagnas och kan förhålla 

sig till de rättsliga beslut som görs i deras ärenden. Jag tror att många glömmer den viktiga roll 

som socialarbetare har och mera kunde ges i ärenden som behandlas i rättsinstanser. Under mitt 

arbete med denna avhandling har jag börjat se och upplever att det finns ett stort behov av mera 

utbildning i hur man jobbar med familjerättsliga ärenden samt medling. Man behöver börja se 

detta och erkänna de familjerättsliga ärendena som en specifik del av det sociala arbetet där det 

krävs en viss typ av specialkunskap.  
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Enligt tidigare forskning som jag har tagit del av men även enligt de riktlinjer som 

socialarbetare ges idag av institutet för hälsa och välfärd så anser man att socialarbetaren spelar 

en viktig roll när det gäller att bistå domare med kunskap och information kring psykologiska 

aspekter och hur olika beslut påverkar familjerna och speciellt barnen på ett psykologiskt plan, 

familjedynamiskt osv. För att detta ska lyckas krävs naturligtvis inte bara kunskap och 

utbildning men även ett starkt multiprofessionellt samarbete där olika yrkesmänniskor inom 

olika professioner öppet kan kommunicera och samverka för klienternas bästa (Madden & 

Wayne, 2003). 

Stor enighet finns hos samtliga socialarbetare i hur utredningarna utformas och hur man bygger 

upp själva arbetet kring utredningarna. Det som skiljer socialarbetarna åt är skillnader i den 

organisatoriska uppbyggnaden, tid och resurser. Denna finns kanske inte på samma sätt i små 

kommuner. I större städer dock råder även brist på tid och resurser och där sätter man lite tid 

på förebyggande arbete av vårdnadstvister. Att göra en utredning över barnet / barnens och 

familjens förhållanden på begäran av tingsrätten är en relativt lång process som kräver en stor 

insats av de personer som gör den. Mina respondenter uppgav att man behöver tid och 

engagemang för att få en bra utredning gjord, så att det inte endast blir ”ett skrap på ytan”. 

Desto längre tid man har känt och jobbat med en familj, desto större inblick och kunskap får 

man i deras familjedynamiska mönster. Socialarbetarna uppgav att det kan ta ganska länge för 

att förstå vad konflikterna egentligen handlar om och se mönster. Dessa tankar stöds även av 

tidigare forskning. Till exempel Mari Antikainen (2007, 169 – 172) för fram att socialarbetare 

är i behov av mera skolning kring vårdnads- och umgängesärenden. Nuvarande rutiner som 

följs kring familjerättsliga ärenden stöder enligt Antikainen inte föräldrarnas förmåga till 

samförstånd kring barnets/barnens bästa. Man borde därför närmare se på socialarbetets 

yrkesmässiga metoder. Man måste dock ta i beaktande att varje situation är unik och därför går 

det inte att lösa varje situation med samma metod. Det som jag vill lyfta fram med mina resultat 

är att det sociala arbetet kring vårdnadstvister behöver mera resurser så att man i högre 

utsträckning kan ingripa där det behövs. Med mera resurser ges socialarbetarna också utrymme 

till att utveckla en mycket större sakkunskap kring vårdnadstvister och vad det innebär för hela 

familjen.   
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

  

Informera om:  

 Mig själv. Vem jag är. 

 Min forskning. Ämnet för min avhandling, mitt syfte och mina frågeställningar 

 Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.).  

 Är det ok att spela in intervjun?  

 Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

 Möjligheten till att få ta del av min forskning när avhandlingen är färdig 

 

Inledande frågor 

 Kan du beskriva ditt nuvarande arbete? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat med dina nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Utredningar på begäran av tingsrätten 

 Hur ser arbetsordningen ut när en begäran om utredning inkommer från tingsrätten? 

Följer man någon viss modell? Jobbar man olika med olika utredningar? Jobbar man i 

par eller ensam? 

 

THL skriver att den utredning som socialvården gör har en betydande del i hur tingsrätten tar 

ställning till ärendet och beslutet baseras långt på socialarbetarnas utredning. 

 

 Berätta om hur det är att jobba med utredningar på begäran av tingsrätten 

 

- vad är utmanande, vad är lätt? 

- hur fungerar samarbetet med andra instanser? 

- hur förhåller sig domare? 

- Hur förhåller sig föräldrarna? 

- Hur hör man barnen i utredningarna? Träffar man barnet? Hur ordnas träffarna? 

Finns det utmaningar med detta? 

 

 Upplever du att det finns förväntningar på dig och din yrkesroll när du gör utredningar 

på begäran av tingsrätten? I såfall vilka? Från vilka håll? 
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Om det under tiden för socialarbetarnas utredning framkommer att föräldrarna är 

villiga till att ingå avtal kring barnens vårdnad, boende och eller umgänge så ska 

socialarbetarna ge föräldrarna det stöd som behövs för att avtal ska kunna göras enligt 

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 16 § 2 mom. 

 

 Upplever du att man jobbar utgående från detta?  

 

 

 

Statistiken visar att en utredning görs på i genomsnitt fem månaders tid (THL: Lastensuojelun 

käsikirja, 2018 ). Hur upplever du arbetsbördan? Tidsramen? 

 

 Upplever du att du ges tillräckligt med möjligheter till att fördjupa din kunskap 

gällande familjerättsliga ärenden? 

 Vad skulle du önska få mera utbildning kring, vilken typ av utbildning, utveckling? 

 

 

Finns det ännu något du skulle vilja fråga eller tillägga? 

 

 

Tack! 

 


