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Abstract 

Title: Representations of fathers and mothers in child custody – A qualitative analysis of legal 

cases and of the significance of gender in assessments for sole custody. 

Authors: Ann-Sofie Crona and Hanna Westerbacka. 

This study aims to provide a picture of how fathers and mothers are produced in judgments 

regarding child custody and to investigate if any of the parties is aggrieved because of their 

gender. The material consists of six legal cases. The study is based on gender theory and 

social construction. It represents a qualitative method where we have used text analysis. The 

previous research is contradictory as on one hand it shows that there are different criteria 

related to the parents' gender when it comes to caring for children in both child welfare 

investigations and the courts. On the other hand, there are studies that claim that this does not 

occur in custody disputes. According to the discourse that prevails in society, in such as social 

media, some believe that fathers are discriminated in custody disputes. The results of our 

study show that fathers and mothers are produced equally under many circumstances and that 

there is no separate assessment. However, we also found certain factors and characteristics 

that are subject to different assessment criteria and we have seen that mothers have some 

advantages that can be linked to their gender. 

 

Key words: child custody, child custody dispute, gender in child custody dispute, parenting 

and gender. 

Nyckelord: vårdnad, vårdnadstvist, genus i vårdnadstvist, föräldraskap och genus. 

Antal ord: 15 932  
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ge en bild av hur fäder och mödrar framställs i domar gällande 

vårdnadstvister. Syftet är även att undersöka om någon av parterna blir förfördelad på grund 

av sitt kön. Empirin utgörs av sex rättsfall med domslut från både hovrätt och tingsrätt. 

Studien bygger på genusteori och socialkonstruktionism och är utförd med en kvalitativ 

metod där vi har använt oss av textanalys. Den tidigare forskningen inom området är 

motsägelsefull då den å ena sidan visar på att det finns skilda bedömningsgrunder kopplade 

till föräldrarnas kön när det gäller omsorg om barn både i barnavårdsutredningar och i 

domstolar. Å andra sidan finns studier som menar att detta inte förekommer i vårdnadstvister. 

Enligt den diskurs som råder i samhället, som till exempel visar sig i sociala medier, så anser 

en del att fäder diskrimineras i vårdnadstvister. Resultatet av vår undersökning visar på att 

fäder och mödrar framställs lika under många förutsättningar och att det där inte råder några 

skilda bedömningsgrunder. Dock har vi även funnit vissa faktorer och egenskaper där det 

förekommer skilda bedömningsgrunder. Det vi har sett är att mödrar har vissa fördelar som 

går att koppla till deras kön.  
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1 Inledning 

I statistiken kring vårdnad om barn finns det en snedfördelning i hur många mammor 

respektive pappor som har ensam vårdnad om sina barn. År 2012 hade 93,2 % av Sveriges 

föräldrar gemensam vårdnad om sina barn. Av de som hade ensam vårdnad stod mödrarna för 

6,2 % och fäderna för 0,6 % (www.scb.se). Varje år berörs ungefär 50 000 barn i Sverige av 

att föräldrarna separerar. Närmare 14 % (cirka 7 000) av dessa barn blir föremål för tvist i 

domstol gällande vårdnad, boende och umgänge (www.socialstyrelsen.se).  

I den offentliga debatten finns det de som menar att detta beror på att mammor har fördelar i 

vårdnadstvister på grund av sitt kön och att pappor diskrimineras i både familjerätter och 

domstolar (www.minpappa.nu). En del anser att det på socialförvaltningarna råder ett klimat 

där pappor både betraktas och hanteras kränkande (www.pappabarn.se).  

Svensk lagstiftning grundar sig på att människor inte ska diskrimineras. I regeringsformen 1 

kap 2 § står det att: 

“det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska 

motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 

etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person” 

Det finns studier som visar på att det inte är föräldrarnas kön som ligger till grund för 

domstolarnas beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Johanna Schiratzki (2008) 

får i sin studie istället fram att det är bland annat föräldrars stabilitet och tidigare engagemang 

för barnet som blir avgörande (Schiratzki, 2008, s. 10). Men enligt Gunilla Petersson så finns 

det i barnavårdsutredningar skilda bedömningsgrunder gällande mödrars och fäders omsorg 

om barnen (Peterson, 2006).  

I Socialstyrelsens rapport Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 

respektive 2002 framkommer en skillnad i föräldrarnas omsorgsförmåga och 

samarbetsförmåga som kan kopplas till deras kön. Då fäderna anses brista i sin 

omsorgsförmåga är det på grund av våld och då mödrarna brister i sin omsorgsförmåga 

handlar det om psykisk ohälsa. Fäder brister oftare än mödrar i både omsorgsförmåga och 

förmåga att samarbeta i frågor kring barnen (socialstyrelsen, 2004). 

http://www.scb.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.pappabarn.se/
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Med detta som bakgrund undrar vi hur domstolar motiverar sina beslut när det gäller ensam 

vårdnad. Hur framställs fäder och mödrar i domar? Finns det skilda bedömningsgrunder som 

kan relateras till föräldrarnas kön och leder detta till att någon av parterna förfördelas? 

1.1 Problemformulering och relevans för socialt arbete 

Genusforskning grundar sig på att män och kvinnor har olika roller i samhället beroende på 

deras kön. Historiskt sett så har män och kvinnor haft framträdande roller på olika arenor: 

Kvinnan har setts som ansvarig för hem och barn medan mannen har varit ansvarig för 

familjens försörjning (Hirdman, 2001, s. 66-67; Lundqvist & Roman, 2009, s. 93-95; Plantin, 

2001, s. 16; Nilsson Schönnesson, 1987, s. 19-20).  

Det finns redan forskning om vilken påverkan könet har i vårdnadsfrågor (se avsnitt 3.5). 

Eftersom resultaten är motstridiga så anser vi att vår forskning kan ha en betydelse för att 

ytterligare få en insyn i hur manligt och kvinnligt framställs i domar gällande vårdnad och 

vilken betydelse det får för domslutet. Då vi ämnar att på djupet undersöka ett mindre antal 

rättsfall med en argumentationsanalytisk metod så tror vi oss kunna finna beskrivningar i 

texten som man missar vid första anblicken. Vi avser således att problematisera traditionella 

könsstereotyper med hjälp av vedertagen forskning, rättsliga källor och utlåtanden på 

området.   

Eftersom genus enligt oss påverkar allt socialt arbete så anser vi att vår forskning har en 

betydelse för fältet. Oavsett ifall det finns skillnader eller inte i hur män och kvinnor beskrivs 

så präglar domstolarna med sina beslut samhällets syn på hur föräldraskap ska bedrivas för att 

barnen ska få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. På så sätt påverkar domstolars agerande 

alla människor i samhället och hur vi konstruerar en bild av föräldraskapet. Genom att belysa 

detta så hoppas vi väcka tankar kring hur individer påverkas av vårt rättsystem. Vilka 

konsekvenser följer av domstolens bedömningar? 

1.2 Avgränsningar 

Då vi i vårt arbete intresserar oss för genusaspekter i framställningen av föräldrarna har vi valt 

att avgränsa oss ifrån att diskutera barnets bästa och vad begreppet innefattar. Vi är medvetna 

om att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som fattas kring vårdnad, boende och 

umgänge och vill inte på något sätt förminska den roll som barnets bästa har i en 

vårdnadstvist. Vi anser dock att en diskussion och problematisering kring barnets bästa i vårt 

arbete skulle skifta fokus från föräldrarna och det genusperspektiv vi har till att arbetet skulle 
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få ett barnperspektiv. Vi nämner barnets bästa endast då det tas upp i material som vi refererar 

till. 

Vi har även valt att inte beskriva den rättsliga processen som en vårdnadstvist innebär. Även 

detta för att vi vill hålla fokus på just framställningarna av föräldrarna. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur fäder och mödrar framställs i svenska domstolar 

då det beslutas om ensam vårdnad och om någon av parterna blir förfördelad på grund av sitt 

kön. 

De frågeställningar vi har är följande: 

 Vilka faktorer och egenskaper hos föräldrarna lyfts fram i domstolars bedömning i 

vårdnadstvister? 

 Hur framställs fäder respektive mödrar och deras föräldraskap i domarna? 

 Går det att se några beskrivningar av fäder respektive mödrar i domarna som kan 

kopplas till traditionella könsroller? 

 Blir någon part förfördelad på grund av sitt kön och hur kommer det till uttryck i 

domarna i så fall? 

1.4 Centrala begrepp    

Vi har valt att diskuterar centrala begrepp för vår studie under respektive avsnitt där de blir 

relevanta. Vi anser att begreppen blir tydligare i sin kontext och kommer därför inte att lyfta 

ut dem ur sitt sammanhang utan istället tydligöra dem när de blir aktuella i texten. 

1.5 Disposition 

Här följer en genomgång av kommande kapitel. I kapitel två redogörs för bakgrunden till vårt 

forskningsområde och där går vi bland annat igenom rättsregler och framväxten av dessa. I 

kapitel tre tar vi upp tidigare forskning som vi finner relevant för vårt arbete som behandlar 

bilder av föräldraskap och genus kopplat till både föräldraskap och rätt.  Kapitel fyra 

behandlar de teoretiska perspektiv vi har använt oss av som är genusteori och 

socialkonstruktionism. I kapitel fem beskriver vi vår forskningsmetod, textanalys, och hur vi 

har gjort vårt urval. Kapitel sex består av det resultat vi har fått fram genom analyserna av 

rättsfallen. I kapitel sju analyserar vi resultaten och kopplar ihop vårt resultat med den tidigare 
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forskningen. Kapitel 8 består av en diskussion kring resultatet och ger exempel på fortsatt 

forskning.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till vårt ämnesområde. Vi kommer då 

att ta upp de rättsregler som är relevanta för vårt arbete samt hur framväxten av dessa har sett 

ut. Vi kommer även att presentera socialstyrelsens rapport Glimtar av barn från vårdnads-, 

boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002. Vi har valt att presentera denna rapport 

då den visar på att det finns könsskillnader gällande både omsorgsförmåga och 

samarbetsförmåga hos föräldrar i vårdnadstvister. Då detta ligger inom vårt forskningsområde 

så är resultatet av rapporten intressant för vår studie. 

2.1 Framväxten av könsneutraliteten i lagstiftningen 

Om man ser till lagstiftningen så kan man se att det ända fram till slutet av 1960-talet fanns en 

tydlig könsarbetsdelning där det förutsattes att mannen var familjeförsörjaren medan kvinnan 

var ansvarig för barn och hem (Lundqvist & Roman, 2009, s. 103; Nilsson Schönnesson, 

1987, s. 20; Plantin, 2001, s. 16). Denna modell ansågs vara en väldigt stabil familjeform och 

ifrågasattes därför sällan (Fink & Lundquist, 2009, s. 14). 

Förändringarna i det svenska familjebegreppet kan ses som ett samspel mellan politiskt 

reformarbete, vetenskaplig produktion och modernisering av det svenska samhället där 

forskning om familje- och genusrelationer har haft inflytande för utvecklingen. För att nå 

jämställdhet har lagstiftning använts som verktyg (Lundqvist & Roman, 2009, s. 89; Plantin 

2001, s. 35-37; Schiratzki, 2008, s. 34).  

Perioden mellan 1930 och 1975 ses som den tid då den svenska familjemodellen 

förverkligades. Det hade sin början med att en mer samlad familjepolitik började formas 

under 1930-talet. Den innebar bland annat att genusrelationerna mellan män och kvinnor 

förändrades. För att reducera den sociala ojämlikheten som rådde mellan könen så ville man 

underlätta för kvinnor att börja förvärvsarbeta. Lika villkor för män och kvinnor inom både 

familj, hem och arbetsmarknaden låg i fokus. För att kunna förverkliga detta så genomförde 

man förbättringar genom att bland annat barnomsorgen nu skulle vara ett samhälligt ansvar 

och inte längre falla på kvinnorna (Lundqvist & Roman, 2009, s. 92-95; Nilsson 

Schönnesson, 1987, s. 36-47).  

Trots detta så ansågs fortfarande kvinnor vara ansvariga för familjens välbefinnande. Detta 

kan man se i bland annat statliga utredningar som är gjorda på 1940- och 1950-talet 

(Lundqvist & Roman, 2009, s. 97-98). Där betonas att barnomsorgens utbyggnad inte innebär 

en ersättning av hemmet eftersom modern fortfarande anses vara den allra viktigaste personen 
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för ett nyfött barn (SOU 1951:15 s. 10). På så sätt legitimerades synsättet av kvinnan som 

familjens omsorgsansvariga (Lundqvist & Roman, 2009, s. 98).  

I slutet av 1950-talet och under 1960-talet så framkommer det i statliga utredningar att 

industrialiseringen har påverkat den traditionella familjeformen in i en kris där både män och 

kvinnor inte längre har sina traditionella roller och därför måste söka efter en ny 

familjestruktur. Här startade en ny fas inom det familjepolitiska fältet. Kvinnans roll som 

omsorgsansvarig för familjen ifrågasattes och en allt tydligare könsrollsdebatt började äga 

rum. Denna debatt hade en stor betydelse för familjepolitikens utformning då den bidrog till 

en ideologisk förändring av familjebilden och könsarbetsdelningen mellan familjelivet och 

arbetslivet. Inom arbetarrörelsen så var införandet av jämställdhet ett överordnat politiskt mål 

och i slutet av 1960-talet så ersattes den traditionella familjepolitiken med en mer könsneutral 

diskurs. Detta är något som man tydligt kan se i politiken där flera stora reformer som grundar 

sig på ett könsneutralt samhälle genomfördes på 1970-talet (Lundqvist & Roman, 2009, s. 

101-103).   

Här kan bland annat nämnas introducerandet av individuell beskattning av makar som gjorde 

det mer fördelaktigt för kvinnor att förvärvsarbeta, giftermålsbalken som slog fast att 

skilsmässa är en rättighet trots att ingen av makarna gjort något fel, en reform av 

föräldraförsäkringen som gjorde om moderpenning till föräldrapenning för att locka pappor 

att vara hemma och ta del av omvårdnaden av sina barn och gemensam vårdnad för ogifta och 

frånskilda (Schiratzki, 2008, s. 34).   

På 1980-talet så kritiserades den politiska styrningens verkan. Visserligen så hade det, genom 

lagstiftningen, skapats möjligheter till ett mer könsneutralt samhälle men hur såg det ut i 

realiteten? Fokus ändrades nu till att handla om ekonomiska resurser och makt. 

Maktrelationen mellan män och kvinnor lyftes fram på den politiska agendan (Lundqvist & 

Roman, 2009, s. 109-110). 

Under 1980- och 1990-talet så ökade styrningen för att uppnå en större jämställdhet mellan 

könen. Fokus hamnade på att bryta normen i samhällsstrukturen som utgick ifrån mannen som 

överordnad och kvinnan som underordnad. (Lundqvist & Roman, 2009, s. 111).  

Detta syns i lagstiftningen genom att det infördes en stark presumtion för gemensam vårdnad 

som innebar att domstol under vissa omständigheter kunde döma till gemensam vårdnad trots 

att en förälder yrkat ensam vårdnad. Detta utvecklades sedan vidare till att domstol kunde 
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döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. 1995 trädde även föräldraledighetslagen i 

kraft som gav anställda rätt att vara lediga för vård av barn samt krav på att pappan skulle 

utnyttja en månad av föräldraförsäkringen. 2002 infördes bestämmelser om två 

pappamånader. Vidare så infördes underhållsstöd för barn med ensamstående föräldrar. 2006 

gavs föräldrar med växelvis boende barn möjlighet att dela på barnbidraget. Samma år 

begränsades domstolarnas möjligheter att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. 

2008 infördes vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen (Schiratzki, 2008, s. 34-35). 

2.2 Rättsregler 

Eftersom vi ska analysera rättsfall så är det av vikt att se vilka lagtexter som styr rättens 

handlingsutrymme och hur dessa är utformade. Föräldrabalken och dess utformning är den 

lagstiftning som rätten utgår ifrån när bedömningar görs och beslut fattas i vårdnadstvister. 

Begreppet vårdnad innebär ett ansvar för barnets personliga förhållanden och att tillgodose 

barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnaden omfattar även ett ansvar 

för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 

omständigheter och ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I 

vårdnaden ingår även att ha uppsikt över barnet och se till så att barnet inte orsakar skada för 

någon annan (prop. 2005/06:99, s. 35). 

Efter den senaste vårdnadsreformen 2006 gjordes ändringar i föräldrabalkens bestämmelser 

om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med reformen var framför allt att förstärka 

barnperspektivet och att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende 

och umgänge. Regeringen menar i propositionen att gemensam vårdnad i de flesta fall är en 

bra vårdnadsform som är förenlig med barnets bästa. De menar även att möjligheten att döma 

till gemensam vårdnad trots en förälders motvilja som infördes i och med reformen 1998 bör 

finnas kvar men det är viktigt att ta en förälders motstånd till gemensam vårdnad på allvar. 

Hänsyn ska tas till risken för att barnet far illa, till exempel genom att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp av den ena föräldern. I sådana fall är det i princip bäst 

för barnet att vårdnaden ges till den andra föräldern. Hänsyn ska även tas till föräldrarnas 

förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (prop. 2005/06:99, s. 1). 

Om föräldrarna är gifta med varandra när barnet föds står barnet under vårdnad av båda 

föräldrarna. Vårdnaden förblir gemensam när föräldrarna skiljer sig om inte den gemensamma 

vårdnaden då upplöses genom ett avtal eller en dom. Om föräldrarna inte är gifta med 

varandra när de får barn blir modern ensam vårdnadshavare. Föräldrar kan få gemensam 



 
 

12 
 

vårdnad genom registrering hos skatteverket efter en gemensam anmälan. Om föräldrarna vill 

ha en förändring gällande vårdnaden ska domstol efter vad som är bäst för barnet besluta om 

vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna. Föräldrar kan även ingå 

avtal gällande vårdnaden. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnd (prop. 

2005/06:99, s. 35-36). 

De rättsregler som idag gäller för beslut om vårdnad, boende och umgänge finns i 

föräldrabalkens sjätte kapitel och bland annat i följande paragrafer: 

6 kap. 2 a § 

“Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och 

umgänge. 

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt 

vid 

1. – risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller 

att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och 

2. – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.” 

6 kap. 5 § 

“Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon 

av dem få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara 

gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. 

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av 

föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, 

om båda föräldrarna motsätter sig det. 

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av 

föräldrarna eller båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande 

anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om det är uppenbart att 

gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa.” 
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2.3 Socialstyrelsens rapport 

I rapporten Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 

2002 har socialstyrelsen på regeringens uppdrag följt upp förändringarna efter 1998 års 

förändringar av föräldrabalkens regler gällande vårdnad, boende och umgänge. Underlag för 

rapporten var samtliga tingsrättsdomar som meddelats efter huvudförhandling från år 1999 

samt 2002. Innehållet i domarna har kartlagts och barnperspektivet har analyserats i domarna 

(Socialstyrelsen, 2004, s. 3). 

Socialstyrelsens rapport visar på skillnader mellan fäder och mödrar gällande både 

omsorgsförmåga och samarbetsförmåga, se tabellerna 1 och 2. En bedömning har gjorts 

gällande föräldrarnas omsorgsförmåga och i de fall det i domarna inte framkommer brister 

hos föräldrarna i något avseende bedöms föräldrarna ha en god omsorgsförmåga. 

Framkommer i domen omständigheter hos båda eller någon av föräldrarna som kan antas 

påverka föräldrarnas omsorg om barnet bedöms den eller de föräldrarna ha nedsatt förmåga 

(Socialstyrelsen, 2004, s 27). 

Då fäderna anses ha nedsatt omsorgsförmåga handlar det oftast om att de dömts eller 

polisanmälts för misshandel av mödrarna. I några fall handlar det om incestmisstankar, 

misshandel av barn eller missbruk. Mödrarna som bedöms brista i sin omsorg har oftast 

psykiska problem. I ett fåtal mål handlar det om att mödrarna hindrar umgänget mellan barnet 

och fadern eller övriga släktingar. I ett av målen hade modern under flera år anklagat fadern 

för incest vilket påverkat barnet mycket negativt, anklagelserna har bedömts vara falska. I de 

fall då båda föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga handlar det om svåra sociala situationer 

eller psykisk ohälsa, att våld har förekommit från båda parter, fysisk bestraffning av barnen 

eller umgängessabotage (Socialstyrelsen, 2004, s. 28). 

Tabell 1    Bedömning av föräldrarnas omsorgsförmåga utifrån texten i domarna, i procent. 

Omsorgsförmåga 1999 2002 

God hos båda föräldrarna 38 39 

Nedsatt förmåga hos mamma 15 8 

Nedsatt förmåga hos pappa 24 29 

Nedsatt förmåga hos båda 9 10 

Går ej att bedöma 14 14 

Summa 100 100 

Inga säkerställda skillnader föreligger mellan åren när det gäller omsorgsförmåga.  
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I kategorin går ej att bedöma placeras de domar där underlaget är så knapphändigt att det inte går att 

göra en bedömning. 

Källa: Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002 (s. 28), Av 

Socialstyrelsen, 2004, Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

När det gäller föräldrarnas samarbetsförmåga så anses föräldrarna göra goda försök till att 

samarbeta när de är överens om det mesta som rör barnet och de kan hålla barnet utanför de 

konflikter som uppstår. Goda försök innefattar även att föräldrarna tillgodoser barnets behov 

av umgänge med förälder det inte bor med. Brist i samarbetsförmåga anses föreligga när man 

har svårt att kommunicera med den andra föräldern, svårt att enas i frågor som rör barnet, 

svårt att se barnets behov av den andra föräldern, om umgänge motarbetas, om det 

förekommer anklagelser om övergrepp, våld, hot eller misshandel i domen eller om konflikten 

är så djup och långvarig att något samarbete mellan föräldrarna inte är möjligt inom en 

överskådlig framtid (Socialstyrelsen, 2004, s. 30).  

Vanligast är att samarbetsförmågan brister hos båda föräldrarna. Då brister noteras handlar det 

oftast om anklagelser om hot, våld, trakasserier och övergrepp. Det kan även vara att en 

förälder håller sig undan, inte kompromissar, inte håller överenskommelser eller hotar att föra 

ut barnet ur landet. Som tabell 2 visar så brister fäderna oftare än mödrarna i 

samarbetsförmåga (Socialstyrelsen, 2004, s. 30). 

Tabell 2     Samarbetsförmåga, bedömd utifrån texten i domarna, i procent 

Samarbetsförmåga 1999 2002 

Goda försök hos båda föräldrarna 23 14 

Brist hos mamma 4.5 10.0 

Brist hos pappa 20 21.6 

Brist hos båda föräldrarna 45.5 55.0 

Går ej att bedöma 7.6 0.0 

Summa 100.6 100.6 

Inga statistiskt säkerställda skillnader föreligger mellan åren. 

Går ej att bedöma innebär att det enligt granskarna ej finns tillräckligt underlag i domen för att kunna 

göra en bedömning. 

Källa: Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002 (s. 28), Av 

Socialstyrelsen, 2004, Stockholm: Socialstyrelsen. 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel lyfter vi fram tidigare forskning som vi finner relevant för vårt problemområde. 

Forskningen behandlar föreställningar om fäder och mödrar, syner på föräldraskap, skilda 

bedömningsgrunder när det gäller föräldrars omsorg om sina barn samt huruvida fäder eller 

mödrar förfördelas i vårdnadstvister. Det är inom denna kontext som vår studie befinner sig. 

Då vårt arbete utgår ifrån hur den svenska lagstiftningen tillämpas så är internationell 

forskning inom detta område begränsad. Vi har valt att använda en studie där det görs en 

jämförelse mellan Sverige och England gällande mäns föräldrakaps som vi finner relevant för 

vår studie.  

Sökningar efter tidigare forskning har gjorts i databaserna Google scholar, ProQuest Social 

Sciences och Libris. Vi har då använt oss av följande sökord: Vårdnad, vårdnadstvist, genus i 

vårdnadstvist, föräldraskap, genus och deras engelska motsvarigheter child custody, child 

custody dispute, gender in child custody dispute, parenting, gender.  

3.1 Framställningar av föräldraskap 

Maria Bangura Arvidsson (2003) har i sin avhandling Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder 

till socialt utsatta barn haft fokus på ifrågasatt faderskap utifrån både socialtjänstens och 

pappornas perspektiv. Syftet med avhandlingen är att ta reda på vilken syn på fadern och hans 

relation till sitt/sina barn som kommer till uttryck i socialtjänstens barnavårdsutredningar och 

i intervjuer med socialsekreterare. Hon har även tittat på hur fäderna beskriver bemötandet 

från sociala myndigheter, samt sin egen upplevelse av faderskapet och relationen till barnen. 

Materialet består av tre delstudier i form av 40 barnavårdsutredningar, intervjuer med 13 

socialsekreterare och intervjuer med 19 pappor (Bangura Arvidsson, 2003, s. 13-14). 

I studien av barnavårdsutredningarna framkom en uppfattning av att barn behöver fäder. 

Fäder beskrevs i utredningarna som å ena sidan närvarande, ansvarsfulla och till glädje för 

barnet och å andra sidan som oansvariga, våldsamma, i konflikt med barnets mor, 

skrämmande, frånvarande och efterlängtade (Bangura Arvidsson, 2003, s. 276). 

I intervjuerna med socialsekreterarna präglades bilden av fäder av ambivalens mellan de olika 

tolkningarna av barnets bästa. Socialsekreterarna framhöll att å ena sidan är umgänge mellan 

barn och fäder viktigt. Å andra sidan kan barn behöva skyddas från sina fäder. I intervjuerna 

framkom även en kluvenhet mellan upprätthållandet av traditionella könsrollsmönster och 

försök att fostra den moderna fadern. Bangura fann att lägre krav ställdes på fäderna då de 
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inte förväntades uppnå kraven i samma utsträckning som mödrarna (Bangura Arvidsson, 

2003, s. 276-277). 

I intervjuerna med papporna framkommer att pappornas bild av sitt eget faderskap präglas av 

kluvenhet och ambivalens. Papporna känner sig missförstådda av sociala myndigheter och de 

uttryckte desperation, maktlöshet och att de kände sig stämplade. De måste kämpa för att få 

vara aktiva och närvarande fäder och för att bli sedda på det viset. Papporna ifrågasätter även 

sig själva som fäder. Deras bilder är färgade av längtan efter kärnfamiljsliv och Svenssonlivet 

framställs som det ideala och nästintill ouppnåeligt (Bangura Arvidsson, 2003, s. 277-278). 

Avhandlingen visar att bilden av fäder till socialt utsatta barn som huvudsakligen frånvarande 

är missvisande. Det finns en variation som är svår att se utan att tala med fäderna själva 

(Bangura Arvidsson, 2003, s. 285). 

Plantin, Månsson och Kearney (2000) diskuterar faderskap och manlighet i artikeln Mäns 

föräldraskap - Om faderskap och manlighet i Sverige och England och gör jämförelser mellan 

Sverige och England. Artikeln baseras på en komparativ studie där män och deras partners har 

intervjuats om faderskap, både tankar kring faderskap och även hur faderskapet praktiskt tar 

sig uttryck i vardagen. Syftet med artikeln är dels att analysera hur olika kulturellt färgade 

förväntningar inverkar på mäns tankar och handlingar kring föräldraskapet, dels att försöka se 

om mäns agerande i familjelivets vardag är på väg att förändras i en mer jämställd riktning 

(Plantin, Månsson & Kearney, 2000, s. 24-25).  

De stora strukturella och socialpolitiska skillnaderna som finns i Sverige och England gör 

jämförelsen intressant. Diskursen om det aktiva jämställda faderskapet har i Sverige, till 

skillnad från i England, en lång historia som sträcker sig över flera decennier. I England har 

varken ökad jämställdhet uppmuntrats eller möjligheten för föräldrar att kombinera arbete och 

familjeliv underlättats. Som exempel nämns att ett system för föräldraledighet som är öppet 

för både män och kvinnor infördes så sent som 1999. Ledigheten i England är dock till 

skillnad från i Sverige obetald och tidsbegränsad (Plantin, Månsson & Kearney, 2000, s. 29-

30).  

I studien framkom att alla män var väl medvetna om förväntningarna på den moderna fadern 

men det finns skillnader i hur mycket de engelska och svenska männen har påverkats av 

förväntningarna. De svenska männens berättelser stämmer väl överens med den rådande 

diskursen och de officiella förväntningarna som finns i Sverige på det nya faderskapet. Även 
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de engelska männen var väl förtrogna med förväntningarna på det moderna faderskapet men 

här beskrevs diskursen som ny och specifik för dagens generation. Den nya 

faderskapsdiskursen har inte fullt ut accepterats på en social och kulturell nivå i England. 

Männen i England menar att de är väl medvetna om hur de borde agera i faderskapet men 

motarbetas i sina försök till förändring av omgivningen. I Sverige tycks den djupare 

förankrade faderskapsdiskursen göra det lättare för männen att integrera det moderna 

faderskapet med den manliga självbilden (Plantin, Månsson & Kearney, 2000, s. 30-31).  

Materialet i studien visar på att den traditionella manligheten i England börjat utmanas av den 

nya generationens ökade familjeorientering. De nya förväntningarna på faderskapet har dock 

inte etablerats lika starkt i England som i Sverige. De svenska paren i studien betonar vikten 

av rättvisa och rationalitet kring organiseringen av vardagslivet. Detta framkommer främst i 

diskussioner kring fördelningen av föräldraledigheten. I England där man inte får ersättning 

vid föräldraledighet var det få par som ens övervägt möjligheten att mannen skulle vara 

hemma med barnet en längre tid (Plantin, Månsson & Kearney, 2000, s. 32-34).   

Gemensamt för de båda länderna i diskussioner kring föräldraledigheten var att det är 

ekonomiska överväganden som ligger bakom besluten. Men även känslomässiga aspekter 

påverkar hur paren organiserar sin vardag. De flesta männen i undersökningen har genom 

faderskapet fått en ny bild av sig själva som män. Främst i de svenska intervjuerna talar 

männen om hur förändringarna av synen på sig själva som män påverkar deras agerande både 

hemma, på jobbet och i andra sociala situationer. De engelska männen tyckte sig sakna 

vägledning för hur det moderna faderskapet skulle se ut i praktiken och tycktes till skillnad 

mot de svenska männen ha svårare att identifiera de känslomässiga förändringar som följde 

med faderskapet. Författarna drar slutsatsen att även detta förmodligen beror på att 

faderskapsdiskursen är mer integrerad i Sverige (Plantin, Månsson & Kearney, 2000, s. 34-

36).  

Resultaten av studien tyder på att ju mer männen deltar och engagerar sig i barnen och 

hushållet desto mer förändras deras syn på sig själva som män. När de svenska männen talar 

om faderskapet uttrycker de flesta en tydlig strävan mot demokratisk delaktigheten men i 

praktiken uppvisar en del fortfarande ett traditionellt beteende. Bland de engelska männen ser 

det motsatt ut då de i talet om faderskapet ger uttryck för traditionella mönster medan de i 

praktiken rör sig mot en mer demokratisk delaktighet (Plantin, Månsson & Kearney, 2000, s. 

36-39).  
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Studien visar att diskursen om det moderna faderskapet är mer etablerad på alla nivåer i 

samhället i Sverige än i England. Detta gör att det är lättare för de svenska männen, jämfört 

med de engelska, att integrera förväntningarna på faderskapet med deras egen syn på sig 

själva som män. Ytterligare en skillnad som resultatet visar är att faderskapsdiskursen i 

England är mer klassmässigt skiktad och de engelska medelklassmännen är de som är mest 

lika de svenska männen i uttryck och handling gällande de moderna förväntningarna kring 

faderskap. Författarna menar att inom ramen för det patriarkala systemet har männen i både 

England och Sverige påbörjat förändringen mot ett större engagemang i familjelivet. denna 

process är dock beroende av stöd genom strukturella förändringar och konstruktiva 

socialpolitiska initiativ (Plantin, Månsson & Kearney, 2000,s. 39-41). 

3.2 Föräldraskap och genus 

I dagsläget beskrivs svenskt familjeliv ofta som speciellt i internationella sammanhang. I 

Sverige är det vanligt att föräldrar separerar och vi har en hög andel separerade föräldrar med 

gemensam vårdnad. Svenskt familjeliv präglas även av att mödrar i stor utsträckning 

förvärvsarbetar och att fäder alltmer deltar i hem- och omsorgsarbetet. Denna modell är 

resultatet av en politisk ambition om jämställdhet mellan föräldrar i omvårdnads- och 

försörjningsansvar (Schiratzki, 2008, s. 33-34).  

Gunilla Petersson (2006) skriver i sin artikel Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande 

fäder - om socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg om olika krav på mödrars och 

fäders föräldraskap i barnavårdsutredningar. Pettersson analyserar skillnaderna vid 

bedömningar av mödrars och fäders omsorg och försöker förstå bakgrunden till de skilda 

bedömningsgrunderna. Undersökningens material består av alla utredningar gällande 

placeringar av barn i åldrarna 7-14 år under året 1998 inom en kommun. Materialet omfattar 

26 ärenden och 35 barn (Petersson, 2006, s. 53). 

I analysen framkommer en dubbelhet i hur man i utredningarna hänvisar till begreppen familj 

och föräldraskap. Å ena sidan beskrivs familjen där den otillräckliga modern och den 

frånvarande fadern passar väl in som stereotyper. Familjen antas bestå av mor och barn 

medans fadern bara räknas med undantagsvis. Det finns här olika förväntningar på moderns 

och faderns föräldraskap. Till exempel blir en fars närvaro på ett föräldramöte en händelse 

som är värd att notera och vilken dessutom gör att han kan beskrivas som en stabil förälder. 

Angående modern blir hennes frånvaro från liknande möten istället det som noteras och tolkas 

som ointresse för barnen. En far som inte har kontakt med sina barn karaktäriseras som att han 
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inte har stöttat familjen medans en mor i samma situation anses ha övergivit barnen 

(Petersson, 2006, s. 63-64). 

Å andra sidan finns en annan syn på familjen där båda föräldrar är lika viktiga och har ett 

gemensamt ansvar för barnen även om föräldrarna inte lever tillsammans. Denna syn på 

familj överensstämmer mer med de politiska idealen men framstår dock i utredningarna mer 

som ett ideal än verklighet. Formuleringar som nämns i utredningarna är att ”barnet behöver 

båda sina föräldrar för sin identitetsutveckling” eller att ”båda föräldrarna behöver stöttning i 

sitt föräldraskap” (Petersson, 2006, s. 64). 

De olika familjebegreppen används i olika faser av utredningstexten. Bilden av familjen där 

föräldraskapet upprätthålls av en mor är till för att definiera problemet. Den påvisar sviktande 

omsorg och att ett omhändertagande är nödvändigt. Bilden av det gemensamma 

föräldraskapet definierar den norm från vilken den aktuella situationen avviker och bidrar till 

att legitimera omhändertagandet av barnet då socialtjänstens arbete kommer att bidra till 

upprättande av normen (Petersson, 2006, s. 64). 

I avhandlingen Vårdnadstvister – en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid 

handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa belyser Annika 

Reimer (2003) relationen mellan familj och samhälle under tingsrätts handläggning av 

konflikten och relationen mellan det civilrättsliga och det offentligrättsliga systemet.  

Skillnader mellan könen som Reimer tar upp berör bland annat våld och psykisk ohälsa. Fäder 

anklagas oftare än mödrar för att ha använt våld mot den andra föräldern. Även när det gäller 

dokumenterat eller styrkt våld mellan föräldrar har en större del fäder än mödrar gjort sig 

skyldiga till detta. Fäder är i större utsträckning än mödrar registrerade i polisregistret. 

Mödrarna är främst misstänkta eller dömda för snatteri, bedrägeri, rattfylla och egenmäktighet 

med barn. Fäderna är främst misstänkta eller dömda för vålds- och alkoholrelaterade brott och 

egenmäktighet med barn (Reimer, 2003, s. 75). 

Reimer finner vidare att mödrar i större utsträckning än fäder har eller har haft dokumenterade 

eller styrkta psykiska problem som har krävt psykiatrisk behandling. Fler pappor än mammor 

anklagas dock för att vara psykisk sjuk av den andra föräldern i vårdnadstvister (Reimer, 

2003, s. 76). 
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3.3 Rätten och genus 

I Mamma och pappa inför rätta undersöker Johanna Schiratzki (2008) om domstolar tar 

hänsyn till föreställningar om kön när de avgör tvister om vårdnad, boende och umgänge och 

om domstolar ställer olika krav på fäder respektive mödrar när det gäller bedömningen av 

deras förmåga att tillgodose barnets bästa. Resultaten visar att så inte är fallet. 

Undersökningen motsäger därmed den uppfattningen som finns om att mammor har ett 

överläge gentemot papporna i vårdnadstvister (Schiratzki, 2008, s. 10, 107). 

Resultatet visar att hovrätterna inte grundar sina beslut på könade bedömningar gällande 

fäders och mödrars förmåga att tillvarata barnets bästa. Det visar även att en förälder som 

innan separationen tagit huvudansvaret för barnen anses bäst kunna tillgodose barnens behov 

av stabilitet även efter separationen. Vidare så påvisas ett större ansvar för boendeföräldern, 

oavsett kön och om vårdnaden är gemensam eller inte, att tillgodose barnets bästa i form av 

säkerhet, välfärd och umgänge med den andre föräldern (Schiratzki, 2008, s. 136-137). 

Att barnen bor hos mödrar i större utsträckning än hos fäder efter en separation, vanligen 

enligt överenskommelse mellan föräldrarna, får konsekvenser för fäder respektive mödrar 

som grupp. Det betyder dock inte att det i enskilda fall i domstol ställs olika krav på föräldrars 

förmåga att tillgodose barnets bästa som kan kopplas till föräldrarnas kön (Schiratzki, 2008, s. 

137). 

Rätten till skilsmässa är genusneutral. Vad gäller vårdnad däremot så gäller inte jämställdhet 

då gifta föräldrar automatiskt får gemensam vårdnad medan ogifta föräldrar måste anmäla om 

att vårdnaden ska vara gemensam samt dessutom bekräfta faderkapet (Schirtazki, 2008, s. 37). 

Lagstiftarnas mål om att föräldrar ska dela på omvårdnads- och förvärvsarbete i det 

gemenamma hemmet är dock en vision som i många familjer i Sverige inte efterlevs 

(Schirtazki, 2008, s. 35). 

Detta syns bland annat i hur familjer delar upp föräldraledigheten. Under de senaste tio åren 

har antalet föräldrar som delar jämställt på föräldrapenningdagarna nästan tredubblats. När 

barnen som föddes 2010 fyllde två år hade 12.7 % av deras föräldrar fördelat 

föräldrapenningdagarna jämställt mellan sig. Ett jämställt uttag av dagarna definieras som att 

ingen av föräldrarna tar ut mer än 60 % av föräldrapenningdagarna och ingen tar ut mindre än 

40 %. Denna grupps beteende ligger i linje med regeringens politiska mål om en jämställd 

fördelning av omsorgen av barnen (socialförsäkringsrapport 2013:8, s. 5).  
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3.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar på en viss motstridighet. Schiratzki visar i sin forskning att det 

inte tas otillbörlig hänsyn till föräldrarnas kön i vårdnadstvister. Plantin, Månsson och 

Kearney följer en liknande linje när de i sin artikel skriver om förväntningarna på den 

moderna fadern och menar att vi går från en patriarkal syn på familj och föräldraskap till en 

mer jämställd syn. 

I kontrast till detta så påvisar Petersson att det i barnavårdsutredningar förekommer skilda 

bedömningsgrunder när det gäller fäder och mödrars omsorg om barn. Hon menar även att det 

ställs olika krav på föräldrarna och då att det ställs lägre krav på fäder i förhållande till 

mödrar. Även Reimer visar i sin avhandling att det finns skillnader mellan könen men då när 

det handlar om vårdnadstvister.  
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4 Teoretiska perspektiv 

I det här kapitlet kommer vi att beskriva de två teoretiska perspektiven vi har valt att använda 

oss av. Dessa är genusteori och socialkonstruktionism, vi har i vårt arbete en 

socialkonstruktionistisk ansats och använder således inte teorin fullt ut. Efter detta kopplar vi i 

avsnitt 4.3 ihop de två teorierna och redogör för varför vi har valt dessa teorier. 

4.1 Genus 

Yvonne Hirdman beskriver genus som socialt konstruerat kön (Hirdman, 2001, s. 13). Den 

traditionella genusordningen håller isär kvinnor och män och skapar en hierarki där mannen är 

överordnad kvinnan. Män och kvinnor framstår som varandras motsatser (Hirdman, 2001, s. 

71, 75).  

Begreppet genuskontraktet beskriver relationen mellan könen. Begreppet innefattar det 

strukturella tvång som ligger över båda könen men även en möjlighet till förhandling 

(Hirdman, 2001 s. 84). Genuskontraktet grundar sig på den traditionella ordningen där 

mannen står för ansvar, skydd och försörjning medan kvinnan står för barnafödande, 

uppfostran och beroende. Mannens skyldighet blir kvinnans rättighet och tvärtom. Det är 

dessa skilda villkor som genuskontraktet vill fånga (Hirdman, 2001 s. 88).  

Det stereotypa genuskontraktet skapar förutsättningar för genusbunden rationalitet, 

upprepning, tradering och bekräftelse av den naturliga ordningen. Förändringar av dessa 

villkor kan ske om omständigheterna förändras, om mannen till exempel inte längre uppfyller 

sina skyldigheter gentemot kvinnan. (Hirdman, 2001, s. 94-95). Det stereotypa 

genuskontraktets praktik tycks ha samverkat med andra strukturer i förmoderna samhällen 

som ekonomi, politik och kultur (Hirdman, 2001, s. 98). Detta ser vi bland annat i hur 

lagstiftningen har ändrats genom åren och kvinnor har fått mer rättigheter och större 

inflytande (se avsnitt 2.1).  

Lena Gemzöe (2003) skriver om genussystem och menar att ordningen mellan könen har en 

systematisk karaktär och finns med i alla delar av samhällslivet, både privata och offentliga. 

Hierarkin mellan könen finns representerad i politik, ekonomi och i det privata familjelivet. 

Denna hierarki underbyggs av de föreställningar vi har om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Kvinnor antas vara omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade medan 

män antas vara mer självständiga, målmedvetna och ha förmågan att fatta snabba och 

förnuftiga beslut. Genussystemet formar våra drömmar, förhoppningar och begär och 

anpassar vårt inre till yttre sociala och ekonomiska sammanhang. Föreställningar om genus 
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finns i hela vårt sätt att tänka, det är en grundbult i västerländskt tänkande. Detta kan vara 

förklaringar till att föreställningar om genus är så seglivade (Gemzöe, 2003, s. 79-83). 

Traditionella könsroller är ett begrepp som vi diskuterar i den här studien. Historiskt sett så 

har män och kvinnor haft olika roller i samhället beroende på deras kön. I vårt arbete utgår vi 

ifrån en könsstereotyp bild av kvinnor och män. Kvinnans roll är enligt denna bild mjuk, 

vårdande och känslostyrd medan mannen är stark, rationell och målmedvetna. Detta synsätt 

har medfört att kvinnan har setts som ansvarig för hem och barn medan mannen har varit 

ansvarig för familjens försörjning. Då vi analyserar våra rättsfall är det dessa könsstereotypa 

bilder av manligt och kvinnligt som vi kommer att utgå ifrån när vi analyserar ifall det finns 

en skillnad på hur män och kvinnor framställs. Se vidare i avsnittet 2.1 för att få en djupare 

bild av hur könroller i samhället har formats. 

Ett alternativt teoretiskt perspektiv skulle kunna vara intersektionalitet där man utöver genus 

tar hänsyn till flera faktorer och ser hur dessa samspelar. Om vi hade valt denna teori istället 

hade vi kunnat ha ett vidare synsätt på hur rätten konstruerar föräldraroller. Vi hade kunnat se 

om det finns andra faktorer än föräldrarnas kön som påverkar hur domstolar konstruerar 

samhällsstrukturer och familj. Detta perspektiv hade kunnat ge en djupare förståelse för 

domstolars påverkan på samhället men eftersom detta även hade inneburit en betydligt större 

forskningsfråga valde vi att endast fokusera på genusaspekten. 

4.2 Socialkonstruktionism 

Konstruktionismen menar att de kategorier vi använder oss av för att förstå den sociala 

verkligheten är socialt skapade. Kategorier, sociala företeelser och deras betydelse 

konstrueras och rekonstrueras ständigt genom interaktion mellan människor (Bryman, 2001, s. 

31-33).  

Även fysiska kategorier som män och kvinnor eller manligt och kvinnligt betraktas ur detta 

synsätt som socialt konstruerade och ständigt rekonstruerade. Dessa kategorier fylls med 

sociala antaganden och beteenden som till exempel att omsorg ibland anses vara ett kvinnligt 

drag eftersom endast kvinnor kan föda barn. När flickor socialiseras in i samhället får de ofta 

en omsorgsroll utifrån antagandet att det är naturligt då de är av kvinnligt kön (Bryman, 2001, 

s. 33 & Payne, 2005, s. 242).  
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Även lagar ses som socialt konstruerade och är en följd av sociala processer. Nya fenomen 

uppstår ur de sociala processer som ständigt pågår i samhället. Lagar utformas och förändras i 

takt med att synen på sociala fenomen förändras i samhället (Barlebo Wenneberg, 2001, s.57). 

Med tanke på vårt val av genusteorin som ett teoretiskt perspektiv så anser vi att 

socialkonstruktionismen lämpade sig bäst som ett andra perspektiv till vår undersökning. 

Detta för att genusteorin bygger på tanken att könsroller är socialt konstruerade. 

4.3 Genus och socialkonstruktionism 

Med en konstruktivistisk syn på kön anser man att skillnader mellan könen är konstruerade 

och samhälleligt skapade. Svensk rätt domineras idag av uppfattningen att könsroller skapas 

socialt och delar således en konstruktivistisk syn på genus med den offentliga debatten som 

förs (Schiratzki, 2008, s. 46, 67). 

Presumtioner, antaganden, om att fadern eller modern generellt sett skulle vara en lämpligare 

vårdnadshavare har tidigare, och gör fortfarande i en del rättssystem, legat till grund för 

avgöranden i vårdnadstvister (Schiratzki, 1997, s. 57). 

Fäder har historiskt sett haft bestämmanderätt över barnen. De hade rollen som målsman och 

hade beslutanderätt i familjen fram tills dess att gemensam vårdnad för gifta föräldrar infördes 

år 1920. Vid en skilsmässa bestod oftast faderns ensamma vårdnad och en faderspresumtion, 

att det var bäst för barnen att fadern hade ansvar för dem, rådde. Faderspresumtionen 

dominerar fortfarande i länder med en patriarkalt präglad familjerätt (Schiratzki, 2008, 2. 67-

68).  

Ett exempel på faderspresumtionen finns i NJA 1914 s. 254 där hovrätten ger fadern 

vårdnaden om barnet då han  

“på grund av sin målsmansrätt ägde att hos sig hava parternas ifrågavarande 

barn”. 

Senare kom presumtionen om att modern var mest lämplig att ta hand om små barn. 

Moderspresumtionen kom aldrig till uttryck i lagstiftningen utan endast i rättspraxis 

(Schiratzki, 2008, 2. 68).  

Detta visas till exempel i NJA 1989 s. 335 där hovrätten framhåller följande:  
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“Man kan inte heller frigöra sig från tanken att en mor typiskt sett har en särskild 

funktion att fylla i förhållande till en dotter i detta stadium av flickans 

utveckling.” 

I Sverige är förvärvslinjen den dominerande modellen för vad som anses vara ett jämställt 

föräldraskap. Inom förvärvslinjen anser man att ett jämställt föräldraskap förutsätter att 

mödrar förvärvsarbetar, att föräldraskap angår mammor och pappor i samma utsträckning 

samt att båda föräldrarna kan tillvarata barnets bästa på likartade sätt (Schiratzki, 2008, s. 46). 

I och med förvärvslinjen och den jämställdhetspolitik vi har haft i Sverige är en jämställd 

kvinna en kvinna som är aktiv på arbetsmarknaden, till skillnad från den kvinna som 

prioriterar hemarbete. Medan den jämställda mannen är den man som väljer ett aktivt 

föräldraskap för att främja kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden (Schirtazki, 2008, s. 49-

50).  

I linje med detta har, sedan 1970-talet, tanken varit att det svenska rättssystemet ska främja 

det gemensamma föräldraskapet. Trots detta lever uppfattningen om att barn och föräldraskap 

främst angår mamman kvar i samhället (Schiratzki, 2008, s. 50). 

Vi har vidare beskrivit hur vi har använt våra teoretiska perspektiv i metodkapitlet (se avsnitt 

5.1 och 5.2). 
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5 Forskningsmetod 

I det här kapitlet presenterar vi vilken metod vi har använt oss av och hur vi har gått till väga 

under arbetets gång. Vi diskuterar vårt urval och hur vi har analyserat resultatet. Vi går även 

igenom den valda metodens begränsningar och diskuterar validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

5.1 Urval och avgränsningar 

För att samla in data så har vi använt oss av målstyrda urval. Enligt Bryman så är syftet med 

ett sådant urval att man väljer ut fall på ett strategiskt sätt för att på så sätt få data som är 

relevant för de forskningsfrågor som man har formulerat (Bryman, 2008, s. 392). 

Empirin till denna studie består av sex stycken domar från hovrätten där även domen från 

tingsrätten finns med. Av dessa sex fall har vårdnaden i hovrätten gått till fäderna i tre av 

fallen och till mödrarna i de tre andra fallen. Vi har tittat på alla dessa domar, det vill säga 

totalt tolv olika domslut. Vi har inte tagit någon hänsyn till vem som har fått vårdnaden i 

tingsrätten i vår urvalsprocess. Då vi inte har för avsikt att se vad som är prejudicerande i 

frågor om vårdnad utan istället vill titta på tillämpningen av lagen och domstolarnas 

motivering till sina beslut har vi valt att titta på dessa domar och inte domar från högsta 

domstolen. Vi har i vårt urval haft genusperspektivet i åtanke och därför inte tagit hänsyn till 

andra faktorer som till exempel klass eller etnicitet. 

Vi har sökt efter rättsfallen i databasen Infotorg juridik som vi har tillgång till via Stockholms 

universitet. Vi tänkte från början även använda oss av databasen Zeteo men valde bort den då 

man där inte har samma möjlighet att söka efter specifika typer av rättsfall. Man måste i Zeteo 

leta igenom en hel lista av rättsfall för att hitta de som behandlar vårdnadsfrågor. I Infotorg 

juridik har vi gjort en sökning med ordet ”vårdnad” som fritt ord och i rubriken. Vi har 

avgränsat sökningen till att gälla perioden januari till och med oktober år 2013 då vi vill ha så 

aktuella fall som möjligt. Sökningen gjordes bland alla hovrätter i Sverige och i kategorin 

tvistemål då mål om vårdnad, boende och umgänge ingår i denna kategori. 

Genom denna sökning fick vi fram 80 domar. Av dessa 80 rättsfall har domstolen beslutat om 

att vårdnaden ska gå till fadern i sex fall och till modern i nio fall. Då det är fallen då antingen 

fadern eller moder fått vårdnaden som är intressant för vår studie har vi sorterat bort 31 fall 

där hovrätten beslutat om gemensam vårdnad. Vi har även sorterat bort 22 fall där hovrätten 

inte meddelat prövningstillstånd i vårdnadsfrågan eller målet har avskrivits, ett fall då frågan 

har gällt vilket lands rättssystem som ska gälla vid avgörande om vårdnad, ett fall då 
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hovrätten upphävt tingsrättens dom om vårdnad då föräldrarna fortfarande var gifta, åtta fall 

där hovrätten beslutat i enlighet med föräldrarnas överenskommelse och ingen 

huvudförhandling i hovrätten har ägt rum eller där föräldrarna kommit överens under 

huvudförhandling, ett fall där hovrätten beslutat om särskild förordnad vårdnadshavare och 

två fall där barnen varit placerade i familjehem. 

5.1.1 Beskrivning av valda rättsfall 

Av de rättsfall som var kvar läste vi igenom samtliga 15 fall. Vi valde sedan ut en av domarna 

(fall 1) som vi ansåg innehålla ett fylligt material då det bland annat fanns med utdrag ur 

socialtjänstens register med utredningar och redogörelser kring insatser. Anledningarna till 

vårdnadstvisten var en djuprotad konflikt och en stark misstro mellan föräldrarna. Fadern 

anklagar modern för att vara psykiskt instabil och modern anklagar fadern för sexuella 

övergrepp på barnet. I detta fall har vårdnaden gått till modern i hovrätten.  

Efter detta så valde vi ut ett rättsfall med liknande omständigheter där vårdnaden hade gått till 

fadern istället (fall 2). Detta för att kunna jämföra de argument som lyftes fram i rättsfallen 

när modern respektive fadern fick vårdnaden utifrån så liknande förutsättningar som möjligt. I 

detta fall vägdes barnets kontaktnät och omgivning in som en avgörande faktor i varför fadern 

fick vårdnaden. 

Nästa fall som vi valde ut (fall 3) var ett fall där omständigheterna skiljde sig åt från de 

tidigare fallen då modern fört ut dottern ur landet utan avsikt att återända. Men även här, som 

i fall två, var barnets kontaktnät och omgivning av avgörande betydelse för utfallet och 

modern fick därför vårdnaden. Anklagelserna från moderns sida var liknande som i de 

ovanstående fallen då modern anklagade fadern för våld. Däremot förekom inga anklagelser 

från faderns sida om att modern skulle vara olämplig som vårdnadshavare. Modern 

förhindrade dock umgänget mellan dottern och fadern. Eftersom det fanns en tydlig skillnad i 

omständigheterna så valde vi detta fall för att se om framställningarna av fadern och moderna 

ändå var liknande med andra fall.  

I det fjärde fallet (fall 4) ansåg både fadern och modern att den andra föräldern är olämplig 

som vårdnadshavare men inga anklagelser om våld eller psykisk instabilitet förekom. 

Samarbetssvårigheter som handlade om föräldrarnas förtroende för varandra var anledningen 

till vårdnadstvisten. Vi valde detta fall då situationen skiljde sig från de övriga fallen varför 

det var av vårt intresse att se hur föräldrarna framställs när inga anklagelser om våld eller 

psykisk instabilitet förekom. Modern fick vårdnaden i hovrätten. 
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När vi valde ut de två sista fallen (fall 5 och 6) sökte vi efter fall där vårdnaden gått till fadern. 

I fall nummer fem förekom, i likhet med fall nummer tre, anklagelser endast från moderns 

sida. Fadern ansåg att samarbetssvårigheterna var så djupa varvid han ville ha ensam vårdnad. 

I detta fall tillfaller vårdnaden fadern och vi kan då jämföra det med fall nummer tre där 

modern fick vårdnaden och se om framställningarna av föräldrarna skiljer sig åt.  

I det sista fallet (fall 6) förhindrar modern barnets umgänge med fadern och uppger att hon 

inte tänker ha någon kontakt med varken dottern eller fadern om dottern inte stadigvarande 

ska bo hos henne. Vårdnaden tillfaller här fadern som anses kunna tillgodose barnets behov av 

kontakt med båda föräldrarna. I det här fallet säger domstolen att modern tvingar tingsrätten 

till ett beslut och vi var därför intresserade av hur föräldrarna framställdes här. Till skillnad 

från fall två och tre där kontaktnät och omgivning spelat en stor roll i avgörandet får här 

faderns förmåga till samarbete den avgörande rollen. 

När vi har valt ut våra rättsfall så har vi ur ett genusperspektiv dels velat se hur fäder och 

mödrar framställs generellt och dels velat jämföra framställningarna med varandra när 

omständigheterna i fallen var liknande eller skiljer sig åt. Vi har även velat se om och hur 

domstolar konstruerar bilder av faderskap respektive moderskap och om olika egenskaper 

tillskrivs fäder och mödrar. Anledningen till att vi har valt just dessa sex rättsfall var att vi 

ansåg att de kan ge svar på våra frågeställningar.  

5.2 Analysmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys. Texterna vi analyserade var rättsfallsdomar, alltså 

offentliga dokument. Genom att använda textanalytiska metoder kan man skilja ur och 

analysera olika delar av en text (Hollander, 2009, s. 46). 

I modern samhällsvetenskaplig forskning finns ofta ett intresse för språk och text. En del 

forskare anser att vi måste studera språket för att kunna säga något om vårt sätt att tänka och 

handla. De ser språket som en yttersta gränssättare för tanke och handling (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 12). 

Intresset för texter och språk ligger även i att en oändlig mängd texter produceras runt om i 

världen och vårt moderna samhälle kallas ibland” informationsåldern” och 

”nätverkssamhället”. Då texter läses och refereras får de konsekvenser för vad människor 

tänker och gör. Till exempel så fattar regeringar beslut som skrivs ut i texter. Det finns texter 

som säger vad regeringar får och inte får göra. Texter kan göra uttryck för folks åsikter i form 



 
 

29 
 

av debattartiklar. Massmedier beskriver fenomen i samhället i texter (Bergström & Boréus, 

2005, s. 13-14). 

Det finns en mängd olika texter som kan studeras men texter är inte det enda som bör studeras 

om man vill få en riktig bild av något fenomen. Textanalys är ett sätt att analysera fenomen i 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Bergström & Boréus, 2005, s. 14-15). 

Till grundförståelsen av textanalys hör ett bestämt sätt att se på texter, nämligen att texter på 

olika sätt relaterar till människor och grupper av människor. Människor har skapat texterna 

och oftast finns det människor som är mottagare av texterna. Både medvetna och omedvetna 

föreställningar som finns i den miljö där texterna skapas kommer fram i texterna (Bergström 

& Boréus, 2005, s. 15). 

Argumentationsanalys, som vi använt oss av, är en textanalytisk inriktning bland flera andra 

som till exempel diskursanalys, innehållsanalys och idéanalys. Argumentationsanalys används 

både inom samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner och finns i flera varianter. 

Fokus ligger på argumentationers struktur och man kan intressera sig för vad en aktör 

argumenterar för och vilka skäl som anges (Bergström & Boréus, 2005, s. 18). 

Argumentationsanalys har bland annat ett deskriptivt syfte, att rekonstruera argumentationen 

från befintliga sammanhang där argumentation förekommit. Argumentation förekommer 

sällan isolerad och som tolkare av text måste argumentationen hittas i texten (Bergström & 

Boréus, 2005, s. 91). 

En argumentation består av en tes och ett eller flera argument. Argumenten kan tala för eller 

emot tesen men även för eller emot andra argument (Bergström & Boréus, 2005, s. 101). 

Då vi har en konstruktionistisk ansats så har vi genom vår argumentationsanalys belyst ifall 

domstolar konstruerar könsroller (se avsnitt 4.2). 

Vi har under arbetets gång först haft en deduktiv ansats då vi har låtit det teoretiska 

perspektivet, genusteori, bestämma vilka frågor som ställs till materialet. Vi har då utgått från 

teorin och den har styrt vårt forskningsfokus och våra forskningsfrågor. Teorin ger även en 

tolkningsmall för de svar som ges av materialet (Larsson, 2005, s. 23, 96). 

När vi har läst rättsfallen och gjort vårt urval har vi haft med oss den bild av könsstereotypa 

roller som genusteorin beskriver. Vi har sedan även arbetet induktivt då vi utöver de 

beskrivningar som genusteorin ger även sökt efter andra framställningar av fäder och mödrar 
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som går att koppla till deras respektive kön. Vi har då utan förutfattade hypoteser låtit begrepp 

växa fram ur materialet (Larsson, 2005, s.95).  

Vi har således kombinerat en induktiv och en deduktiv strategi och därmed haft ett abduktivt 

arbetssätt. Abduktion utgår från det empiriska materialet men innebär även att teoretiska 

moment beaktas. Man växlar mellan teori och empiri och de båda kommer då att påverka 

varandra (Larsson, 2005, s. 23). 

5.3 Metodens begränsningar 

Vi har i vår studie inte titta närmare på argumentens beviskraft eller bedömt om 

argumentationen lever upp till vissa normer om saklighet och rationalitet som är två andra 

syften med argumentationsanalyser (Bergström & Boréus, 2005, s. 91). 

Argumentationsanalysens begränsningar ligger i den snäva synen på hur människor försöker 

få igenom sina åsikter, att det finns tolkningsproblem och i att metoden är arbets- och 

tidskrävande. Argumentationsanalysen belyser bara en del av hela sanningen om hur aktörer 

gör för att övertyga andra eller vad det är som gör att vissa människor låter sig övertalas och 

andra inte (Bergström & Boréus, 2005, s. 141).  

Vidare så ligger tolkningsproblemen i att tolkaren å ena sidan ska försöka förstå vad 

avsändaren velat föra fram. Å andra sidan har tolkaren med sig sin förförståelse som påverkar 

hur man ser texten och det är därför omöjligt att rekonstruera exakt vad författaren velat säga 

med texten (Bergström & Boréus, 2005, s. 25, 141).  

Detta medför i sin tur vissa validitets- och reliabilitets problem som man behöver förhålla sig 

till. Om tanken är att rekonstruera en särskild aktörs argumentation kan det vara svårt att göra 

detta med hjälp av argumentationsanalysen då tolkaren alltid har med sig sin förförståelse. 

Vidare är det svårt att uppnå intersubjektivitet då flera olika möjliga lösningar av 

rekonstruktionen av argumentationen ofta är möjlig och man måste argumentera för sin egen 

lösning (Bergström & Boréus, 2005, s. 142). 

I vår studie har vi inte att lagt någon vikt vid argumentens beviskraft, hur de kan tänkas 

övertyga andra eller varför inte vissa människor låter sig övertygas. Det vi tittat på är om det 

finns några genusaspekter i argumentationen.  
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Då vi studerat en del av rättssystemet från ett externt perspektiv, genusperspektiv, så kommer 

våra resultat inte att innefatta några slutsatser om gällande rätt och saknar därmed juridisk 

relevans (Hollander & Alexius Borgström, 2005, s. 129). 

5.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om huruvida en undersökning eller metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka. I kvalitativ forskning handlar validitet om ifall den undersökningen man gör för att 

besvara sina frågeställningar verkligen kan besvara de. Validitet är verifiering av information 

och tolkningar, detta är inte enbart något som kopplas ihop med forskning utan sker hela tiden 

i det dagliga livets interaktion. Validering är inte någon slutlig produktkontroll utan är inbyggt 

i hela forskningsprocessen med ständig kontroll av forskningsresultat, trovärdighet och 

rimlighet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264, 267; Bergström & Boréus, 2005, s. 142). 

Vi anser att vi genom vår analys av rättsfall har fått svar på våra frågeställningar. Studien 

håller på den punkten en hög validitet. Som tidigare nämnts (se avsnitt 5.3) så påverkas 

validiteten av att man vid analysen har med sig sin egen förförståelse. Detta leder till att man 

kan tolka in saker i texten när man analyserar sin empiri som leder till feltolkningar från vad 

som egentligen var menat med texten.  

I våra tolkningar kommer vi ha med oss vår förförståelse. Vi har även aktivt sökt efter 

genusaspekter i argumentationen och då vält att tolka argumenten utifrån detta. Vi anser att 

validitetsproblemet med feltolkningar minskar eftersom vi vet vilket beslut domstolen har 

fattat i vårdnadsfrågan varpå vi kan se vilka tolkningar som har haft avgörande betydelse i 

rättsfallen. Naturligtvis påverkar vår genusaspekt betydelsen av hur vi ser på dessa tolkningar 

men att vi vet det faktiska utfallet höjer ändå validiteten. 

För att en rapport ska hålla god standard framhålls att den ska vara byggd på vetenskapliga 

metoder, ha tagit hänsyn till etiska aspekter och slutligen vara läsbar (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 267). Vi anser att vår uppsats är uppbyggd enligt vetenskapliga metoder och vi har 

tagit hänsyn till etiska aspekter. För att uppsatsen ska vara läsbar har vi skapat tydliga rubriker 

och arbetat med citat, referenser och våra egna tolkningar på ett sätt som ska vara 

lättöverskådligt för läsaren att se i texten. 

Reliabilitet behandlas ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Bergström & Boréus, 2005, s. 35; Lilja, 2005, s. 294). För 

en god reliabilitet ska frågorna vara tydligt formulerade (Lilja, 2005, s. 294). Reliabiliteten 
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handlar även om att vara noggrann i alla delar av undersökningen. I textanalyser är 

tolkningsaspekten inte bara en validitetsfråga utan även en reliabilitetsfråga. När man läser 

texten måste detta ske noggrant kopplat till syftet med studien (Bergström & Boréus, 2005, s. 

35). 

Genom att vi tydligt har beskrivit vårt tillvägagångssätt möjliggör vi för andra att reproducera 

vår undersökning. Vi har därför lagt stor vikt vid att beskriva vår metod så noggrant som 

möjligt. Eftersom vi har använd oss av rättsfall så finns det också möjlighet att använda sig av 

samma empiriska material som vi har gjort vilket ytterligare ökar möjligheten till 

reproduktion.  

Genom att vi har underbyggt vårt material med citat och referenser så kan läsaren ta del av 

vårt tillvägagångssätt på ett detaljerat sätt vilket ökar reliabiliteten (Bergström & Boréus, 

2005, s. 36). 

Då kvalitativ forskning generellt sett undersöker ett mindre antal studieobjekt blir 

generaliserbarheten en annan jämfört med kvantitativ forskning. Istället för att generalisera 

resultaten till totalpopulationen blir det här istället aktuellt att generalisera resultaten till 

liknande kontexter (Bryman, 2011, s. 355).  

Vi anser att vårt resultat är generaliserbart till liknande kontexter. Då vi har tittat på 

tillämpningen av svensk rätt så gäller detta enbart för generalisering inom Sverige. Eftersom 

vi inte har haft några regionala avgränsningar gällande vilka domstolar vi har haft med i vårt 

urval så anser vi att resultatet kan generaliseras till Sveriges samtliga domstolar. 

5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet lyfter i sina forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning fram fyra etiska principer. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera berörda personer om undersökningens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som ingår i undersökningen ska behandlas 

med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på så sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda 

personer under undersökningen endast får användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 
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Vår analys utgår ifrån hovrättsdomar som är offentliga dokument som vem som helst har 

tillgång till. Vi har valt att inte skriva ut parternas namn eller annan information om parterna 

som skulle kunna röja deras identitet för att så långt som möjligt säkra konfidentialitetskravet 

i vår undersökning. Sådan information om parterna är inte heller relevant för vår studie då det 

vi fokuserar på endast är kön och genus. Vi har istället benämnt personerna som fader, moder, 

dotter och son i olika böjelser. Vi har inte könsneutraliserat benämningarna eftersom vi 

använder oss av genusteori. Dock finns målnumren på domarna med i vår referenslista. Har 

man tillgång till målnummer, namn eller personnummer på någon av parterna kan man enkelt 

få information om omständigheterna som behandlas i en vårdnadstvist (Schiratzki, 2008, s. 

18). De uppgifter om enskilda personer som vi samlar in kommer inte användas för andra 

ändamål än vår studie. Informationskravet och samtyckeskravet är principer som vi i vår 

studie inte tar hänsyn till då vårt material består av offentliga dokument och inte inhämtas 

personligen från parterna. 
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6 Resultat 

I följande kapitel så presentera vi studiens resultat genom en textanalys. Vi har här valt att 

lyfta fram vilka egenskaper hos föräldrarna som beskrivs som positiva och negativa. Vi har 

även gjort en jämförelse mellan argumenten och dess skillnader samt likheter mellan varandra 

kopplade till vårdnadshavarnas kön. Slutligen så har vi gjort en sammanfattning för att 

förtydliga resultatet. En djupare analys som även kopplas till tidigare forskning sker sedan i 

efterföljande kapitel. 

6.1 Faktorer och egenskaper hos föräldrarna som lyfts fram  

Vi har under följande rubrik tematiserat faktorer och egenskaper som vi funnit i domarna och 

som har lyfts fram vid bedömningen om vem som ska ha vårdnaden. De teman som vi funnit 

är omsorg/omvårdnad, engagemang, samarbete, kontaktnät, psykisk instabilitet och 

våldsbenägenhet. Vi kommer att redogöra för hur dessa faktorer och egenskaper lyfts fram i 

domarna samt belysa ifall faktorerna och egenskaperna ligger till fördel eller nackdel vid 

domstolarnas bedömningar. De olika egenskaperna och faktorerna överlappar till viss del 

varandra och det är svårt att helt sära på dem. Därför kan samma citat förekomma under fler 

rubriker för att de i samma text belyser olika teman. Vi kommer sedan att avsluta avsnittet 

med en sammanfattning där vi utifrån vår textanalys redogör för när fäder och mödrar 

framställs på liknande och olika sätt. 

6.1.1 Omsorg/omvårdnad 

När det i domarna talas om en god omsorgs- eller omvårdnadsförmåga lyfts föräldrarnas 

kontakt med barnet fram som en positiv egenskap. Detta är en egenskap som är positiv hos 

både fäder och mödrar. Att kunna tillgodose barnets behov och ha en relation fylld av närhet, 

värme och kärlek ses som viktigt. Genom att visa ett stort engagemang, genomföra aktiviteter 

tillsammans med barnet samt att ge barnet en variation i den sociala miljön anses föräldrarna 

tillgodose barnets behov av en god omsorg/omvårdnad; 

”Båda framstår som kärleksfulla föräldrar med förmåga att ge barnen en god 

omvårdnad.” (fall 4, tingsrätt, s. 13) 

”Pappan har uppgett att han vill se till att sonen får det stöd och den hjälp han 

kan komma att behöva. Tingsrätten finner ingen anledning att betvivla den 

omsorg som pappan i den delen uttalar.” (fall 5, tingsrätt, s. 19) 



 
 

35 
 

”Vad som kommit fram rörande den sociala miljön hos mamman talar enligt 

tingsrättens mening för att den ger utrymme för en större variation än vad som 

kan förväntas bli fallet hos pappan.” (fall 1, tingsrätt, s. 23) 

Andra egenskaper som visar på att föräldrarna sätter barnets omsorgs- eller omvårdnadsbehov 

i främsta rummet är att kunna lägga konflikter med den andra föräldern åt sidan och främja att 

barnet har en kontakt med den andra föräldern. Även dessa egenskaper är något som beskrivs 

som positivt hos både fäder och mödrar; 

“För en boendeförälder som vill sitt barns bästa och därför vill lägga grunden för 

en bra framtida relation mellan barnet och den andra föräldern är det naturligt 

att uppmuntra och stödja barnets kontakt med den andra föräldern även om 

barnet själv inte verkar vilja detta.” (Fall 6, hovrätt, s. 3) 

Enligt rättsfallen är det en nackdel när föräldrarna låter den egna konflikten påverka barnet 

och även barnets syn på den andra föräldern. Här framkommer det att föräldrarna, när de inte 

kan skilja på sin egen konflikt och sätta barnet främst, inte tar hänsyn till barnets behov av en 

god omsorg/omvårdnad i tillräcklig utsträckning. Detta kan belysas med att föräldrarnas 

känslor för varandra tar plats från barnets behov av trygghet när föräldrarna ska samarbeta i 

frågor gällande barnet. Här kan föräldrarnas känslor gentemot varandra leda till att de på olika 

sätt försöker förhindra en kontakt med den andra föräldern. Oavsett ifall det är fadern eller 

modern som försvårar samarbetet så ses detta som ett hinder som tas med i bedömningen om 

vem som ska ha vårdnaden. Den föräldern som bäst kan främja en god kontakt med den andra 

föräldern ses också som den föräldern som sätter barnet omsorg och omvårdnadsbehov 

främst, vilket tydligt visar att detta är en positiv egenskap hos förälder. Precis som omvända 

förhållanden ger en negativ påverkan på föräldrarnas omsorgs- och omvårdnadsförmåga. 

Detta blir tydligt då föräldrarna överraskande hämtar sina barn i oväntade situationer vilket 

följande citat belyser; 

“Sonen har vid dessa tillfällen inte befunnit sig i någon naturlig 

hämtningssituation utan pappan har vid det ena tillfället tagit upp sonen från 

vagnen och vid det andra lyft upp honom i famnen för att vid båda tillfällena 

snabbt lämna platsen med sonen. Detta måste ha framstått som överraskande 

såväl för sonen som för mamman. Sonen kan inte ha undgått att känna oro och 

ledsnad på grund av vad som hänt. Pappan syns i viss mån sakna insikt i vad 

sådana ingripande kan betyda för sonen… … Hanteringen av den situationen och 
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de två angivna tillfällena tyder således inte på att pappan har haft fokus på 

sonens välmående.” (Fall 2, tingsrätt, s. 14-15) 

Att som förälder kunna se sina egna brister och tillgodogöra sig rekommenderade 

behandlings- och stödinsatser anses även ha en betydelse för hur god omsorg/omvårdnad 

föräldern kan ge till sitt barn;  

“Mammans vårdkontakter med anledning av sin egen ohälsa vittnar enligt 

hovrättens mening om att hon haft en insikt om sin situation och om sitt behov av 

stöd. Att i en sådan situation söka adekvat vård visar enligt hovrättens 

uppfattning på ett omdömesgillt agerande. Att mammans då dokumenterade 

psykiska ohälsa nu skulle göra henne olämplighet som vårdnadshavare har inte 

framkommit.” (Fall 2, hovrätt, s. 6) 

Andra egenskaper som lyfts fram i domarna som inte anses ha varken positiv eller negativ 

inverkan på föräldrarnas omsorgsförmåga är tidigare eller pågående psykiska problem som 

behandlats eller behandlas, tidigare våld mellan föräldrarna och oklara boende- och inkomst 

förhållanden. Inte heller anmälningar, handlingar eller ageranden mot den andra föräldern 

påverkar bedömningen av förälderns omsorgsförmåga ifall det finns rimliga anledningar till 

dessa; 

“Tingsrätten menar att en psykisk ohälsa som regel måste vara av mycket 

påtagligt slag för att den skall utgöra ett hinder för omsorg eller kontakt med 

barnet.” (Fall 2, tingsrätt, s. 12) 

6.1.2 Engagemang 

Föräldrarnas engagemang i förhållande till barnet speglas i domarna. Av rättsfallen framgår 

det att föräldrars engagemang är något som kan ses både positivt och negativ. Att vara 

engagerad i barnens lekar och aktiviteter ses här som något positivt så länge det inte går “till 

en överdrift”. Att ett för stort engagemang skulle vara negativt är en beskrivning som vi 

enbart har funnit hos fäder. Följande två citat visar på skillnader i resonemanget kring 

engagemang där det första belyser att engagemang i aktiviteter och annat kopplas ihop med en 

god relation; 

“Mamman har vidare sagt att pappan inte tog hand om dottern och att pappan 

inte talat sanning då han berättat att han brukade ta med dottern till badhuset. Av 

de fotografier som pappan åberopat så framgår att han och dottern varit där 
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tillsammans. Även de övriga bilder och filmer från högtider och annat, talar med 

viss styrka för att dottern och pappan haft en god relation” (Fall 3, tingsrätt, s. 7) 

Nästa citat visar ett resonemang kring en faders engagemang som här lyfts fram som 

något negativt; 

“Fadern har ett mycket stort engagemang för sin son. Han är väldigt mån om att 

förklara för sonen hur saker och ting fungerar och är villig att lägga mycket tid 

på sonen. Det förekommer flera uppgifter i utredningen om att förhållandet är 

varmt och innerligt mellan sonen och hans pappa. Som vårdnadshavare skulle 

pappan väl se till att sonens behov tillgodoses, men då som pappan ser sonens 

behov. Utredningen visar även förhållanden som innebär en risk för att pappans 

intensiva engagemang övergår i en närmast dominerande och styrande 

deltagande i det mesta sonen gör. Som exempel kan nämnas uppgifterna av bland 

andra sonens familjehem om att sonen tillsammans med pappa närmast gick upp i 

sin roll som vuxen byggnadsarbetare och att han utrustades med en mängd 

byggarbetskläder. Enligt tingsrättens mening visar detta på att det i pappans 

förhållningssätt gentemot sonen finns en bristande förmåga att helt och fullt se sin 

roll som vuxen i relationen.” (Fall 1, tingsrätt, s. 23) 

Det vi i rättsfallen kan se angående engagemanget i andra frågor som inte gäller aktiviteter 

och lek utan istället en oro för barnets välbefinnande är att det påverkar domstolens 

bedömning och kan ibland vara en negativ egenskap; 

“Mammans agerande kan stark ifrågasättas. I och med de många läkarkontakter 

och påstötningar till sociala myndigheter och polis har hon de facto utsatt sonen 

för situationer som i längden kan vara mycket kränkande. Detta agerande har 

naturligt nog kommit att påverka sonen. Även de agerandet kan utgöra en 

riskfaktor som tingsrätten måste pröva i förhållande till vad som är mest förenligt 

med sonens bästa.” (Fall 5, tingsrätt, s. 18) 

Det finns dock en gräns för om engagemanget är positivt eller negativ och även fast förälderns 

oro kan leda till obehag för barnets så innebär inte detta enligt domstolen att man som förälder 

inte ser till barnets bästa; 

“Mamman visar ett stort engagemang för sin son. Hon har omsatt sin oro för 

sonen i åtgärden som ofta leder till obehag även för den som vidtar åtgärderna, 
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som att anmäla oro för att sonen far illa… … mamma har utvecklat sin förmåga 

att se sonen och hans behov” (Fall 1, tingsrätt, s. 24) 

Citatet ovan visar på att en moder som har en nära anknytning till sitt barn har utvecklat en 

förmåga att se barnet vilket är positivt. Citatet under visar att när en fader har en nära 

anknytning till sitt barn så ses det som något negativt; 

“Det går inte att bortse från att en alltför stark anknytning till pappan som 

rimligen leder till en avsevärt minskad kontakt med mamman innebär en risk för 

att sonens sociala utveckling begränsas på sikt.” (Fall 1, tingsrätt, s. 23) 

6.1.3 Samarbete 

Den starkaste grunden till att en vårdnadstvist uppstår verkar enligt rättsfallen vara att 

föräldrarna inte kan samarbeta kring frågor om barnet. Föräldrarnas förmåga att samarbeta är 

något som tas med i alla bedömningar vi har analyserat och det diskuteras i rättsfallen hur 

troligt det är att föräldrarna ska kunna ha ett fungerande samarbete kring barnen; 

“Båda parter har vidare uttalat att de för sin del anser sig vara beredda att 

samarbeta med den andre föräldern i frågor som rör sonen. Det finns emellertid 

en ömsesidig misstro mellan föräldrarna i fråga om den andres förmåga att fatta 

kloka och bra beslut för sonen och det har tydligt framgått att parterna endast är 

beredda att samarbeta under förutsättning att det blir på det sätt som respektive 

förälder vill. Det föreligger således ingen egentlig samarbetsvilja från någon av 

parterna och redan det förhållandet att de inte ens kan enas om en sådan praktisk 

fråga som var sonen ska gå i förskola innebär att det inte föreligger 

förutsättningar för fortsatt gemensam vårdnad om honom” (Fall 2, hovrätt, s. 7) 

Föräldrarnas förmåga att se sin del och bortse från den egna konflikten är något som starkt 

vägs med i domstolens bedömning om vem som bäst kan tillgodose barnets behov av en nära 

kontakt med bägge föräldrarna. Då en förälder inte samverkar till samarbete så vägs detta in 

som en stor nackdel; 

“Det är dock tydligt att pappans låsning till det historiska fortfarande kvarstår 

samtidigt som mamman, även efter tingsrättens dom, fortsatt att utveckla sitt 

föräldraskap och är den av parterna som bäst tillgodogjort sig den hjälp som 

tillhandahållits på behandlingshemmet. Mot denna bakgrund anser hovrätten att 
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mamman har den bästa förmågan att ge sonen en god omvårdnad” (Fall 1, 

hovrätt, s. 5) 

Det vi kan se är att föräldern som har bästa möjlighet att tillgodose ett fungerande samarbete 

med den andra föräldern har en fördel av det i domstolens bedömning. Det är ingen skillnad 

mellan fäders och mödrars framställning här. 

6.1.4 Psykisk instabilitet 

Ifall det har påtalats att en förälder lider av psykisk ohälsa så är detta något som tas med i 

domstolens bedömning. Det som framgår av rättsfallen är att det inte föreligger några direkta 

hinder för en förälder som lider av psykiska besvär i olika grader att utöva vårdnaden. Det kan 

tvärtom speglas att den förälder som är medveten om sina psykiska besvär har en god 

självinsikt; 

“Mammans vårdkontakter med anledning av sin egen ohälsa vittnar enligt 

hovrättens mening om att hon haft en insikt om sin situation och om sitt behov av 

stöd. Att i en sådan situation söka adekvat vård visar enligt hovrättens 

uppfattning på ett omdömesgillt agerande. Att mammans då dokumenterade 

psykiska ohälsa nu skulle göra henne olämplig som vårdnadshavare har inte 

framkommit.” (Fall 2, hovrätt, s. 6) 

 

“Psykisk ohälsa, om sådan föreligger, innebär inte att en förälder automatiskt 

diskvalificeras. Ingen människa är felfri och i princip varje människa har 

egenheter eller beteenden som upplevs mindre bra av andra. Bristande psykisk 

hälsa råkar nästan varje människa ut för under livet. En sådan är ofta av mer 

tillfälligt slag.” (Fall 2, tingsrätt, s. 12) 

Det har i domarna inte förekommit att det har talats om psykisk instabilitet hos någon av 

fäderna. 

6.1.5 Våldsbenägenhet 

Faktorer som förekommer i domarna och som tas med i bedömningen är ifall det föreligger 

anmälan eller misstankar om våld och sexuella övergrepp. Oavsett ifall anklagelserna har 

polisanmälts eller inte så tas de alltid upp i bedömningen; 



 
 

40 
 

“Även om påståenden om övergrepp inte leder till åtal eller andra åtgärder kan 

de omständigheter som ligger till grund för anmälningarna vara av sådan 

karaktär att de ska tillmätas betydelse vid en bedömning av risken för att ett barn 

far illa.” (Fall 1, tingsrätt, s. 21-22) 

I rättsfallen diskuteras även anklagelser mellan parterna och vilken betydelse det kan ha 

för vårdnadsfrågan att påstå att den andra parten är våldsbenägen;  

“Det är givetvis så att om en förälder medvetet, och sannolikt i syfte att påverka 

vårdnadsfrågans lösning, påstår att den andra föräldern förgriper sig på barnet 

är det av betydelse vid prövningen av vårdnadsfrågan.” (Fall 1, tingsrätt, s. 21) 

Vilken betydelse som anklagelserna får i bedömningen varierar dock beroende på ifall andra 

personer i omgivningen underbygger anklagelserna. En annan faktor som också påverkar 

betydelsen är hur trovärdiga anklagelserna anses vara av domstolen. I de fall där 

våldsutövaren har erkänt ett våldsamt handlande har omständigheterna kring agerandet inte 

påverkat föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare enligt domstolarna; 

“Mamman har medgivit att hon vid ett tillfälle har utövat våld mot pappan och 

hon har förklarat att detta skett i en situation då han trängt in henne i ett hörn och 

hon då har boxat mot hans arm för att hon skulle kunna ta sig förbi honom.” (Fall 

2, tingsrätt, s. 17-18) 

 

“Pappan har erkänt att han vid ett tillfälle 2006 eller 2007 förorsakade en 

spricka i mammans lillfinger, vilket krävde vård. Parterna har dock lämnat olika 

uppgifter om hur detta kom sig och pappan har invänt att han handlade i 

nödvärn… … Sammanfattningsvis finner tingsätten mot denna bakgrund inte visat 

att det förekommit några sådana kränkningar mellan parterna som förtjänar att 

beaktas i målet.” (Fall 6, tingsrätt, s. 13) 

6.1.6 Kontaktnät 

Vid domstolarnas bedömning har barnets kontaktnät i form av förskola, barnavårdcentral samt 

släkt och umgänge fått en mer eller mindre betydande del;  

“Tingsrätten finner det inte rimligt att barnets vårdnadshavare skall väljas enbart 

mot bakgrund av var barnet har sin förskola… … Tingsrätten kan konstatera att 
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mamman hittills har haft en större del i omsorgen om sonen… … Hon är den som 

under målet främst givit en bild av sonens vardag. Hennes inställning och 

framställning vittnar om att hon är den som är mest mån om att sonen ska ha 

tillgång till båda sina föräldrar. Tingsrätten finner därför att mamman skall ha 

ensam vårdnad om sonen.” ( Fall 2, tingsrätt, s. 24-25) 

En avvägning görs över i vilken mån omställningar i den invanda miljön påverkar barnet. 

Man kan här se att fördelarna ibland blir bättre på långt sikt även om det på kort sikt kan 

innebära stora förändringar för barnet; 

“Vid en samlad bedömning av vad som är bäst för barnet bedömer dock 

tingsrätten att de fördelar man i ett längre perspektiv kan se med att dottern får 

en möjlighet att skapa en nära och god relation till båda sina föräldrar och sin 

släkt i övrigt, överväger de olägenheter som på kort sikt ofrånkomligen blir 

följden av att vårdnaden flyttas till pappan.” (Fall 6, tingsrätt, s. 15) 

Ibland är kontaktnätet helt avgörande och man frångår då att se till vilken förälder som i 

övrigt kan tillgodose barnets behov på bästa sätt. I följande citat speglas tydligt vilken viktig 

roll barnets omgivning har; 

”Enligt hovrättens mening har det inte framkommit något som ger stöd för att 

mammans påståenden om att pappan skulle vara olämplig som vårdnadshavare. 

Tvärtom framstår han som en mycket lämplig vårdnadshavare. Att flytta med 

dottern till Irak på sätt som skett och därigenom skilja henne från sin far är något 

som i hög grad talar mot mammans lämplighet som vårdnadshavare… … Dottern 

har emellertid nu bott i Irak i snart två år och det finns inga tecken på att hon far 

illa där hon är… … Att återigen rycka dottern ur en invand miljö skulle innebära 

ännu en omvälvning som inte framstår som förenlig med hennes bästa. Det som 

idag framstår som bäst för dottern är att hon får stanna kvar med mamman i 

Irak.” (Fall 3, hovrätt, s. 6-7 & tingsrätt, s. 7-8) 

Även i andra fall blir kontaktnätet helt avgörande men då för att inte någon av föräldrarna är 

mer lämplig än den andra att vara vårdnadshavare. Andra omständigheter, som kontaktnät, får 

då avgöra vårdnadsfrågan; 

“Hovrätten kan således inte finna att någon av föräldrarna ur 

lämplighetshänseende har något försteg framför den andre. Under sådana 
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förhållanden får istället andra omständigheter avgöra vårdnadsfrågan… … enligt 

hovrättens mening får sonens förankring i omgivningarna och förskolemiljön på 

Lidingö alltjämt anses stark. Under sådana förhållanden är det sonens bästa att 

han får vara kvar i den för honom i och utanför hemmet bekanta och invanda 

miljön. Den förälder som bäst kan tillgodose att så sker är pappan. Han ska 

därför ensam anförtros vårdnaden om sonen.” (Fall 2, hovrätt, s. 10) 

Det vi ser i rättsfallen är att det kan vara en fördel i bedömningen om man som förälder 

kan tillgodose barnets kontaktnät. 

6.1.7 Sammanfattning 

Av rättsfallen så framkommer det att fäder och mödrar framställs på samma sätt när det gäller 

faktorer och egenskaper som omsorg/omvårdnad, samarbete och kontaktnät. Det finns här 

inga skillnader i hur dessa faktorer och egenskaper beskrivs som går att koppla till 

föräldrarnas kön utan bedömningsgrunderna är de samma. När det gäller egenskaperna 

omsorg/omvårdnad, samarbetet och kontaktnätet så gör domstolarna en bedömning utifrån 

barnens behov och detta kopplas inte till föräldrarnas kön. 

När engagemanget hos föräldrarna beskrivs så framställs en “för nära” anknytning mellan 

fäder och barn negativt och som något dåligt för båda fäderna, mödrarna och barnen. En “för 

nära” anknytning mellan mödrar och barn ses däremot inte som något negativt i förhållande 

till fädernas och barnens relation. Det kan däremot innebära negativa konsekvenser för barnet. 

Psykisk instabilitet är en egenskap som i vår empiri endast förekommer i framställningen av 

mödrar. Denna egenskap ses inte som något negativt i domstolars bedömning. 

När våldsbenägenhet hos föräldrarna tas upp i rättsfallen så tillmäts inte det någon betydelse 

för bedömningen som domstolen gör ifall händelserna ligger långt bak i tiden eller om 

parterna medger att våldet har skett och att det även har upphört. Här görs ingen skillnad på 

mödrar och fäder. Ifall händelserna däremot fortfarande är aktuella och det exempelvis pågår 

utredningar kring om våld har förekommit eller inte så har det betydelse för domstolarnas 

bedömningar. Den påstådda våldsutövaren har då en nackdel av att dessa förhållanden råder, 

vare sig de är sanna eller falska. Denna beskrivning är något som endast tillskrivs fäderna. 

Ifall det finns misstankar om att anklagelserna är falska så har det en negativ inverkan på den 

föräldern som riktar anklagelserna mot den andra föräldern. Detta är också något som 

domstolarna tar hänsyn till. Dessa beskrivningar tillkommer endast mödrarna.   
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7 Analys 

 I detta kapitel fortsätter vi analysera vårt resultat och kopplar det till den tidigare forskningen 

och den juridiska bakgrunden. Vi använder samma teman som vi har lyft fram under resultatet 

för att ytterligare besvara våra frågeställningar. 

7.1 Beskrivningar av fäder och mödrar kopplade till traditionella könsroller 

Textanalysen av vårt empiriska material visar att när omsorgs-/omvårdnadsförmågan, 

samarbetet hos föräldrarna och kontaktnätet beskrivs så är det samma egenskaper som lyfts 

fram som positiva och negativa hos både fäder och mödrar (se avsnitt 6.1.1, 6.1.3, 6.1.6). Det 

går här inte att finna någon koppling till traditionella könsroller (se avsnitt 4.1) eller någon 

beskrivning som tyder på att fäders eller mödrars förmåga att ge omsorg/omvårdnad eller 

deras samarbetsförmåga relateras till könet. Det tas i rättsfallen inte heller någon hänsyn till 

föräldrarnas kön när det gäller kontaktnätet. Det finns inget i beskrivningarna av dessa 

egenskaper som tyder på att det här finns olika förmågor eller bedömningsgrunder. I den här 

delen så stämmer vårt resultat överrens med det Schiratzki får fram (se avsnitt 3.3), att mödrar 

inte har ett överläge gentemot fäder, i alla fall inte när det gäller bedömningsgrunderna för 

omsorg/omvårdnad, samarbetsförmåga och kontaktnät i domstolar. 

Att det skulle ställas lägre krav på fäder än på mödrar som Bangura Arvidsson och Petersson 

menar (se avsnitt 3.1 och 3.2) är alltså inget som går i linje med vårt resultat när det gäller 

bedömningsgrunderna för föräldrarnas omsorgs-/omvårdnadsförmåga och samarbetsförmåga. 

Det vår textanalys visar när det gäller dessa faktorer och egenskaper är att fäder och mödrar 

framställs på samma sätt vilket tyder på att utvecklingen i Sverige gällande könsroller inom 

familjelivet inte är lika stereotypa nu som tidigare (se avsnitt 2.1). Det bekräftas även av 

Plantin, Månsson och Kearney som menar att man i Sverige har en diskurs kring faderskapet 

som bidrar till att fäder och mödrar i det svenska samhället delar på familjeansvaret (se avsnitt 

3.1). 

När engagemang beskrivs hos föräldrarna i rättsfallen så framgår att det finns olika 

bedömningsgrunder som man kan koppla till vårdnadshavarens kön. Det vår textanalys visar 

på är nämligen att en nära anknytning till modern är något positivt även om det innebär att 

barnet utsätts för obehag. Mödrars anknytning till sina barn beskrivs som en förmåga att se 

barnets behov och även fast agerandet inte alltid är positivt så beskrivs det inte som något som 

påverkar moderns förmåga att ta hand om sitt barn (se avsnitt 6.1.2). Detta kan ses som en 

direkt motsättning till det som Bangura Arvidsson och Petersson säger (se avsnitt 3.1 och 3.2) 
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om att det finns lägre krav på fäder. Det som framgår av vår textanalys är att kraven för att 

utsätta barnet för obehag har en högre toleransnivå ifall det är modern som utsätter barnet för 

dessa handlingar eftersom det är med “barnets bästa” i åtanke vilket alltså betyder att kraven 

på modern är lägre i detta sammanhang. Det blir ännu tydligare om vi jämför situationen där 

en fader anses brista i sitt engagemang då han går in i leken med sonen “allt för mycket”. Att 

leka med sitt barn för en fader ses alltså här som något negativt och det negativa kopplas här 

också till att fadern på så sätt får en “för nära” anknytning till sitt barn (se avsnitt 6.1.2). Det 

beskrivs vidare att faderns nära anknytning bidrar till att kontakten mellan modern och barnet 

blir lidande (se avsnitt 6.1.2). Det ställs här således högre krav på fadern vilket även det 

motsäger Bangura Arvidsson och Petersson (se avsnitt 3.1 och 3.2). Att fadern genom sitt 

agerande blir ansvarig för vilken kontakt modern får är något som inte speglas på samma sätt 

när modern inte främjar en god kontakt mellan fadern och barnet. Det visar på att det finns 

beskrivningar som går att koppla till föräldrarnas skilda könsroller där mödrars anknytning till 

barnen anses ha en mer betydande roll än fäders (se avsnitt 2.1) vilket visar på att vissa 

traditionella könsroller fortfarande finns kvar rörande föräldraskapet. 

Psykisk instabilitet är en egenskap som enbart framställs hos mödrar i vår empiri (se avsnitt 

6.1.4). Det finns i de rättsfall vi har analyserat inga anklagelser mot fäderna om att de skulle 

lida av psykisk ohälsa. Detta tyder på att det är en könsskillnad i framställningen här. Att det 

skulle gå att koppla till en beskrivning av traditionella könsroller faller dock inte inom ramen 

för vad vi menar med traditionella könsroller i vårt arbete (se avsnitt 4.1). Enligt Reimers 

avhandling så är det fler mödrar än fäder som har dokumenterade psykiska besvär vilket är 

något som också domarna speglar. Motsägelsefullt blir dock att Reimer i sin studie, till 

skillnad från vårt textanalys, får fram att det är fler fäder än mödrar som av den andra parten 

anklagas för att ha psykiska besvär (se avsnitt 3.2). 

När det gäller våldsbenägenhet så är det en egenskap som framställs främst hos fäder i vårt 

empiriska material (se avsnitt 6.1.5).  Resultatet av vår textanalys går i denna del i linje med 

Reimers resultat som även det visar på att fäder oftare än mödrar anklagas för att ha använt 

våld mot den andra föräldern (se avsnitt 3.2). Liksom med psykisk instabilitet kan vi inte 

heller vad gäller våldsbenägenhet se några kopplingar till det vi menar med traditionella 

könsroller (se avsnitt 4.1). Vidare i likhet med psykisk instabilitet så finns det dock en 

skillnad mellan könen då anklagelserna om våld främst är riktade åt fäderna. Anklagelserna 

mellan parterna i rättsfallen skiljer sig således mellan könen då mödrarna oftast anklagar 

fäderna för att vara våldsamma och fäderna oftast anklagar mödrarna för att ha psykiska 
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besvär. Denna skillnad mellan könen stämmer överrens med det resultat som socialstyrelsens 

redovisar i sin rapport (se avsnitt 3.2). I rapporten nämns att då fäder anses brista i sin 

omsorgsförmåga så är det oftast på grund av våld och då mödrarna bedöms brista i 

omsorgsförmåga så är det på grund av psykisk ohälsa 

7.2 Blir någon part förfördelad på grund av sitt kön 

Eftersom domstolarna väger in olika faktorer och egenskaper hos föräldrarna i deras 

bedömningar om vem som får vårdnaden så finns det inget självklart svar på ifall det sker en 

förfördelning på grund av föräldrarnas kön. Det vi kommer att utgå ifrån under denna rubrik 

är hur de olika faktorerna och egenskaperna som framställs i domstolarna påverkar 

bedömningen och slutligen utfallet av domarna för att på så sätt försöka besvara ifall någon 

part blir förfördelad i en vårdnadstvist på grund av sitt kön. Vi kommer slutligen att göra en 

sammanfattning där vi försöker besvara om någon part blir förfördelad på grund av sitt kön 

om man ser till hela domen. Detta är även något som vi kommer att problematisera ytterligare 

i diskussionen (se avsnitt 8) då det inte finns ett enkelt svar på den frågan. 

När bedömningsgrunderna för vem som får vårdnaden ligger på faktorer och egenskaper som 

omsorg/omvårdnad, samarbete och kontaktnät (se avsnitt 6.1.7) så visar vår resultatdel på att 

ingen av föräldrarna blir förfördelad på grund av sitt kön i en vårdnadstvist. Förutsättningarna 

för vem av föräldrarna som då får vårdnaden går inte att koppla till föräldrarnas kön utan 

hänger istället samman med vem av föräldrarna som på bästa sätt kan tillgodose barnets 

behov (se avsnitt 6.1.7). 

Vad gäller föräldrarnas engagemang så förekommer förfördelningar på grund av föräldrarnas 

kön. Detta visar vår textanalys (se avsnitt 6.1.2 och 7.1) där det tydligt framgår att mödrars 

engagemang i barnet värderas mer positivt än fäders. Detta sker oavsett vilka konsekvenser 

engagemanget har för barnet. När det gäller mödrar så kopplar man deras engagemang till 

något som sker med hänsyn till barnets bästa oberoende av ifall det får negativa konsekvenser 

för barnet. I fädernas fall så görs en annan bedömning av barnets bästa vilket speglar att 

barnets anknytning till fadern inte väger like tungt som anknytningen till mamman (se avsnitt 

6.1.2).  

Det råder svårare förhållanden för att kunna komma till en slutsats om huruvida egenskaper 

som psykisk instabilitet och våldsbenägenhet leder till en förfördelning på grund av 

vårdnadshavarens kön. I vår textanalys framkommer att det råder ett förhållande där mödrar 

är de som beskrivs ha problematik med den psykiska instabiliteten medan fäder beskrivs ha 
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problem med våldsbenägenheten (se avsnitt 6.1.4, 6.1.5 och 6.1.7). Detta är något som också 

styrks av Reimers avhandling och Socialstyrelsens rapport (se avsnitt 2.3 och 3.2). Då dessa 

egenskaper ofta används av föräldrarna när de beskriver varandra för att argumentera för 

varför de själva ska ha vårdnaden om barnet/barnen så är det inte alltid självklart ifall 

förhållandena är tillförlitliga eller inte. Trots detta så tar domstolen alltid med dessa 

egenskaper i sin bedömning på ett eller annat sätt (se avsnitt 6.1.4.och 6.1.5).  

I rättsfallen ligger psykisk instabilitet inte till någon nackdel i bedömningen medan 

våldsbenägenhet gör det oavsett ifall det finns bevis för påståendena eller inte. Med det i 

åtanken kan man alltså se att den part som beskriver den andra som psykiskt instabil inte har 

någon fördel av detta medan den part som beskriver den andra som våldsbenägen har en 

fördel av detta för att få den enskilda vårdnaden. 

7.3 Sammanfattning  

Utifrån vår analys framgår det att beroende på vilka faktorer och egenskaper hos föräldrarna 

som lyfts fram i argumenten så kan det ske en förfördelning på grund av föräldrarnas kön. I de 

teman som vi har lyft fram så sker ingen förfördelning gällande omsorgs/omvårdnad, 

samarbete och kontaktnät. Däremot sker en förfördelning utifrån faktorerna/egenskaperna 

engagemang, psykisk instabilitet och våldsbenägenhet. Denna förfördelning är till mödrarnas 

fördel.  
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8 Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att analysera hur fäder och mödrar framställs i svenska 

domstolar när det beslutas om ensam vårdnad och ifall någon av parterna blir förfördelad på 

grund av sitt kön. För att besvara syftet så började vi med att analysera våra rättsfall för att se 

vilka faktorer och egenskaper som lyftes fram i domstolarnas bedömningar. Sedan tittade vi 

på ifall det fanns skillnader i hur fäder respektive mödrar framställdes.   

Genom att analysera rättsfallen och lyfta fram de argument som domstolarna använder sig av 

för att besluta i vårdnadsfrågan så fann vi sex olika teman som vi sedan arbetade med för att 

besvara vår frågeställning. Dessa var omsorg/omvårdnad, engagemang, samarbete, 

kontaktnät, psykisk instabilitet och våldsbenägenhet. Genom att arbeta med teman var för sig 

och plocka ut vad vi hittade i dem samt koppla detta till föräldrarnas kön så kunde vi se när 

föräldrarna framställdes på skilda eller liknande sätt. 

Resultatet av vår textanalys visar på att det både finns och inte finns skilda 

bedömningsgrunder om man ser till de enskilda temana. Detta är något som gör att det blir 

svårt att svara på ifall det sker någon förfördelning eftersom varje rättsfall i sig är unikt och 

det alltid finns olika argument som ligger till grund för beslutet. När man ser till lagstiftningen 

så är det även där (se avsnitt 2.2) olika kriterier som domstolarna ska ta hänsyn till vid deras 

bedömning. Det finns ingen rangordning bland dessa kriterier vilket innebär att det är upp till 

domstolarna att i det enskilda fallet göra en bedömning av vilka omständigheter som ska vara 

avgörande. Utifrån de omständigheter som råder i de enskilda fallen väljer domstolarna här att 

lyfta fram olika kriterier när de motiverar sina beslut. 

När bedömningsgrunderna är omsorg/omvårdnad, samarbete och kontaktnät så förfördelas 

ingen av föräldrarna på grund av sitt kön. Oavsett vilket kön föräldern har är brister i dessa 

förmågor till en nackdel i vårdnadstvisterna samtidigt som det är en fördel att vara den 

förälder som bäst kan tillgodose dessa (se avsnitt 7.2). I domstolars avgöranden då enbart 

dessa egenskaper ligger till grund för bedömningen så visar vår textanalys på att ingen av 

parterna förfördelas på grund av sitt kön. 

Dock är det sällan så att dessa egenskaper är de enda som lyfts fram i bedömningen i 

rättsfallen. När föräldrarna har likvärdiga möjligheter att tillgodose dessa faktorer så lyfter 

domstolarna även in andra argument i bedömningen för att kunna avgöra vårdnadsfrågan. 
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Det som lyfts fram då är egenskaper som handlar om föräldrarnas engagemang, psykiska 

instabilitet och våldsbenägenhet. Och när domstolarna gör en bedömning utifrån dessa 

egenskaper så kan vi i vårt empiriska material se att mödrarna har fördelar gentemot fäderna. 

Vår textanalys visar på att fäders engagemang gentemot sina barn i vissa fall värderas negativt 

medan mödrars engagemang värderas mer positivt (se avsnitt 7.2). Det vi ser i resultatet av 

analysen är att engagemanget hos en förälder kopplas ihop med vad som är bäst för barnet och 

även med barnets anknytning till föräldrarna (se avsnitt 6.1.2). Våra tankar kring detta är att 

det i tolkningen av barnets bästa och barnets anknytning till föräldrarna kan finnas en 

genusaspekt och även att traditionella könsroller lever kvar i bilden av föräldraskap. Vi tycker 

oss kunna se att föreställningen om att mödrar bäst kan tillgodose barnens behov fortfarande 

råder. Om dessa föreställningar fortfarande reproduceras i samhället så genomsyrar det även 

hur man tolkar lagstiftningen vilket skulle kunna leda till att samma egenskaper hos 

föräldrarna värderas på olika sätt. 

När det gäller psykisk instabilitet och våldsbenägenhet så visar textanalysen att mödrar 

beskrivs ha problematik med den psykiska instabiliteten medan fäder beskrivs ha problem 

med våldsbenägenheten. Psykisk instabilitet ligger inte till en nackdel i bedömningen men det 

gör våldsbenägenhet oavsett ifall det finns bevis för påståendena eller inte (se avsnitt 7.2). 

Med detta i åtanken så menar vi att ifall det föreligger falska anklagelser mot varandra kring 

dessa förhållanden som det gör i de rättsfall vi har analyserat så har mödrar en fördel när 

domstolen fattar sitt beslut. Här sker således en förfördelning som går att koppla till 

vårdnadshavarens kön. 

Om vi spekulerar vidare kring dessa omständigheter så skulle vi kunna säga att en moder som 

anklagar fadern för att vara våldsam har större chans att få vårdnaden än en fader som 

anklagar modern för att ha psykiska besvär. 

Eftersom det är olika omständigheter i olika fall och domstolarna därför måste fatta liknande 

beslut grundade på olika omständigheter så anser vi att det här är ett problem som ständigt 

finns i bedömningar hos domstolar men även andra människobehandlade yrken. Det som 

anses vara riktigt i ett fall är inte det i ett annat. Att därför genaralisera rättsfall är inte enligt 

oss möjligt eftersom man alltid måste se till varje enskilt fall för att göra en bedömning. När 

vi har arbetat med rättsfallen så har vi sett att man i varje enskilt fall kan finna egenskaper 

som väger för att bägge föräldrarna är lämpliga att ha den enskilda vårdnaden. Vi anser inte 
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att något beslut är felaktigt eller att vi inte förstår varför domstolarna dömt som de gjort men 

de skulle lika gärna kunna ha gjort en bedömning mot motsatt håll som också hade varit lika 

rimlig i sig. 

8.1 Metodens påverkan på resultatet 

Den metod som vi har valt påverkar naturligtvis vårt resultat. Genom att göra en 

argumentationsanalys på rättsfall som finns så har vi arbetat med det empiriska materialet 

genom att läsa igenom rättsfallen flera gånger för att finna svar på de frågor som vi ämnat 

undersöka. Vi har på så vis varit låsta till det material vi har och resultatet har utformats efter 

de tolkningar som vi har gjort. Hade vi istället valt att genomföra intervjuer eller 

enkätundersökningar så hade vi på ett annat sätt kunnat styra över de frågor vi ställde. Genom 

intervjuer hade vi också haft möjligheten att få förklaringar på svaren ifall det inte hade varit 

tydligt för oss vad den intervjuade menade.  

8.2 Kunskapsbidrag och vidare forskning 

Under arbetets gång har vi reflekterat mycket över hur genus skapas i samhället. Det som vi 

har märkt hos oss själva är att vi ofta vid första anblick inte finner några genusaspekter och att 

vi därför är av inställningen att man behandlas lika och har samma förutsättningar oberoende 

av sitt kön. Vid en andra anblick så blir det dock tydligare hur man faktisk gör skillnad på 

individer på grund av vilket kön de har. Detta är något som vi sett även när vi jobbat med vår 

uppsats och bearbetat empirin. 

Vi hoppas att vi genom vår uppsats väcker tankar hos folk om vilken påverkan genus kan ha 

för individers sätt att tänka och att man därigenom även kan reflektera över sin egen 

inställning angående könsroller. Att vara medveten om sina egna föreställningar kring ett 

fenomen bidrar enligt oss till att man reflekterar över sina beslut på ett djupare plan vilket vi 

tänker kan ha en betydelse för vilken bedömning som görs när man arbetar med 

vårdnadsfrågor. 

Att det är en aktuell fråga och något som uppmärksammas i dagens samhälle är tydligt vilket 

man bland annat kan se i diskussionerna om begreppet hen. Det skulle vara intressant att 

vidare forska kring hur man skulle arbeta med människor ifall man inte visste vilket kön de 

hade. Hur skulle ställningstagande tas när man läste texter och fattade beslut i frågor om 

föräldraskap ifall man inte visste vilket kön föräldrarna hade? Skulle det bli någon skillnad i 

hur individer beskrevs och behandlades inom till exempel socialtjänsten och domstolar ifall 

beslutsfattarna inte visste könet på personerna som de skulle bedöma? 
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Något annat som vi märkte under arbetets gång var att föräldrarnas engagemang framställdes 

på olika sätt hos fäder och mödrar. Det skulle därför vara intressant att forska kring hur 

barnets bästa beskrivs med anknytningsteorin som teoretiskt perspektiv. 
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