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Sammanfattning 

I det svenska samhället idag är jämställdhet ett omdebatterat ämne och det förs en hel del 

statistik uppdelad efter kön för att uppmärksamma skillnader mellan könen. Ett område 

där statistiken visar på en stor skillnad är fördelningen av föräldrar med ensam vårdnad, 

där mammorna dominerar och papporna står för mindre än tio procent. Syftet med denna 

studie var därför att undersöka om svenska domstolar, vid vårdnadstvister, lägger olika 

betydelse vid vad som är viktigt för en mamma respektive en pappa i sin roll som förälder. 

För att besvara syftet har en kvalitativ studie av 14 tingsrättsdomar som behandlar vårdnad 

genomförts och materialet har analyserats med en konventionell kvalitativ innehållsanalys. 

Genom innehållsanalysen har tre olika nyckelteman kunnat urskiljas; omsorg, samarbete 

och maktutövande.  

Resultatet i studien visar att tingsrätterna i de domar som har studerats inte bedömer 

mammor och pappor olika när de utför likvärdiga handlingar. Resultatet visar att rätten 

inte heller värderar handlingar eller egenskaper olika beroende på vem som utför dem. 

Något som dock framkommer är att män och kvinnor verkar handla olika när det kommer 

till att utöva makt mot den andra parten något som visar sig skapa en fördel för mammorna 

och en nackdel för papporna. Mammorna använde sig i stor utsträckning av exkludering 

av den andra föräldern och papporna använde sig i stor utsträckning av fysiskt våld mot 

den andra föräldern. Detta visar att det verkar finnas ett samband mellan föräldrars kön 

och hur de använder sig av makt, och att detta i sin tur påverkar utfallet av vårdnadstvister. 

När mammorna i domarna på något sätt exkluderade papporna, fungerade detta snarast 

som en fördel för mamman, som då hade spenderat mest tid med barnet och därmed hade 

större chans att tilldelas ensam vårdnad. 

 

 

 

 

Nyckelord: Vårdnadstvist, vårdnad, genus, jämställdhet, makt och föräldraskap.  
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1. Inledning 

I Sverige finns det drygt 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år. Ungefär 20 % av 

dessa familjer består av en ensamstående förälder. Av de familjer där en förälder har 

ensam vårdnad är det oftast mamman som står som ensam vårdnadshavare. Drygt 90 % av 

de barn som har en ensam vårdnadshavare har en mamma med ensam vårdnad, medan det 

i knappt 10 % av fallen är pappan som har ensam vårdnad. De flesta föräldrar som går 

skilda vägar lyckas enas när det kommer till vårdnad, boende samt umgänge för deras 

gemensamma barn, men ändå långt ifrån alla (SCB, 2013).  

Om någon av föräldrarna vill ändra på hur vårdnaden är fördelad kan denne vända sig till 

rätten och ärendet prövas då i domstol. Vårdnaden kan i domstol beslutas bli gemensam 

eller så kan en av föräldrarna beslutas bli ensam vårdnadshavare. När det kommer till 

vårdnad om barn finns det alltså inget mitt emellan, antingen är man vårdnadshavare eller 

så är man det inte (Sjösten, 2014).  

Den svenska lagstiftningen har sin grund i att ingen ska diskrimineras. Det står i en av 

grundlagarna, i regeringsformen 1:2 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 (RF, SFS 1974:152, 1:2). 

Det är alltså lagstadgat att en person inte ska bli diskriminerad på grund av sitt kön. Men 

att prata om kön som endast en biologisk egenskap är enligt genusteorin att förminska 

dess betydelse, utan det är av vikt att även prata om socialt kön; genus. Idén om att kön 

inte bara har en biologisk mening, utan att man även tillskriver kön olika egenskaper och 

associationer, är inte ny och i dagens forskning är ett strikt biologiskt perspektiv på kön 

inte alls lika centralt som ett perspektiv där man menar att kön konstrueras i en social 

kontext (Hydén & Månsson, 2006, s. 278).  

När man pratar om genus och sociala konstruktioner i ett samspel mellan män och kvinnor 

ligger begreppet makt inte långt borta. Diskussioner om makt i förhållande till genus 

förekommer på flera plan, både på samhällsnivå och individnivå. Maktförhållanden på 

samhällsnivå kallas också för strukturmakt. Det är makt som finns mellan könen till följd 

av sociala strukturer och som skapar en könsmaktsordning, en hierarki, i samhället, där 

män generellt har en högre ställning och mer makt och inflytande än kvinnor (Regeringen, 

2003 s. 5). Men makt kan också bestå av handlingar och något som aktivt utövas av en 

individ gentemot en annan, detta kallas individmakt. Det finns många olika sätt att utöva 

makt på, men ett av de kanske mest uppenbara är att använda våld som ett uttryck för 

makt. Sköldberg (2014) menar att våldet skapar makt i två steg; i ett första steg skapas en 

maktobalans genom möjligheten till att våld kan användas och i ett andra steg utövas 

makten genom att våld faktiskt används.  

När man kommer in på våld, makt och genus är det väsentligt att nämna, att enligt 

uppgifter från Brottsförebyggande rådet (2016) är 80% av de som misstänks vara 
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gärningspersonen i misshandelsbrott, män. Vilket är en tydlig överrepresentation. Det 

finns även uppgifter om att personuppklarningsstatistiken ligger på 11% för misshandel. 

Vidare kan man läsa att det är få personer som anmäler misshandelsbrott och särskilt om 

relationen mellan offret och gärningspersonen var nära, samt att kvinnor är 

överrepresenterade som offer för misshandel i nära relationer. År 2017 anmälde 10 115 

kvinnor att de var offer för misshandel av en person de hade en nära relation till, siffran 

för män samma år var 1 895 anmälningar. Statistiken ovan visar på att det finns stora 

skillnader mellan könen när det kommer till våld. Män är det kön som främst utövar våld 

och specifikt vid våld i nära relationer är kvinnor det kön som är utsatt för våld. Detta gör 

våldet till en genusfråga.   

I rapporten Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten (2004) utgiven av 

Socialstyrelsen, framgår det att könsperspektiv inte hade haft en framträdande roll i 

socialtjänstens arbete fram till 2004, eventuellt för att fokus skulle ligga på individen, utan 

hänsyn till vilket kön hen hade. Rapporten lyfte problemet med att kön och jämställdhet 

inte i tillräckligt stor utsträckning togs med som en aspekt i det sociala arbetet och tryckte 

på hur viktigt det är att vara medveten om föreställningar kring kön, samt att ett 

jämställdhetsperspektiv används i praktiken. Vidare påpekades vikten av att föra statistik 

uppdelad efter kön och att bedriva fortsatt forskning med ett könsperspektiv. 

1.1 Problemformulering  

Det finns en hel del forskning kring hur genus rent generellt påverkar vårt sätt att se, men 

också specifikt vid vårdnadstvister. Resultaten av dessa har dock inte fullt ut svarat på 

frågan varför pappor mer sällan får rätten till ensam vårdnad än mammor. Att man kan lita 

på att få en rättvis bedömning när man står inför rättsliga prövningar är grundläggande för 

att behålla tilltro till rättssamhället. Enligt Regeringsformen får ingen diskrimineras på 

grund av sitt kön, men ändå talar statistiken sitt tydliga språk; det är inte i närheten lika 

många pappor som mammor, som har ensam vårdnad (SCB, 2013).  

Historiskt har bilden av en pappa och en mamma förändrats över tid. Tidigt i svenska 

historien hade mannen en stor del av makten över ett barns liv, för att det sedan mer och 

mer blev kvinnans huvudsakliga syssla och mannen tog sig en mer tillbakadragen roll i 

faderskapet. Bangura Arvidsson (2003) menar att faderskapet och moderskapet är 

konstruktioner utifrån de samhällsstrukturer som styr och att de påverkas av de 

samhällsförändringar som råder. Hur vet man att dessa historiska bilder och den 

konstruktionen av vad en man har för förmågor och vad en kvinna har för förmågor inte 

påverkar hur mammor och pappor framställs vid vårdnadstvister?  

Domstolen är det beslutsfattande organet i frågan om vårdnaden, men beslutet grundas på 

en utredning som oftast utförs av utredare inom socialtjänsten (Sjösten, 2014), vilket 

lägger ett stort ansvar på utredarna att ha kunskap om hur fördelningen ser ut och vad som 

kan tänkas påverka utfallen. Förhoppningen är att denna studie ska kunna bidra med 

kunskap och i förlängningen en mer jämställd bedömning i denna fråga, vilket är av 

betydelse både för domare, nämndemän och inte minst socialtjänstens utredare.  

Denna studie är viktig för att belysa att skillnaden mellan antalet män och kvinnor som får 

ensam vårdnad fortfarande är stor. Det finns resultat i tidigare forskning som pekar på att 
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det görs skillnad i bedömningen av mammor och pappor vid vårdnadstvister, men också 

forskning som pekar mot att det inte görs skillnad. Detta gör att det fortfarande finns 

anledning att studera och belysa detta ämne och frågan om varför fördelningen av ensam 

vårdnad är så snedfördelad består.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om svenska domstolar, vid vårdnadstvister, lägger 

olika betydelse vid vad som är viktigt för en mamma respektive en pappa i sin roll som 

förälder. Syftet preciseras i två frågeställningar: 

- Finns det några skillnader i vilka egenskaper och handlingar som synliggörs hos 

mammor respektive pappor i vårdnadstvister? 

- Vad är avgörande vid vårdnadstvister och görs det några skillnader på mammor och 

pappor vid bedömningen av dessa? 

1.3 Ansvarsfördelning 

Genom hela arbetet med studien och i alla studiens delar har författarna sökt information, 

diskuterat och skrivit tillsammans. Här presenteras vem som är högst ansvarig för de olika 

delarna i studien för att opponenter ska kunna rikta sina frågor till rätt författare.  

Daniel Israelsson är ansvarig för Inledning, Resultat, Diskussion och Slutsatser. Sara 

Danielsson är ansvarig för Tidigare forskning, Teoretiska utgångspunkter, Metod och 

Analys.   
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en historisk bakgrund att presenteras, hur en rättslig process vid en 

vårdnadstvist ser ut idag, vilka viktiga lagrum som finns i frågan samt en förklaring av 

några viktiga begrepp för att läsaren ska få en bättre förståelse för området. 

2.1 Historisk bakgrund 

Genom den svenska historien har rätten till, och synen på, barnet sett mycket olika ut. År 

1734 kom det en lag, Ärfdabalken, som förklarade bland annat hur vårdnaden skulle 

fördelas för “oäkta och äkta” barn. Innan 1734 var faderns roll mycket stor och kvinnan 

hade mycket liten makt över både sig själv och sina barn. Såväl vuxna kvinnor som barn 

stod under husfaderns förmyndarskap. I och med Ärfdabalkens införande fick modern 

något större rätt än tidigare. Till exempel hade kvinnan rätt till vårdnaden om mannen var 

vållande till en skilsmässa mellan föräldrarna och om det ansågs att båda var vållande till 

skilsmässan skulle lämpligheten på föräldrarna vara avgörande för vem som fick 

vårdnaden. Men fortfarande räknades fadern som barnets rätte förmyndare och skulle 

pappan avlida skulle kvinnan få förestå sitt barn med en manlig förmyndares råd. Det är 

först 1917-1920 som den första barnlagstiftningen skrivs. Denna lag gav en stor 

förbättring i rättigheterna för mödrarna, samt barn som föddes i så kallade 

utomäktenskapliga förhållanden. Dessutom blev man mer noggrann med att fastställa 

faderskap, vårdnad samt underhållsskyldighet. Det är även i denna lag som begreppet 

vårdnad för första gången används, något som görs för att visa att föräldrar har ett ansvar 

att ägna sina barn den omvårdnad och omsorg som ett barn behöver (Sjösten, 2014). 

Den första januari 1950 trädde den lag som idag är gällande i familjerättsliga frågor i 

kraft; Föräldrabalken (SFS 1949:381). Den har dock reviderats grundligt sedan 1970-talet. 

Grunden i Föräldrabalken är strävandet efter “barnets bästa” och att sträva efter att kunna 

se till att tillgodose barnets intresse i relationen till föräldrarna.  

2.2 Rättsprocess 

En vårdnadstvist är den rättsliga process där två vårdnadshavare inte kan enas om hur 

vårdnaden ska se ut för deras gemensamma barn. I de fall där vårdnadshavarna inte kan 

dela upp vårdnaden mellan sig leder det ofta i första hand till ett samarbetssamtal. 

Samarbetssamtalet hålls med vanligtvis med Socialtjänsten och har enligt Föräldrabalken 

(SFS 1949:381) 6:18 “i syfte att nå enighet mellan föräldrarna”. Om inte vårdnadshavarna 

kan komma överens efter detta så är det upp till en domstol att besluta om vårdnaden. Det 

skickas då in en stämningsansökan till tingsrätten i den stad som barnet bor i och rätten 

kallar då till en muntlig förhandling där de båda parterna hörs och får framlägga sina 

ståndpunkter i ärendet. Därefter tar rätten ett så kallat interimistiskt, alltså tillfälligt beslut 

om vårdnaden i väntan på ett permanent domstolsbeslut (Sjösten, 2014).  

För att ett beslut om vårdnad ska kunna fastställas i rätten har domstolen ansvar att se till 

att information om situationen, familjeförhållandena och vad som är bäst för barnet, blir 

utrett. Denna information sammanställs genom upplysningar från socialnämnden och, om 
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det behövs mer information, genom en vårdnadsutredning som genomförs av 

socialnämnden eller annat organ (Sjösten, 2014). Socialstyrelsen (2012) har tagit fram en 

handbok som stöd i processen; Vårdnad, boende och umgänge: Handbok – stöd för 

rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt. Det finns i handboken 

ett särskilt kapitel om utredningsförfarandet och där kan man bland annat läsa om hur det 

kan vara bra att det är två utredare, en av varje kön, framförallt för att ingen av föräldrarna 

ska uppleva att hen befinner sig i underläge (Ibid, s. 211-212). Socialtjänstutredningen 

ligger sedan till grund för huvudförhandlingen som tingsrätten håller. I 

huvudförhandlingen ges alltid parterna möjligheten att själva komma överens om hur 

vårdnaden ska se ut och därmed slippa att rätten ska ta beslut. Om ingen överenskommelse 

kan finnas börjar huvudförhandlingen där båda parter får lägga fram sina yrkanden, tala 

för sin sak, besvara frågor från rätten och kalla eventuella vittnen. Därefter ska domaren 

och nämndemän fatta ett beslut och meddela parterna detta. Om någon av parterna är 

missnöjda med domen kan den överklaga beslutet till hovrätt och sedan till högsta 

domstolen (Sjösten, 2014). 

2.2.1 Avgörande lagrum 

Enligt föräldrabalken 6:2a ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge och vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas 

avseende särskilt vid 

- 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 

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. (FB, SFS 1949:381, 6:2a) 

Lagen menar alltså att gemensam vårdnad där barnet får en nära relation med båda 

föräldrarna är det som är bäst för barnet om inget talar emot detta. Detta kan vara att 

någon av vårdnadshavarna har en bristande föräldraförmåga och inte kan ge den trygghet 

till barnet som står skrivet i första punkten. En annan viktig del av bedömningen är 

föräldrarnas samarbetsförmåga. I Föräldrabalken 6:5 står det  

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 (FB, SFS 1949:381, 

6:5). 

Ett bristande samarbete mellan två föräldrar i frågor som gäller barnet ses som något som 

ett barn inte mår bra av. Regeringens proposition säger: 

Enligt regeringens mening bör gemensam vårdnad normalt förutsätta att föräldrarna har ett 

någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men 

de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Ett barn mår inte 

bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna (prop. 2005/06:99s. 49 f., bet. LU27 s.18f.) 

En annan del i begreppet barnets bästa är den så kallade kontinuitetsprincipen som betyder 

att det bör undvikas att flytta barnet från dess invanda miljö eller i övrigt rubba en 

fungerande ordning. Det handlar både om att behöva flytta ett barn geografiskt, om till 
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exempel en av föräldrarna flyttar till annan ort men också att det får anses önskvärt att bo 

kvar i det hem man är trygg i (SOU 2005:43, s. 103). 

2.3 Begreppsförklaring 

Vårdnadshavare - Att vara vårdnadshavare till ett barn innebär att personen har rätt att 

och ansvar att, fatta beslut i frågor som rör barnet, samt skyldighet att tillgodose de behov 

barnet har (Socialstyrelsen, 2012). 

Vårdnad - Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är vårdnadshavare till barnet 

(Socialstyrelsen, 2012). 

Vårdnadstvist - Med vårdnadstvist menas den rättsliga process där två föräldrar inte kan 

enas om hur vårdnaden om deras gemensamma barn ska vara fördelad (Sjösten, 2014). 

BBIC - Är en förkortning av Barns Behov I Centrum, vilket är ett arbetssätt som används 

av Socialtjänstens barn- och ungdomsvård för att stärka barnperspektivet och 

delaktigheten för barn och unga och att utgå från en evidensbaserad struktur för arbete 

med barn och unga (Socialstyrelsen, 2015).  

Omsorgsförmåga - Bygger i denna studie på Socialstyrelsens begrepp “Föräldrarnas 

förmåga” som finns beskriven i “Grundbok för BBIC” (2015) och är en av tre delar i 

BBIC.  

Domstolar - Det finns tre olika allmänna domstolar som behandlar ärenden mellan 

privatpersoner; Tingsrätten, Hovrätten och Högsta Domstolen. Tingsrätten är den första 

instansen, överklagas beslutet går det vidare till Hovrätten och överklagas även det 

beslutet kan målet i vissa fall gå vidare till Högsta Domstolen (Sjösten, 2014). 

Huvudförhandling - Den del i vårdnadstvisten där de olika parterna möts i domstol. 

Förhandlingen börjar med att käranden framställer sitt yrkande och den andra parten ger 

sin inställning. Därefter ger de båda parterna sina bilder av målet tillsammans med till 

exempel vittnen. Därefter håller rätten överläggning innan dom faller (Sjösten, 2014). 

Kontinuitetsprincipen - Betyder att det bör undvikas att flytta barnet från dess invanda 

miljö eller i övrigt rubba en fungerande ordning. Det handlar både om att behöva flytta ett 

barn geografiskt, om till exempel en av föräldrarna flyttar till annan ort men också att det 

får anses önskvärt att bo kvar i det hem man är trygg i (SOU 2005:43, s. 103).  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har genomförts inom studiens 

problemområde. Artiklarna som presenteras behandlar tidigare forskning kring genus och 

vårdnadstvister, juridisk forskning om vårdnadstvister samt tidigare forskning om genus 

och makt. Dessa artiklar diskuteras tillsammans med resultatet i Analyskapitlet för att 

skapa en bild av hur studiens resultat infogar sig i den större vetenskapliga världen. 

3.1 Genus, föräldraskap och vårdnadstvister 

När man pratar om föräldraroller utifrån ett genusperspektiv måste man börja med att se 

tillbaka i historien då mycket har hänt med synen på framförallt papparollen. Bangura 

Arvidsson (2003) menar att så sent som under mitten på 1980 talet pratades det i 

forskningen (se Mahler, Pine & Bergman 1984) om att faderns roll under de första sex 

månaderna i ett barns liv handlade om att i första hand se till moderns behov för att 

modern skulle kunna utveckla en kontakt med barnet. Under 1980 och 1990 talets 

forskning kunde man börja se en förändring mot ett synsätt med närvarande fäder 

(Bangura Arvidsson, 2003). Den moderna forskningen visade att fäder inte är sämre än 

mödrar på att vårda små barn (Johansson, 2000). Platin, Månsson och Kearneys (2000) 

gör en jämförande studie mellan synen på faderskap samt hur det rent konkret tar sig i 

uttryck. Studien jämför faderskap och manlighet mellan de två olika länderna, Sverige och 

Storbritannien. Studiens syfte är att se om mäns agerande och syn på sig som fäder håller 

på att förändras och om man kan se några skillnader mellan de två olika länderna. Studien 

visar att det svenska samhället har kommit längre när det handlar om att skapa en bild av 

den moderna fadern som tar hand om barnen, mycket på grund av den 

samhällsstrukturering som gör det möjligt för män att till exempel vara hemma med små 

barn (Ibid). Det framkommer i studien att jämställdhet i Storbritannien inte har 

uppmuntrats varken genom socialpolitiska insatser och inte heller av den stora massan i 

samma utsträckning som det har gjorts i Sverige. Ett exempel på skillnaderna som tas upp 

i studien är att det i Storbritannien så sent som 1999 infördes ett system för 

föräldraledigheten som var “öppet” för både män och kvinnor. Men till skillnad från det 

svenska systemet är ledigheten enligt denna reform obetald. Studien visar att diskursen om 

det moderna faderskapet är mer etablerad på alla nivåer i samhället i Sverige än i England. 

Denna utveckling menar även Bangura Arvidsson (2003) har varit den viktigaste delen i 

att öka mäns ansvarstagande i omvårdnaden av barnen. Hon skriver att Sverige var det 

land som var först i västvärlden som ”denaturaliserade föräldraledighetspolitiken” (Ibid, s. 

24) och därigenom har männens ansvarstagande för omvårdnaden av barnen ökat. Men 

samtidigt lever könsrollerna kvar menar Schiratzki (2008). Hon skriver att det finns olika 

förväntningar på en pappa jämfört med vilka förväntningar som ställs på en mamma. Hon 

skriver att en mamma som inte lever upp till bilden av en god moder riskerar att bli sedd 

på som den ”onda modern” (Ibid, s. 53), en kvinna som sätter sina egna behov före barnets 

behov, medan en pappa fortfarande är en tillräckligt god förälder genom att anpassa sitt 

föräldraskap till sitt yrkesarbete. 
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Trots att det idag verkar som att bilden av faderskapet i Sverige har genomgått en stor 

förändring under de senaste årtiondena finns det forskning som talar för att det fortfarande 

finns skillnader mellan hur vårdnaden tilldelas vid vårdnadstvister om barn mellan män 

och kvinnor. Petersson (2006) har gjort en studie av hur socialtjänsten förhåller sig till 

män och kvinnor i barnavårdsutredningar och kommer fram till att det görs skillnad på hur 

man utreder mammor och pappor. Framförallt görs det skillnad i hur stor utsträckning som 

mödrarna är med i utredningarna, där kvinnans roll är stor medan fadern får stå i 

bakgrunden. Detta menar hon beror på att mamman i många fall har en större roll än 

pappan i barnens liv efter en skilsmässa. Om papporna skriver hon ”eftersom det är så få 

barn som bott med sin far kan det ses som naturligt att färre ärenden innehåller 

anteckningar och omdömen om fadern i fråga om omsorg om barnen” (Petersson, 2006, s. 

60).   

Schiratzki (2008) undersöker om det finns några skillnader mellan hur svenska domstolar 

tar hänsyn till föräldrarnas kön när det kommer till vårdnad, boende och umgänge och hon 

kommer fram till att det inte finns några stora strukturella skillnader. Hon menar med 

resultatet i sin studie att ”det svenska jämställdhetsidealet” (Schiratzki, 2008, s. 134) med 

två heltidsarbetande föräldrar vidmakthålls. Hon tar även upp frågan om 

kontinuitetsprincipen det vill säga att för att kunna ge ett barn den stabilitet och trygghet 

så väger det tungt i domstolarna vem som har haft barnet boende hos sig under tiden innan 

vårdnadstvisten. I tidigare forskning har samma författare visat att ensam vårdnad tilldelas 

mödrar i större utsträckning än fäder, men att det hänger samman med barnets behov av 

kontinuitet i relationen till föräldern som tagit hand om barnet innan vårdnadstvisten, 

vilken oftast är modern (Schiratzki, 1997). 

 

3.2 Makt och genus  

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är idag ett ämne som är mycket omdiskuterat i 

både den svenska och internationella forskningen. Detta kan inte ses som något oväntat då 

en stor majoritet av våldet i nära relationer begås av män mot kvinnor. År 2017 anmälde 

10 115 kvinnor att de var offer för misshandel av en person de hade en nära relation till, 

siffran för män samma år var 1 895 anmälningar (BRÅ, 2016). En av de frågor som 

Lundgren (2004) är intresserad av när det kommer till våld i nära relationer är varför 

kvinnan som är utsatt av våld stannar kvar i en våldsam relation och förklarar det genom 

att mäns våld är ett sätt att dominera och kontrollera kvinnor. Hon pratar om våldets 

normaliseringsprocess och menar att en kvinna som bor i ett förhållande med våldsinslag 

successivt normaliserar våldet. I våldsrelationer inträffar ett skifte mellan våld och värme 

som genererar en emotionell bundenhet av mannen hos kvinnan. Detta i kombination med 

att kvinnan även är isolerad med mannen kan gränslinjen mellan vad som är gott och ont 

att upplösas för henne (Lundgren, 2004).  

Johnson (2006) menar att våld i nära relationer är ett komplext fenomen som går att se på 

olika sätt. Den viktigaste åtskillnaden på olika typer av våld i nära relationer är om våldet 

sker som ett sätt att dominera, underordna och kontrollera, alltså ett maktmedel eller om 
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våldet sker av andra orsaker, t.ex. som ett resultat av en konflikt. Johnson (2006) menar 

här att det finns en stor skillnad mellan varför män och kvinnor använder sig av våld i en 

relation. Män använder sig av våld som ett maktmedel för att dominera, underordna och 

kontrollera medan kvinnor som använder sig av våld endast i undantagsfall använder detta 

som ett maktuttryck. Den tidigare forskningen pekar tydligt på att frågan om hur våld 

används är en genusfråga där män använder sig av våldet som ett maktmedel gentemot 

kvinnor.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå vilken utgångspunkt som tagits genom studien presenteras här de teoretiska 

utgångspunkter som tillämpats. Socialkonstruktionism och genus samt makt är de centrala 

teorier och begrepp som använts och det är med denna teoretiska bakgrund som resultatet 

har tolkats och diskuterats. 

4.1 Socialkonstruktionism och genus 

Snarare än en teori är konstruktionism ett synsätt och ett perspektiv som kan ge ytterligare 

en dimension och djupare förståelse för det man studerar. Beroende på vad man vill 

studera och vad syftet med studien är kan det vara relevant att applicera ett 

konstruktionistiskt perspektiv. Detta tydliggörs genom att; viss forskning avser att förklara 

något, medan annan forskning vill förstå något. Den forskningstradition som söker 

förståelse kallas för hermeneutik och konstruktionism kan ses som ett hermeneutiskt 

verktyg som kan appliceras för att uppnå förståelse. Vill man förstå en företeelse är det 

också av betydelse att titta på vilken kontext och vilket sammanhang företeelsen befinner 

sig i. Särskilt vid studerande av sociala företeelser och mänskliga handlingar blir den 

sociala kontexten och sociala konstruktionen av det man avser studera, viktig att beakta. 

Att det förstås i sitt sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 105-107; Bryman, 2011, 

s. 32). 

I konstruktionismen menas att synen på och antaganden om olika grupper konstrueras i 

den miljö grupperna befinner sig. Hur grupperna konstrueras kan bero på bland annat 

politiska ideologier, kultur och uppfostran. Grupperna blir socialt konstruerade och 

konstruerade på nytt när kulturen eller andra sociala ramar förändras. En av de socialt 

konstruerade grupperingar som finns är kön eller genus. Genusteori menar att kön, och 

vad som associeras med könen, är just något som skapas socialt (Hydén & Månsson, 

2006). West och Zimmerman (1987) för en diskussion om genus och att kön “görs” i 

interaktionen mellan kvinnor och män. Författarna pratar om “doing gender” och menar 

dels att kön konstrueras i en social kontext, men också att könsnormerna upprätthålls 

genom att beteenden som styrker dessa normer belönas, vilket gör det svårt att bryta 

könsnormativa mönster (Ibid.).  

Vikten av att använda ett genusperspektiv var något som den svenska regeringen belyste 

och tog ställning till redan år 2002. Regeringen ansåg då att vad som anses vara manligt 

och kvinnligt är resultatet av sociala konstruktioner (Regeringen, 2003, s. 5). 

Jämställdhetspolitiken i Sverige idag är en fortsatt viktig fråga, då en ny myndighet, 

Jämställdhetsmyndigheten, specifikt utsedd för att jobba med jämställdhetsfrågor, 

upprättades i januari 2018 (Regeringen, 2018).  

I Sverige idag finns det två juridiska kön, vilket gör att uppdelningen av kön i den här 

studien kommer att hålla sig till de juridiska könen, det vill säga man och kvinna. Tanken 

att jämföra kön i bemärkelsen män och kvinnor kritiseras dock, kanske framförallt av 

företrädare för modernare genusteorier, då dessa, både när det kommer till biologiskt kön 

och könsidentiteter snarare ser på kön som ett spektrum än som två motpoler (Sköldberg, 
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2014). I denna studie med bakgrund i den statistik som finns att tillgå, där kön är 

uppdelade efter män och kvinnor blir det dock svårt att i ett första steg fundera kring vad 

olika könsidentiteter kan spela för roll i frågan om synen på föräldrar i vårdnadstvister. 

4.2 Makt  

Sköldberg (2014) går igenom olika perspektiv på makt, av en mängd olika författare, för 

att ge en övergripande bild av hur makt kan förklaras. Begreppet makt har en vid 

bemärkelse och det finns ingen universell, vedertagen definition av begreppet (Ibid.). 

Särskilt som det kan appliceras på så många olika situationer och formationer. Man kan 

till exempel prata om makt som något person A utövar gentemot person B, vilket även 

kallas individmakt (se till exempel Weber, 1983). Man kan även prata om strukturell makt 

som gör att vissa personer har mer makt än andra, på grund av samhällets konstruktioner 

(se till exempel Lukes, 1974). Två olika perspektiv på och förklaringar till makt är alltså 

att den medvetet kan utövas, men den kan också finnas där utan att aktivt utövas. Ett annat 

sätt att förstå makt på är genom Nietzsches (1967) förklaring; att allt i världen strävar efter 

att utöva makt, från de minsta molekyler till större system, som en person eller ett 

samhälle. Nietzsche skrev om energier och krafter som alla drivs av sin vilja till makt. Att 

det pågår en ständig kamp mellan olika poler, en ständig rörelse av ebb och flod, just för 

att båda polerna vill få övertaget. Viljan till makt ser Nietzsche som en förklaring till att 

människor utsätter sig för risker, att man drivs av framsteg och att klättra högre, för att 

man då ökar sin maktposition. 

Det som de flesta olika förklaringar av begreppet har gemensamt är att makt handlar om 

en relation mellan parter. Sköldberg (2014, s. 100) tar upp tre begrepp som kan kopplas 

till makt och som kan ge maktbegreppet en konkret innebörd; inflytande, auktoritet och 

kontroll. Att utöva inflytande och att utnyttja en auktoritär ställning kan ses som uttryck 

för makt. Kontrollbegreppet beskrivs snarare som att har man kontroll över något, har man 

också makt över detta. Dessa begrepp kan hjälpa till att konkretisera vad uttryck för makt 

kan vara, att makt kan se olika ut och det finns olika sätt som man kan stärka sin 

maktposition på. I denna studie används dessa begrepp för att tolka materialet och vad 

som kan anses vara ett uttryck för makt.  
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5. Metod  

För att besvara syftet har en dokumentstudie genomförts där domar, som behandlar 

vårdnadstvister från olika tingsrätter i Sverige, studerats. I detta kapitel presenteras hur 

studien har genomförts i underrubrikerna sökvägar, urval, hantering av material, etiska 

reflektioner, analysmetod och diskussion om studiens tillförlitlighet. 

5.1 Sökvägar  

Artiklarna som utgör kapitlet Tidigare forskning har sökts på Google scholar, Umeå 

universitetsbiblioteks hemsida samt Bibblo, Norrbottens bibliotekstjänst och de sökord 

som har använts är maktutövande, makt, föräldrar, mammor, pappor, män, kvinnor, 

vårdnad, genus och vårdnadstvist på svenska och engelska i olika kombinationer. Då 

denna studie om vårdnadstvister utgår från en svensk kontext och därigenom innefattar 

svensk lagstiftning har främst artiklar som är skrivna utifrån svensk lagstiftning tagits upp. 

Undantag är en artikel som jämför Sverige och Storbritannien och deras syn och 

lagstiftning om faderskap, samt artiklar som behandlar makt och genus, som främst inte är 

nationella frågor. 

När det kommer till tidigare forskning om kvinnor och makt har sökningar på Umeå 

universitetsbibliotek samt Google scholar gjorts på ord som kvinna, kvinnor, makt och 

maktutövning i olika kombinationer för att hitta information om ifall kvinnor utövar någon 

särskild typ av makt. Då har istället en massa träffar om mäns makt över kvinnor kommit 

upp. Mycket litteratur och artiklar om skillnader i ekonomisk och politisk makt mellan 

könen finns och mycket forskning på mäns våld mot kvinnor och makt över kvinnor finns 

också, men någon forskning på hur kvinnor utövar makt har inte påträffats. 

För att kunna genomföra studien behövde populationen begränsas, då det inte var möjligt 

eller relevant att titta på alla domstolsbeslut som behandlar vårdnad av barn. Populationen 

kom därför att avgränsas till att omfatta domar från tingsrätten, denna avgränsning gjordes 

eftersom det är den första instansen, vilket innebär att alla mål som behandlas mellan 

privatpersoner går igenom tingsrätten (Sjösten, 2014). Genom Umeå Universitetsbibliotek 

finns tillgång till olika juridiska databaser. En av dessa är Karnov Group som innehåller 

domar inom olika rättsområden samt från olika rättsinstanser. Domarna söktes genom 

databasen Karnov Group, under rubriken praxis, som enligt Karnov groups kundservice 

endast är en benämning på “avgöranden från olika domstolar” (mejlkonversation med 

Karnov group, 2018-03-01) där sökningen avgränsades till att omfatta tingsrätterna, 

familjerätt, publicerat under 2017 och sökordet är vårdnad.  

5.2 Urval 

Antalet domar som blev kvar efter att begränsningar i sökningen gjorts var 60 stycken, 

detta var urvalsramen. För att få en överblick av hur materialet kunde tänkas se ut valdes 

några domar ut och lästes igenom. Då noterades att det förekom domar med varierande 

längd, allt ifrån ett par sidor till ett tjugotal sidor. Några av de kortare domarna innehöll 

endast beslut, utan någon diskussion kring situationen och några av domarna behandlade 

frågor som äktenskapsskillnad, umgänge eller boende, men inte vårdnad.  
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För att välja ut relevanta domar som kan svara på syftet med studien sattes vissa kriterier 

upp; domen ska behandla en vårdnadstvist mellan två föräldrar och båda föräldrarna ska 

komma till tals under huvudförhandlingen. Denna typ av urvalsmetod kallas för “målstyrt 

urval” (Bryman, 2011, s. 350, 392), då enheter väljs ut utifrån studiens syfte och för att 

kunna svara på forskningsfrågorna. 

För att sortera ut vilka domar som var relevanta för studien lästes alla 60 domar igenom 

och en sortering gjordes, där alla domar som inte behandlade en vårdnadstvist och domar 

där inte båda föräldrarna kom till tals under huvudförhandlingen, sorterades bort. Det 

slutliga urvalet bestod av 14 domar.  

En av de frågor som diskuterades var frågan om samkönade föräldrar. Då syftet var att 

jämföra hur mammor och pappor framställs i svenska domstolar fanns till synes inga 

hinder med att ta med samkönade föräldrapar i studien. Vid genomläsning av domarna 

noterades dock att inga av domarna i urvalet behandlade vårdnadstvister mellan 

samkönade föräldrar, varför inga vårdnadstvister mellan samkönade föräldrar är med i 

studien. 

5.3 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra olika forskningsetiska krav som en forskare ska ta 

hänsyn till i forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Då detta är en dokumentstudie som utgår från offentliga handlingar blir dessa krav svåra 

att helt uppfylla. Vetenskapsrådet (2002) menar dock att dessa krav inte är absoluta utan 

måste vägas mot varandra.  

Informationskravet betyder att forskaren måste berätta för de deltagande i studien vad 

syftet med forskningen är. Deltagarna måste dessutom få veta att det är helt frivilligt att 

vara med. Samtyckeskravet betyder att studiens deltagare själva har rätt att bestämma om 

de vill vara med i studien och kan alltså inte tvingas till deltagande. Att göra en 

dokumentstudie med offentliga dokument går således rakt emot dessa två krav då de 

deltagande inte har kontaktats. Detta gör att det är viktigt att de uppgifter som samlas in i 

studien hanteras på ett sätt som kan skydda de personer som är med i dokumenten.  

Konfidentialitetskravet betyder att alla de personuppgifter som samlas in för att genomföra 

studien ska hanteras med stor försiktighet för att skydda de deltagandes uppgifter från att 

hamna i fel händer. Även om domarna som utgör data i studien är offentliga handlingar 

har alla egennamn i citaten bytts ut till att enbart visa på den roll personen har i familjen, 

dvs mamma, pappa, son, dotter eller barn. Fördelarna med att ha med egennamn kan vara 

att texten upplevs mer personlig och att domen inte bara handlar om anonyma personer, 

samt att vissa namn tyder på en etnisk bakgrund från ett annat land än Sverige, vilket kan 

spela roll för bedömningen och utfallet då etnisk bakgrund också är en parameter med 

värderingar som konstrueras socialt. Samtidigt kan det vara en nackdel att texten blir för 

personlig, att det då kan vara svårare att läsa texten med så objektiva ögon som möjligt. 

Samma sak med etnisk bakgrund, det är en intressant fråga hur det spelar in i domstolens 

bedömning, men det är en fråga för en annan studie och i den här studien kan det snarare 
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vara en nackdel att även väga in etnisk bakgrund när det är genus som är huvudfrågan. 

Nackdelarna med att skriva ut egennamn i texten kan vara att texten kan bli svår att läsa 

för en person som inte är insatt i textmaterialet, då namn inte berättar vilken roll personen 

har i familjen. Dessutom måste även frågan om det är etiskt att skriva ut namn i dessa 

förhållandevis infekterade frågor övervägas och om fördelarna är större än nackdelarna 

med att skriva ut dessa namn i studien. I studien är därför egennamnen anonymiserade för 

att fördelarna med att anonymisera anses väga tyngre än fördelarna med att skriva ut 

egennamnen.  

Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) har satt upp att ta hänsyn till är 

nyttjandekravet. Det betyder att de uppgifter som inhämtas ska användas endast till 

forskningssyfte och får endast användas till det ändamål som den samlas in för. Denna 

studie har utgått från offentliga domar som är fritt fram för vem som helst att använda sig 

av. Studiens material används endast för att besvara studiens frågeställningar. 

5.4 Analysmetod 

För att analysera den data som framkommit från urvalet nyttjas en konventionell kvalitativ 

innehållsanalys. Den metod som har använts för att analysera data är metoden som 

beskrivs i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys av Mikael Hjerm, Simon 

Lindgren och Marco Nilsson (2014). Detta då denna metod tydligt redogörs för hur man 

på ett systematiskt sätt analyserar olika texter samt att den är riktad mot analyser av texter 

som denna studie grundar sig på. I denna studie där data består av domar från tingsrätten 

som behandlar tvister om vårdnad är denna metod ett strukturerat och metodiskt 

angreppssätt att finna strukturer som vid en första anblick kan vara svår att utläsa. Hjerm, 

et al (2014, s. 34) beskriver metoden i tre delar, eller nivåer, som författaren kallar dem. 

Dessa är: 

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) 

Författarna förklarar det som att i den första nivån ska datamaterialet ordnas grovt för att 

sedan i den andra nivån ordnas mer noggrant. En viktig del i denna metod är enligt 

författarna att dessa nivåer hela tiden sker ”löpande, växelvis och i många avseenden 

parallellt” (Hjerm, et al., s. 34). Detta är en viktig del inom den kvalitativa analysen och 

brukar ibland också kallas för ”den hermeneutiska spiralen” (Ibid, s. 34) just för att 

tolkningen av texten ska få växa fram i en process där man arbetar med sina förkunskaper 

och nya observationer växelvis för att skapa ny kunskap. 

5.4.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara det syfte och frågeställningar som studien avser besvara har data 

lästs igenom, först var och en av domarna i sin helhet, för att skapa en så bra helhetsbild 

som möjligt av hur materialet ser ut. Sedan har de delar där domaren eller utredaren på 

något sätt beskrivit ena eller båda parterna i målet på något sätt, samlats ihop och infogats 
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i ett eget Exceldokument (se bilaga 1). För att kunna jämföra mammorna och papporna har 

meningarna markerats för att att visa om meningen handlar om mamman, pappan eller 

båda föräldrarna. Detta för att senare kunna sortera meningarna efter förälderns kön och 

lättare kunna se strukturer som är mer eller mindre förekommande hos något av könen. De 

meningar som har inhämtats från domarna kallas i klassisk konventionell innehållsanalys 

för “meningsbärande enheter”, det är inget begrepp som används av författarna till boken 

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, men det kommer att användas i den här 

studien för att inte förväxla begreppen. Utifrån dessa har de meningsbärande enheter som 

belyser samma sak eller är ett uttryck för samma sak sammanförts med hjälp av en 

specifik kod. För att exemplifiera detta har till exempel de meningsbärande enheter som på 

något sätt beskriver fysiskt våld döpts till just koden Fysiskt våld. En annan kod som 

framträtt i materialet är Samarbetssvårigheter som förklarar när två föräldrar inte kan 

samarbeta. Detta är ett arbete som har pågått under hela analysdelen och något som har 

förändrats flera gånger under arbetets gång för att förfina och slipa på de koder som 

skapats. Gradvis har en “handbok” (Hjerm, et al., 2014a, s. 39) skapats (se bilaga 2) för att 

enklare kunna följa de olika koderna för individer utanför studien samt att skapa en mall 

för hur arbetet har fortlöpt. Kodningen har skett utan hänsyn till vilket kön den 

meningsbärande enheten har markerats höra till, och de flesta koderna förekommit både 

hos mammorna och papporna.  

När arbetet med insamling av koder börjar anta en mer stabil form menar Hjerm et al. 

(2014, s. 63) att koderna och idéerna ska paras ihop i ett mindre antal nyckelteman som 

har mer abstrakta betydelser. De nyckelteman som identifierades utifrån koderna är 

maktutövande, omsorg samt samarbete (se bilaga 1). I nyckeltemat maktutövande ingick 

bland annat koder som fysiskt våld, psykiskt våld, exkluderar och hot. De kriterier som 

sattes upp för att kategorisera koderna i nyckeltemat maktutövande var att koden skulle 

beskriva en förälder som på något sätt utför en aktiv handling som förstärker sin 

maktposition gentemot den andra föräldern. Domarna har sedan studerats igen och med 

utgångspunkt från syftet har två frågor försökt att fånga essensen i materialet. De frågor 

som ställdes var Vilka ord beskriver maktutövandet? och Hur ställer sig rätten till 

maktutövandet? Stycken som beskriver maktutövandet plockades ut och ställdes bredvid 

varandra, för att strukturera upp och tydliggöra vilka drag som kunde urskiljas. 

Det andra nyckeltemat som har valts är omsorg. Exempel på koder som ingick i 

nyckeltemat omsorg är missbruk, psykisk ohälsa, ansvarsfull förälder och engagemang. 

Kriterierna för att en kod skulle passa in under temat omsorg var att den meningsbärande 

enheten skulle uttrycka en brist eller förmåga i omsorgen hos föräldern. En grundläggande 

omsorg om ett barn är enligt Socialstyrelsen (2015) en skyddsfaktor för ett barns 

utveckling på både kort och lång sikt. Temat omsorg kan till stor del beskrivas utifrån 

Socialstyrelsens förklaringar om vad den grundläggande omsorgen för ett barn innefattar. 

Till exempel kännetecknar en god omsorg att föräldern kan tillgodose grundläggande 

behov, vardagliga rutiner, sätta barnets behov framför sina egna samt att ta ansvar i sin 

föräldraroll. En bristande omsorg kännetecknas istället av att barnet på något sätt utsätts 

för vanvård, att det inte finns regelbundna rutiner för exempelvis mat och sömn eller att 

barnet tvingas ta för stort ansvar. Även här ställdes två frågor, för att fånga upp hur 
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omsorgen kommer till uttryck; Hur beskrivs förälderns/föräldrarnas 

omsorgsförmåga/brist? och Hur ställer sig rätten till omsorgsförmågan/bristen?  

Det sista temat som identifierades utifrån koderna är samarbete. I temat samarbete har 

koder såsom samarbetssvårigheter, rädsla, bristande kommunikation och samarbetsvilja 

använts. Temat handlar således både om fungerande samarbete, men också om icke 

fungerande samarbete mellan de två föräldrarna. De kriterier som sattes upp för att en kod 

skulle tillhöra detta nyckeltema var att det på något sätt skulle handla om att de två 

föräldrarna skulle samarbeta, både kring deras gemensamma barn men även om saker som 

inte handlade om deras gemensamma barn. Utifrån temat har domarna lästs igenom för att 

se hur samarbetet har påverkat utfallet hos tingsrätten och försökt se om det finns några 

skillnader på hur mammor och pappor blir beskrivna samt om det går att se några 

strukturella drag identifierade utifrån könen. Här ställdes två frågor mot varje dom för att 

kunna se om det fanns några strukturella skillnader mellan de olika könen. Dessa var Hur 

beskrivs föräldrarnas samarbete? och Hur ställer sig rätten till samarbetet? 

För att kunna jämföra hur mammor och pappor beskrivs och bedöms av rätten har sedan 

materialet separerats, mammorna för sig och papporna för sig. De olika meningsbärande 

enheterna, koderna och de nyckelteman som framträtt har jämförts mellan de båda könen, 

för att försöka se strukturer och om några handlingar eller egenskaper är mer 

förekommande hos något av könen. Detta arbete har skett på mikronivå, genom att kolla 

på vilka ord, uttryck och liknande som används i beskrivningen av de olika föräldrarna. 

Detta gjordes för att kunna besvara frågeställningen “Finns det några skillnader i vilka 

egenskaper och handlingar som synliggörs hos mammor respektive pappor i 

vårdnadstvister?” Materialet har också analyserats på makronivå, där utfallet i tvisten av 

olika beteenden har jämförts för att kunna besvara frågeställningen “Vad är avgörande vid 

vårdnadstvister och görs det några skillnader på mammor och pappor vid bedömningen 

av dessa?”. 

5.5 Diskussion om studiens tillförlitlighet 

För att bedöma kvalitén på kvalitativ forskning kan man fråga sig hur tillförlitlig studien 

är, och för att ringa in begreppets betydelse kan det brytas ner i fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). I denna del 

diskuteras hur författarna av denna studie strävat efter att förhålla sig till dessa begrepp, 

inför utförande av studien, för att kvalitén skulle bli så hög som möjligt. Under kapitlet 

Metoddiskussion diskuteras begreppen vidare för att utvärdera på vilka sätt studien 

faktiskt förhållit sig till begreppen. 

Att diskutera om studiens kvalitet ur ett trovärdighetsperspektiv handlar om att se om 

korrelationen mellan de resultat studien visar och den tidigare forskningen. För att kunna 

göra en studie som har en hög kvalitet är det viktigt att den tidigare forskningen inom 

området är tydligt kartlagt för att på så sätt kunna undersöka hur studiens resultat förhåller 

sig i förhållande till den. Genomgång av tidigare forskning kan läsas i kapitlet Tidigare 

forskning.  
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Studiens överförbarhet behandlar hur resultatet i denna studie kan överföras till andra 

situationer och sociala miljöer. Studien utgår från en svensk kontext där svenska lagar och 

rättssystem är gällande vilket gör att en överförbarhet till vissa andra länder kan vara svår 

där andra lagar, rättssystem och perspektiv är gällande. Bryman (2011, s. 355) menar att 

kvalitativa studier då ett mindre antal studieobjekt används, i denna studies fall domar, så 

är fokus på resultatet att kunna fördjupa kunskapen i den specifika kontext studien är 

skriven, snarare än att bredda kunskapen som en kvantitativ studie har som fokus. Det är 

av denna anledning svårt och inte heller syftet med studien, att kunna överföra resultatet in 

i andra situationer.  

För att en studie ska anses pålitlig ska ett kritiskt förhållningssätt appliceras, de val som 

görs ska motiveras och det ska finnas insyn i processen och metoderna som använts 

(Bryman, 2011, s. 355). Olika alternativ, samt fördelar och nackdelar med olika metoder 

och tillvägagångssätt kommer att övervägas. För att försöka behålla ett kritiskt 

förhållningssätt kommer alla val ställas mot syftet och frågor som; Kan detta hjälpa till att 

besvara syftet? Och Är detta en bra metod för att besvara syftet? kommer att ställas. 

Ambitionen är också att de olika stegen i processen tydligt ska framgå, för att skapa insyn 

i studien. 

Eftersom det inte är möjligt att förhålla sig helt och hållet objektiv vid studerande av 

samhälleliga fenomen, blir det istället viktigt att försöka fastställa att man haft goda 

avsikter med forskningen och att man inte med avsikt låtit sin egen förförståelse eller 

teoretiska utgångspunkter påverka studiens utförande eller resultat. Detta kallas för att 

studien kan styrkas och konfirmeras (Bryman, 2011, s. 355). Inför denna studie och inför 

genomförandet av de olika momenten funderades det en hel del på vilken påverkan egna 

åsikter och förförståelse kunde tänkas ha. Att ha med sig en förförståelse är oundvikligt, 

men är man medveten om den kan man i någon mån också förhålla sig till den. Att 

diskutera och försöka medvetandegöra författarnas förförståelse har därför varit en viktig 

del i förarbetet till studien. Funderingar på att använda en färdig mall för analysmetoden 

kan också anses vara till fördel för studiens konfirmeringsvärde, då de egna värderingarna 

troligtvis får mindre utrymme att påverka resultatet.   
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6. Resultat 

I det här kapitlet redovisas de resultat som har framkommit ur studien som avser besvara 

studiens syfte; att undersöka om svenska domstolar, vid vårdnadstvister, lägger olika 

betydelse vid vad som är viktigt för en mamma respektive en pappa i sin roll som förälder. 

Först presenteras en kvantitativ beskrivning av domarna för att ge en överblick över 

materialet, sedan presenteras tre olika underrubriker, omsorgsförmåga, maktutövning samt 

samarbete och i Analyskapitlet presenteras hur resultatet besvarar de specifika 

frågeställningarna. 

6.1 Beskrivning av domarna 

För att skapa en överblick över studiens datamaterial presenteras här en kvantitativ 

beskrivning av utfallet i de domarna som studerats. Totalt ingår 14 domar i studien och i 

tre av domarna beslutades att vårdnaden skulle vara fortsatt gemensam, i åtta av domarna 

beslutades att mamman skulle få ensam vårdnad och i tre av domarna beslutades att 

pappan skulle få ensam vårdnad. I alla fall där ensam vårdnad tilldelades en av parterna 

var samarbetsförmågan så begränsad mellan föräldrarna att gemensam vårdnad inte ansågs 

lämplig. I fyra av domarna blev kontinuitetsprincipen avgörande för utfallet och i samtliga 

av dessa fick mamman ensam vårdnad. I sju av domarna blev lämpligheten hos en förälder 

avgörande för utfallet, i fyra av dessa fick mamman ensam vårdnad och i resterande tre 

fick pappan ensam vårdnad. I åtta av de 14 domar som ingår i studien har någon av 

parterna på något sätt försökt exkludera den andra parten i arbetet med barnet. Detta är allt 

från att flytta med barnen till ett annat land, till att försvåra umgänget med barnet genom 

att undanhålla information och inte hålla överenskommelser om umgänge. I sex av dessa 

åtta fall är det mamman som har exkluderat pappan och i två är det pappan som har 

exkluderat mamman. I tio av domarna i studien har det förekommit anklagande om fysiskt 

våld mellan de två parterna eller mellan en av parterna och barnen. I sju av dessa fall har 

våldet varit utfört av pappan och i två av fallen utfört av mamman. I ett av fallen har våld 

utförts av både mamman och pappan. 

6.2 Omsorgsförmåga 

Vid vårdnadstvister, där det skall bedömas om vårdnad, boende eller umgänge, är det 

alltid barnets bästa som ska vara avgörande i alla fall. Det betyder att när det bedöms om 

en förälders förmåga att ta hand om sitt barn, fokuseras det mycket på om föräldern har 

barnets intressen främst eller inte. I vårdnadstvisterna kan man tydligt se att rätten 

fokuserar på händelser eller beteenden som antingen sätter barnets intressen främst eller 

där föräldrar sätter sig själv eller annat främst.  

Under rubriken Bedömning och förslag till beslut framgår att det är utredarens bedömning att 

(pappan) allvarligt har brustit i sitt ansvar som vårdnadshavare när han har kört rattfull med barnen i 

bilen (...). (Dom 9) 

Hon (mamman) vet inte var barnen sover eller när de kommer hem, eftersom hon inte får något svar 

från (pappan). Vid något tillfälle har de sovit i ett förråd på Vikens hamnkrog. (Dom 6) 
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I vissa av domarna framkommer det att det finns omständigheter som gör att det inte finns 

förutsättningar för en av föräldrarna att kunna vara en vårdnadshavare som sätter barnet 

främst. Detta ses som avgörande för en förälders lämplighet till att vara vårdnadshavare.  

Vidare anför utredaren att (pappans) dåliga psykiska mående har påverkat (barnen) negativt; 

(dottern) har berättat bl.a. om hur (pappan) har skadat sig själv. (Dom 9) 

(Mamman) tar enligt utredarna i praktiken inte något aktivt ansvar i vårdnaden om (sonen) och 

befinner sig i ett aktivt missbruk. (Dom 14) 

I många av domarna framkommer företeelser som förekommit tidigare i relationen hos en 

eller båda föräldrarna, som kan ses som brister i föräldraförmågan. Rätten verkar dock inte 

stämpla en förälder som olämplig till följd av detta, utan ser till vad det kan ha för 

konsekvenser för barnet här och nu. 

Han har berättat att han 2013 drabbades av utbrändhet och att han på grund av detta blev 

sjukskriven och fick vara hemma. Utbrändheten medförde att han tvingades hushålla med sin energi 

och detta i sin tur medförde att han behövde stöttning och hjälp i vardagen. (...) Under våren 2016 

kom han att bli inlagd på sjukhus grund av ett förvirringstillstånd som var stressbetingat. Han mår 

idag mycket bättre och han är på väg tillbaka. (...) Enligt tingsrättens mening framstår (pappan) som 

lämplig som vårdnadshavare (Dom 2) 

Både (pappan) och hans son har vittnat om att (mamman) varit våldsam och uppgifterna vinner 

också stöd av två polisanmälningar som gjordes i Luleå i oktober 2011 och april 2012. Det 

sistnämnda ingripandet resulterade också i att (mamman) frivilligt uppsökte psykiatrin. (...) Av 

SoL-utredningarna framgår att största risken för (sonen) är föräldrarnas olösta konflikt men det har 

inte framkommit något om att (sonen) skulle ha det sämre hos någon av föräldrarna. (Dom 4) 

På samma sätt lägger rätten stor vikt vid när en av föräldrarna sätter barnets bästa i främsta 

rummet och gör uppoffringar för att barnet ska få det så bra som möjligt.  

(Mamman) har även sagt att det är självklart att barnen får träffa (pappan) men att det ska ske under 

ordnade förhållanden och när det inte innebär risker för dem. (Dom 9) 

Det har avseende (pappan) inte framkommit något som tyder på att han inte skulle verka aktivt för 

att upprätthålla en god kontakt mellan (sonen) och (mamman) om han skulle anförtros ensam 

vårdnad om honom. Tvärtom verkar (pappan) vara mån om (sonen) och (mammans) kontakt och 

aktivt verka för att den ska upprätthållas. (Dom 14)  

Utifrån det material som ingår i studien förefaller det inte finnas några skillnader mellan 

hur mammors och pappors omsorgsförmåga påverkar utfallet i domarna. Inte heller några 

skillnader i vilka förmågor eller brister som lyfts fram hos mammor respektive pappor kan 

urskiljas. Samma typ av handlingar och egenskaper hos mammor och pappor tenderar att 

bedömas på liknande sätt av rätten och i citaten visas exempel på brister och förmågor 

som förekommer hos både mammor och pappor. Ett exempel på handlingar och beteenden 

som bedöms lika i materialet är när föräldern befinner sig i ett missbruk. I dom 9 beskrivs 

en pappa som missbrukar och i dom 14 en mamma i missbruk. I båda domarna bedöms 

föräldern brista i sin omsorgsförmåga på grund av missbruket, den andra föräldern får 

ensam vårdnad och umgänge i båda fallen ska ske så att missbruket, i möjligaste mån, inte 

påverkar barnet negativt. Bedömningen i dessa fall är väldigt lika och styrker bilden av en 

likvärdig bedömning av omsorgsförmågan hos föräldrarna. Att jämföra en 

omsorgsförmåga mellan två olika domar är dock svårt, då utfallet av domarna inte endast 

är beroende av en ensam förmåga utan är en komplex bild byggd på ett antal 
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omständigheter. Men i analysen av studiens material och med den metod som använts, har 

inga skillnader mellan hur rätten ser på eller lägger betydelse vid mammors och pappors 

omsorgsförmåga upptäckts.  

6.3 Maktutövning 

I frågan om hur rätten ser på maktutövning syns inga skillnader om en mamma och en 

pappa utför samma typ av handling. Däremot kan man i studiens data se stora skillnader i 

vilken typ av handling som maktutövning kommer till uttryck beroende på kön. I 

materialet synliggörs att papporna har en större tendens av att utöva makt genom fysiskt 

våld, medan mammorna i materialet har en tendens av att exkludera den andra föräldern 

från barnen genom att bl.a. undanhålla barnen från den andra föräldern. Det som också 

noterats är att maktutövning mot den andra föräldern, både gällande mammors och 

pappors, inte verkar väga särskilt tungt när rätten bedömer omsorgsförmågan.  

6.3.1 Fysiskt våld 

Uppgifter om fysiskt våld är en parameter som verkar vara svår för rätten att ta ställning 

till då det ofta är ord mot ord i de domar som ingår i studien. Sällan har den utsatta 

föräldern anmält det fysiska våldet under relationen och att i efterhand få till en fällande 

dom är tekniskt svårt. Detta gör att rätten måste konstatera att parterna oftast har olika 

bilder av vad som har skett och att detta i de flesta fall ger upphov till 

samarbetssvårigheter mellan föräldrarna.  

När det gäller frågan om det förekommit våld och hot står ord mot ord (Dom 3). 

Med början i december 2015 började dessutom (mamman) göra polisanmälningar mot (pappan) för 

olaga hot, intrång i förvar, falsk tillvitelse, misshandel m.m. Om än det inte blev något mer med 

polisanmälningarna speglar det relationen och i januari 2016 fick (mamman) också genom polisens 

försorg kontakt med Relationsvåldscentrum – en råd- och stödverksamhet för personer som gjort 

polisanmälan om relationsvåld (Dom 4). 

Dessa citat visar hur fysiskt våld är något som tas upp i tingsrätten, men att de bedömer att 

detta snarare påverkar samarbetsförmågan mellan föräldrarna än förälderns 

omsorgsförmåga om barnet.  

Något man kan se i resultatet är att det är papporna i dessa domar, som i hög utsträckning 

står för det fysiska våldet. Både när det gäller våld inom relationen till sin partner, men 

också mot sina barn. Fysiskt våld från mammans sida var något som förekom i någon 

enstaka dom, men kan snarare ses som undantag än som ett återkommande mönster. 

6.3.2 Exkludering 

Exkludering av den andre föräldern kan ses som en typ av maktutövande, men i domarna 

framkommer inget mönster av att exkludering för med sig negativa konsekvenser för den 

exkluderande föräldern. I många fall där den ene föräldern exkluderar den andre tas detta 

inte upp som en brist i föräldraskapet, utan ger snarare en fördel till den förälder som 

exkluderar, då den så kallade kontinuitetsprincipen ofta blir avgörande för vilken förälder 

som får ensam vårdnad, om båda föräldrarna anses lämpliga.  
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Han har även uppgett att (mamman) inte bjuder in honom till något föräldrasamarbete och att han 

upplever att (mamman) inte alltid har (dotterns) bästa i fokus utan sätter sina egna behov före 

dotterns. (Pappan) har vidare uppgett att han tycker att det verkar som att (mamman) tycker att han 

stör i hennes liv istället för att se honom som en föräldraresurs för (dottern). (Dom 1) 

I detta fallet bodde dottern till största delen hos sin mamma, som enligt pappan försvårade 

för honom att kunna få en relation till sin dotter. Detta är dock inte ett beteende som rätten 

lägger någon större vikt vid, utan det är viktigare att den så kallade kontinuitetsprincipen 

ska vara gällande.  

Det finns ingenting i målet som säger att (dottern) skulle få det bättre hos (pappan). (Dottern) har 

skolats in på en förskola i Göteborg. Det går bra för henne där och hon trivs där. Det är i hos 

(mamman) och på den förskolan hon nu går på hon har sin invanda miljö. Att då rycka upp henne 

från denna miljö, och låta henne flytta upp till Stockholm och vara stadigvarande bosatt hos 

(pappan), kan inte vara bäst för (dottern). Det är därför bäst för (dottern) att hon alltjämt har sitt 

stadigvarande boende hos (mamman). (Dom 1) 

Denna typ av beteende förekom i flera av domarna och en struktur man kan se vid 

studerandet av domarna är att det i alla domar där exkludering förekom och 

kontinuitetsprincipen blev avgörande, var mammorna som exkluderade papporna. Detta 

kunde ske både genom att fysiskt exkludera pappan genom att flytta eller att på andra sätt 

försvåra möjligheterna för pappan att komma i kontakt med barnet.  

De olika typerna av maktutövning, fysiskt våld och exkludering, har i materialet en tydlig 

koppling till genus och en påverkan på utfallet. Papporna använder fysiskt våld, detta i sin 

tur skapar i många fall samarbetssvårigheter föräldrarna emellan, vilket minskar 

sannolikheten att vårdnaden ska vara gemensam. Mammorna använder istället exkludering 

som maktuttryck, detta för med sig att papporna får mindre utrymme i barnets liv, vilket 

gör att när rätten ska bedöma vilken av föräldrarna som är mest lämplig som barnets 

vårdnadshavare så har mammorna en stor fördel, nämligen att de har spenderat mest tid 

med barnet. 

6.4 Samarbete 

Samarbete är enligt lagtexten av största vikt för utfallet i en vårdnadstvist och det märks 

tydligt i det material som studien bygger på. Till exempel står det i dom 1 om en mamma 

och en pappa som inte kan samarbeta. Citatet visar på att samarbetet kring barnet inte 

fungerar mellan de två föräldrarna och trots en del försök att få det att fungera saknas 

förutsättningarna mellan parterna.  

Tingsrätten kan sammanfattningsvis konstatera att samarbetet mellan (pappan) och (mamman) inte 

har fungerat under en längre tid och fungerar heller inte i dagsläget. I målet har tyvärr heller inte 

framkommit uppgifter som ger anledning att tro att parterna inom en rimlig tid gemensamt kommer 

att kunna lösa frågor som rör (dottern) eller kommer att kunna samarbeta och hantera delade 

meningar i frågor rörande (dottern). Konflikten är helt enkelt för stor mellan parterna. Vid sådana 

förhållanden finns inga förutsättningar för gemensam vårdnad. (Dom 1) 

Tingsrätten gör alltså en bedömning av samarbetsförmågan mellan föräldrarna i frågor 

som rör barnet. Nästa citat är från en dom där det bestämdes, trots ett bristande samarbete 

mellan föräldrarna, om gemensam vårdnad. Detta på grund av en händelse där föräldrarna 

faktiskt har visat på samarbetsförmåga kopplat till barnet. Detta ledde till att tingsrätten 
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gjorde bedömningen, trots stora samarbetsproblem kring dottern, att det faktiskt fanns en 

förmåga att samarbeta.  

Av utredningen framgår att föräldrarna i dagsläget inte har någon fungerande kommunikation kring 

(dottern) och att de inte heller har något samarbete kring henne. (...) Som framgått ovan har 

föräldrarna tidigare kunnat hantera frågan kring (dotterns) skolgång, vilket talar för att de trots 

bristande kommunikation faktiskt kan ta ett gemensamt ansvar. (Dom 11) 

Sammantaget bedömer tingsrätten att det trots allt får anses bäst för (dottern) att den gemensamma 

vårdnaden om henne får bestå. Tingsrätten avslår därför (mammans) yrkande om ensam vårdnad. 

(Dom 11) 

Det som har framkommit vid studerandet av domarna är att samarbetet mellan föräldrarna 

utgör en stor del av grunden till om vårdnaden ska vara fortsatt gemensam eller om en 

förälder ska få ensam vårdnad. Vem av föräldrarna som får den ensamma vårdnaden 

avgörs i sin tur oftast av om någon av föräldrarna anses olämplig eller av 

kontinuitetsprincipen. I de domar som studerats har det i alla fall där kontinuitetsprincipen 

avgjort målet, varit till mammans fördel.  

6.5 Sammanfattning 

När det kommer till föräldrars omsorgsförmåga visar resultatet att det inte kan ses några 

skillnader på hur män och kvinnor blir beskrivna eller bedömda. Resultatet visar tydligt att 

det är barnets bästa som är det viktigaste i bedömningen av föräldrarnas omsorgsförmåga 

och att om en person gör val som inte ser till barnets bästa eller saknar förmågan att se till 

barnets bästa så spelar det stor roll i bedömningen av omsorgsförmågan. På samma sätt 

spelar det stor roll om en av föräldrarna gör uppoffringar på sin egen bekvämlighet för 

barnets bästa, det ger en positiv bemärkelse när rätten ser på omsorgsförmågan.  

Av rättsfallen så framkommer det att det sker maktutövning mellan mammor och pappor 

och att de olika könen använder sig av olika typer av maktutövning gentemot den andra. 

Män använder sig i mycket hög utsträckning av olika typer av fysiskt våld och hot, medan 

kvinnorna i högre utsträckning använder sig av makt genom att på olika sätt exkludera 

pappan från sitt barn. Inget av de olika maktuttrycken påverkar direkt utfallet i det 

studerade materialet, däremot påverkar de utfallet indirekt. Det fysiska våldet medför 

minskad chans för att vårdnaden blir gemensam och exkluderingen medför en ökad chans 

att den exkluderande föräldern tilldelas ensam vårdnad. 

Den sista delen i resultatet tar upp samarbetet mellan de två föräldrarna och visar att det är 

den parameter som får störst påverkan på utfallet i vårdnadstvisterna. Samarbetsförmågan 

mellan föräldrarna i frågor som rör barnet är grundläggande när det kommer till frågan om 

det är möjligt att ha gemensam vårdnad eller om det ska beslutas om ensam vårdnad. 

Resultatet visar att samarbetet i frågor som gäller barnet är det som är avgörande för att 

barnet inte ska komma i kläm på grund av föräldrarnas samarbetssvårigheter. Man kan 

också se att utfallet av samarbetssvårigheterna blir att den förälder som har mest kontakt 

med barnet eller barnen också får vårdnaden om barnet enligt den så kallade 

kontinuitetsprincipen.  
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7. Analys 

I detta kapitel kopplas resultatet ihop med tidigare forskning, den historiska bakgrunden, 

teoretiska utgångspunkter samt de avgörande lagrummen. Detta görs i syfte att besvara 

studiens frågeställningar.  

Finns det några skillnader i vilka egenskaper och handlingar som synliggörs hos 

mammor respektive pappor i vårdnadstvister? 

I det resultat som handlar om föräldrarnas omsorgsförmåga finns det inga tendenser till att 

män och kvinnor skulle bedömas olika. Detta är ett resultat som går i linje med en stor del 

av tidigare forskning inom området som visar på att svensk jämställdhet under de senaste 

årtiondena har gått framåt mycket. Bland annat menar Bangura Arvidsson (2003) att under 

80- och 90-talen började forskningen om jämställdhet visa att man kunde se att 

föräldraskapet började gå mot att männen blev mer delaktiga och närvarande som fäder. 

Detta visar även Platin, Månsson och Kearneys (2000) forskning som jämför hur synen på 

faderskapet ser ut i Sverige jämfört med i Storbritannien. De kommer fram till att det 

svenska samhället redan under början av 2000-talet hade kommit långt, t.ex. mycket 

längre än Storbritannien i en modern bild av faderskapet. Frågan blir då om detta kan 

kopplas ihop med att det inte går att se några skillnader mellan hur män och kvinnor 

bedöms i vårdnadstvister. En mer jämlik syn på de olika könen och på vilken roll detta har 

torde göra att rätten kan se mer objektivt på föräldraförmågan än vad fallet i t.ex. 

Storbritannien skulle se ut. Utveckling inom synen på faderskapet har parallellt fortlöpt 

tillsammans med familjerätten som under tiden har fokuserats på att gå från att utgå från 

föräldrarnas lämplighet till att idag fokusera på vad som är barnets bästa. Att dessa två går 

hand i hand får anses vara ett uttryck för det socialkonstruktionistiska synsättet att grupper 

blir socialt konstruerade och att kön “skapas” (West & Zimmerman, 1987). En bild av en 

grupp är aldrig statisk utan den konstrueras på nytt när kulturen eller attityderna förändras. 

Samtidigt visar Petersson (2006) i sin studie att det görs skillnad på hur man förhåller sig 

till män och kvinnor och framförallt i vad utredningarna lägger fokus på. Detta är inget 

som framkommer i resultatet i denna studie. 

Resultatet visar istället tydligt att det är just handlingar och egenskaper om vad som är 

bäst för barnet som är intressant för rätten. Socialstyrelsen förklarar i sin handbok för 

BBIC (Socialstyrelsen, 2015) om vad som kännetecknar goda samt bristande 

omsorgsförmågor. Det är precis de förmågor som visar sig vara avgörande i de fall som 

studien innefattar. Till exempel talar Socialstyrelsen om bristande omsorg när man sätter 

sina egna behov framför sina barns. Här visar resultatet att till exempel verka för att barnet 

ska kunna träffa den andra föräldern visar på en stor omsorgsförmåga hos föräldern och att 

det inte finns några skillnader på hur rätten bedömer män eller kvinnor. Dessutom visar 

resultatet att det finns vissa fall där en förälder på grund av någon anledning inte har 

möjligheten att klara av att göra det som är barnets bästa. Det kan till exempel bero på 

missbruk eller dåligt psykiskt mående. Här framkommer att dessa föräldrar ofta inte anses 

vara för barnets bästa och att en förälder som inte kan kontrollera sina handlingar ses som 

en stor brist på omsorgsförmåga. Detta kan kopplas till det som i BBIC-handboken 

(Socialstyrelsen, 2015) kallas för att inte klara av att ta ansvar för sin föräldraroll. 
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Sammanfattningsvis uppenbaras att omsorgsförmågan diskuteras i alla utredningar men att 

det i få fall är det viktigaste för hur utfallet blir i vårdnadstvisterna. Istället är det 

samarbetet mellan de båda föräldrarna som får det största utrymmet i avgörandet av 

vårdnaden. 

I princip i alla domar som studerats har det förekommit utövande av makt av en eller båda 

föräldrarna gentemot den andra, på något sätt. En makthandling beskrivs enligt Sköldberg 

(2014) som en handling som syftar till att skapa eller upprätthålla inflytande, auktoritet 

och kontroll. Nietzsche, som var en teoretiker inom maktforskningen, menar att allt i 

världen, från minsta molekyl till stora system strävar efter att utöva och öka sin makt 

(Nietzsche, 1967). Utgår man från Nietzsches teori skulle normaltillståndet vara att alla 

människor försöker få övertaget och utöva makt mot varandra. Detta skulle innebära att 

alla människor utövar makt på något sätt, vilket styrker tolkningen att exkluderingen är ett 

uttryck för makt. Även förklaringen att människor utsätter sig för risker för att öka sin 

makt kan hjälpa till att förstå resultatet i studien. Både fysiskt våld och exkludering 

innebär risker för föräldrarna, ändå utför de dessa handlingar, för att öka sin makt. 

I denna studie framkommer framförallt individmakt (Sköldberg, 2014) mellan föräldrarna, 

där handlingar används mot varandra för att på något sätt få kontroll över en situation. 

Från rättens sida verkar en handling av till exempel fysiskt våld värderas på liknande sätt 

oavsett om handlingen utförs av mamman eller pappan, det som dock tydligt framkommer 

i resultatet är att maktutövningen generellt verkar komma till uttryck på olika sätt från 

mammor och pappor. Papporna står i väldigt hög utsträckning för det fysiska våldet i 

domarna, detta återspeglar statistiken kring misshandelsbrott generellt i samhället, där en 

man är misstänkt i 80 % av fallen (Brottsförebyggande rådet, 2016). Medan mammorna är 

de som står för exkluderingen av den andra föräldern. Tidigare forskning visar på att våld i 

nära relationer är genusbetingad och ett medel för att utöva makt och på så sätt dominera, 

underordna och kontrollera en annan person (Johnson, 2006). Detta gör att det fysiska 

våldet i studien kan ses som en struktur, något som män som grupp använder sig av för att 

höja sin maktposition (Sköldberg, 2014). För att kunna dra slutsatsen att exkluderingen är 

något strukturellt som kvinnor använder sig av skulle det behöva göras en större studie 

och vidare forskning, men en tanke är att det skulle kunna vara så. Tittar man på hur 

maktbegreppet används finns det mycket skrivet om hur män utövar och upprätthåller 

makt. Det finns även en tydlig koppling mellan just makt och våld och statistik på att män 

i stor utsträckning är de som står för det fysiska våldet i samhället (Brottsförebyggande 

rådet, 2016). Under inläsning på ämnet och sökning av tidigare forskning har dock inte 

påträffats någon forskning om hur kvinnor utövar makt. Utifrån detta blir utgångspunkten 

att det antingen saknas teorier om kvinnors maktutövning, eller att de är svåra att hitta, 

vilket i sin tur gör att antagandena om kvinnors maktutövning i denna studie varken finner 

stöd eller kan förkastas till bakgrund av tidigare forskning. Att män och kvinnor använder 

sig av olika typer av makt kan då vara för att man använder sig av det man har till hands 

för att utöva makt mot andra. Kan det vara så att män som generellt sett är fysiskt starkare 

än kvinnor använder sig av fysiskt våld, medan kvinnor använder sig av det som de har 

inom räckhåll, vilket genom historien har varit kontrollen av barnen?  
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I Föräldrabalken (SFS 1949:381) 6:2a står det att rätten, vid beslut om vårdnad, ska ta 

särskild hänsyn till om barnet eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för 

övergrepp eller att barnet på annat sätt far illa. Detta ska också vägas mot att barnet har 

behov av att upprätthålla en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Fysiskt våld var 

något som togs upp i många av domarna, men det var inte vanligt förekommande att det 

blev avgörande för om föräldern ansågs lämplig som vårdnadshavare. Detta verkar till viss 

del bero på att ingen anmälan gjorts i samband med händelsen och då står den ena 

förälderns ord mot den andres. Detta följer dock statistiken om våld i nära relationer; att 

anmälningsbenägenheten är låg (Brottsförebyggande rådet, 2012). Men även i de fall en 

anmälan gjorts och våldet konstateras ha hänt, är det inte säkert att rätten bedömer det som 

relevant för förälderns omsorgsförmåga i dagsläget. Inte heller exkludering av den andra 

föräldern verkar direkt ses på som något som påverkar omsorgsförmågan.  

Frågan om det görs skillnader i vad som synliggörs hos mammor respektive pappor vid 

bedömningen av vårdnadstvister är delvis svår att besvara, då domsluten är vad studien 

utgår ifrån och det inte finns något annat material att jämföra med. Vad som framkommit 

är att olika makthandlingar synliggörs i domsluten, men att domstolen inte verkar se dessa 

som något som påverkar föräldrarnas vårdnadshavarskap. Något som kan anses 

problematiskt är att domstolarna ska utgå från ett barnperspektiv och då kan mönster, som 

exkludering och fysiskt våld mellan föräldrarna, förminskas, då det anses som mindre 

viktigt i förhållande till barnets bästa. Tittar man bara på föräldrar, istället för att se 

mammor och pappor, borde det också bli svårare att se strukturer som är genusbetingade. 

Vad är avgörande vid vårdnadstvister och görs det några skillnader på mammor och 

pappor vid bedömningen av dessa? 

Resultatet visar att samarbetet mellan föräldrarna när det kommer till frågor som handlar 

om barnen är det enskilt viktigaste ämnet för utfallet i en vårdnadstvist i tingsrätten. 

Samarbetet avgör framförallt om vårdnaden ska bli gemensam eller om en förälder ska få 

ensam vårdnad. Detta tas enligt förarbetena till Föräldrabalken (prop. 2005/06:99s. 49 f., 

bet. LU27 s.18f.) i beaktning för att det inte får anses till barnets bästa att växa upp i en 

alltför konfliktfylld relation mellan sina föräldrar.  

I det resultat som presenteras visas att det inte går att se någon skillnad i hur rätten dömer 

när det kommer till de båda könen när det kommer till samarbetet. I många av domarna 

konstateras det att det finns motsättningar, utan att närmare gå in på vilken part som gjort 

vad och slutsatsen blir att samarbetet inte fungerar. Det blir därmed svårt att se eventuella 

skillnader mellan hur könen framställs i samarbetsfrågan. En liknande handling utförd av 

en mamma respektive en pappa värderas enligt resultatet på samma sätt. Däremot verkar 

mammorna och papporna i studien handla på olika sätt, som visas i resultatet om 

maktutövning.  

De olika typerna av maktutövning har visat sig ha betydelse för utfallet i domarna i denna 

studie. Rätten verkar inte basera beslut om vårdnad på fysiskt våld som förekommit mot 

den andra föräldern eller exkludering gentemot den andra föräldern, men det finns en stor 

skillnad mellan dessa två former av maktutövning; exkluderingen ger i de flesta fall 

föräldern en fördel i vårdnadstvisten. I de fall där samarbetet inte anses fungera, där båda 
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föräldrarna anses lämpliga är det oftast kontinuitetsprincipen som verkar avgöra, då är det 

till fördel för den förälder som spenderat mest tid med barnet och där barnet haft sitt 

stadigvarande boende. Detta går i linje med forskningen av både Schiratzki (1997) och 

Petersson (2006), att mamman oftare är den förälder som tar hand om barnen vid en 

separation.  

Det visar sig att kontinuitetsprincipen blir helt avgörande i fyra fall och att i alla dessa fall 

är det kvinnan som har fått ensam vårdnad om barnen. Detta resultat följer helt i linje med 

tidigare forskning så som Schiratzki (1997) som menar att barnet ofta har bott hos sin 

mamma innan vårdnadstvisten. Schiratzki (2008) menar att detta beror på att det finns 

kvar vissa könsroller som gör att det är naturligt för en mamma att ha mer umgänge med 

sitt barn. Det som Schiratzkis studie inte visar men som denna studie kan visa på är att en 

viktig del i att mammorna spenderar mer tid med barnen innan vårdnadstvisterna är att 

mammorna exkluderar papporna från sina barn i viss utsträckning. Detta i kombination 

med att exkludering av den andra parten, enligt resultatet inte ses som något som 

försämrar förälderns lämplighet, gör att detta kan vara en av förklaringarna till att det är 

vanligare att en mamma får ensam vårdnad än en pappa. Detta motsätter inte Schiratzkis 

(1997 och 2008) studier om att det handlar om gamla könsnormer som försvårar för 

männen att få ensam vårdnad utan adderar endast en ny dimension i materialet.  

Frågan om huruvida domstolarna gör en jämställd bedömning av mammor och pappor och 

om utredarna ger en rättvis bild av mammor och pappor är något som tåls att tänka på. Att 

könsnormer finns, påverkar oss och fortsätter påverka oss i interaktioner finns det flera 

teorier kring. Både socialkonstruktionismen (Sohlberg & Sohlberg, 2013) och 

genusteorier, som teorin om att kön “görs” i möten beskriver detta  (West & Zimmerman, 

1987). Inte ens de personer som är verksamma inom rättsväsendet eller inom det sociala 

arbetet kan undgå de normer och föreställningar som förekommer i det samhälle  vi lever 

i. Hur utredarna och domstolarna gör sin bedömning och hur de förhåller sig till kön i sin 

utredning och bedömning är komplexa frågor som behöver ses på i flera steg. Vid första 

anblicken verkar utredarna och domstolarna göra en jämställd bedömning av mammor och 

pappor, men om mammor och pappor handlar olika och det får som följd att utfallen går 

till det ena könets fördel, kan bedömningen då verkligen anses vara jämställd? Om 

utredarna och domstolarna inte förhåller sig till könsnormer och könsstrukturer, då borde 

även dessa bidra med att fortsätta “göra” kön, som West och Zimmerman (1987) beskriver 

det. Är det tillräckligt att utgå från jämställd lagstiftning och regelverk? Faktumet att man 

befinner sig i en social kontext med associationer och värderingar som kommer från olika 

håll och som reflekteras i mötet med varandra, kvarstår. 
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8. Metoddiskussion 

För att utvärdera studiens tillförlitlighet återkommer här delbegreppen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering, som tidigare togs upp i metodkapitlet. Här 

presenteras en diskussion kring hur studien har förhållit sig till dessa begrepp. 

Delbegreppet trovärdighet handlar om det finns en god överensstämmelse mellan studiens 

resultat och de teoretiska idéer och tidigare forskning inom området, om slutsatserna är 

trovärdiga. Den tidigare forskningen inom området är på många sätt delad och talar emot 

varandra men det man kan se är att det har hänt mycket inom jämställdheten mellan könen 

under dem senaste åren och att i och med det har synsättet på faderskapet förändrats till att 

se faderskapet som en mer delaktig del i ett barns liv. Utifrån denna bakgrund kan 

resultatet att det inte är några skillnader på hur mammor respektive pappor bedöms i de 

domar som studien innehåller. Frågan är då varför det ändå är så få män som får ensam 

vårdnad vid vårdnadstvister och här blir studiens resultat och som inte går att finna i andra 

studier att män och kvinnor använder sig av olika sätt av makt och att de därigenom 

skaffar sig fördelar och nackdelar i vårdnadstvisten. Resultatets trovärdighet höjs utifrån 

den teoretiska utgångspunkten om makt som säger att allt i världen strävar efter att utöva 

makt.  

Studiens överförbarhet behandlar hur resultatet i denna studie kan överföras till andra 

situationer och sociala miljöer. Studien analyserar 14 olika domar från olika tingsrätter 

runt om i Sverige vilket får anses som ett relativt litet urval för att kunna säga några säkra 

resultat som går att överföra till andra situationer. Resultatet får snarare ses som ett led i 

liknande forskning inom samma ämnesområden. Resultatet blir ändå viktigt då det kan 

fördjupa och bredda förståelsen av området.  

För att uppfylla delkriteriet pålitlighet krävs att forskarna applicerar ett granskande synsätt 

gentemot sin egen forskning. Att man förhåller sig kritisk till de val som görs och att man 

motiverar varför man till exempel väljer en viss urvalsmetod och analysmetod. För att 

studien ska anses vara pålitlig är det också viktigt att grundligt redogöra för alla delar i 

processen av forskningen, för att se till att det finns en transparens och möjlighet till insyn 

i bearbetningen och analysen av materialet (Bryman, 2011, s 355). I denna studie har 

motiveringar till val av urval och analysmetod presenterats under respektive rubrik. Det 

finns beskrivet hur materialet har hanterats och för att tydliggöra processen av 

analysarbetet finns även bifogat exempel på koder och nyckelteman från innehållsanalysen 

(se bilaga 1) och en kodningshandbok (se bilaga 2).  

Konfirmeringen av en studie tar fasta på avsikterna med forskningen, samt att forskarens 

egna värderingar, förförståelse eller teoretiska utgångspunkter har inverkat på 

genomförande eller resultat i studien (Bryman, 2011, s 355). För att kunna förhålla sig så 

nära ett objektivt synsätt som möjligt framkommer en stor fördel med att studien har 

skrivits av två forskare som har kunnat diskutera fram och tillbaka om de olika metoderna 

och resultaten. Med tanke på att studien har ett genusperspektiv finns även en fördel i att 

det är en man och en kvinna som genomfört studien. Detta har gjort att författarna har 

kunnat kontrollera varandra och på så sätt förhållit sig så objektiva som möjligt genom att 
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författarna kommer med olika perspektiv in i diskussionerna. Detta säger dock inte att 

författarna har kunnat förhålla sig objektiva hela tiden, men att vara medvetna om att 

värderingar och förhållningssätt ändå kan påverka resultatet har varit av stor vikt. Därför 

har metoden för hur studien har genomförts varit viktig för att på bästa sätt förenkla för att 

kunna vara så objektiva som möjligt och då har framförallt analysmetoden varit 

bidragande. 

Sammantaget kan valen som gjorts anses motiverade, men i efterhand kan man dock 

fundera på om andra val hade varit att föredra. En stor del av studien har det funderats 

mycket på om valet av material kan svara på syftet; i detta fall domar från tingsrätten. 

Eftersom syftet var att titta på hur mammor och pappor bedöms i domar har ingen annan 

typ av material kunnat besvara syftet på ett bättre sätt. Något som noterats med domarna är 

dock att de utgår väldigt mycket från ett barnperspektiv och många av de delar i domarna 

som handlar om en förälder är uttalanden från den andra föräldern. Hur rätten sedan väljer 

att tolka dessa uttalanden är inte alltid så tydligt och därmed blir det ibland svårt att bena 

ut vad rätten ser som relevant i frågan om vårdnaden. 

I början av processen övervägdes ett alternativt syfte; hur mammor och pappor upplever 

bemötandet av rätten under en vårdnadstvist. Denna fråga blir väldigt subjektiv och med 

det syftet hade förmodligen intervjuer med mammor och pappor som gått igenom en 

vårdnadstvist varit att föredra. Något som hade kunnat ge mer personlighet och nyans till 

studien hade varit att intervjua domare och socialtjänstens utredare för att få en bild av 

deras perspektiv på vårdnadstvisterna. Något annat som har funderats på är vad som hade 

kunnat komma fram till om en kvantitativ studie hade genomförts, om man hade tittat mer 

på antal och siffror än underliggande teman. Ett alternativ för en sådan studie hade kunnat 

vara att plocka ut ord och se hur ofta specifika ord förekommit vid beskrivningar av 

mammor respektive pappor. Det man kan tänka sig är dock att nyansskillnaderna hade 

blivit mindre och denna studie sökte försöka förstå och eventuellt hitta någon förklaring 

till fenomenet (att fler mammor än pappor är ensamma vårdnadshavare) snarare än att 

beskriva det.  
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9.  Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuterar författarna vad studiens resultat kan få för praktisk nytta i 

verkligheten samt problematiserar resultatet i studien.  

Det kan konstateras att mammor oftare får ensam vårdnad än pappor, så är även 

fördelningen av utfallen i domarna från denna studie. Vad som är svårt, kanske till och 

med omöjligt, att säga, är vad det beror på. Kan det vara gamla könsnormer om hur en 

mamma och en pappa “ska” vara som lever kvar? Är det i så fall utredarna, domstolarna 

eller båda två som påverkas av dessa könsnormer? Är bedömningen av mammor och 

pappor i vårdnadstvister jämställd? Frågorna är många när det kommer till denna 

snedfördelning och vad denna studie vill göra är att försöka generera några svar på dessa 

frågor.  

Det som denna studie kan bidra med i diskussionen av detta, är att det i dessa domar som 

studerats, inte verkar vara så att rätten bedömer liknande handlingar och egenskaper på 

olika sätt beroende på kön. Det verkar som att, precis som en stor del av tidigare forskning 

har visat, det har hänt mycket med jämställdheten i Sverige under de senaste åren. 

Jämställdhetsarbetet har tagit stora steg framåt och med det har även bilden av faderskapet 

följt med (Schiratzki, 2008; Petersson, 2006). Detta tillsammans med att familjerätten har 

lagt mer fokus på barnets bästa och mindre fokus på föräldrarna gör att det kan konstateras 

att rätten, i de studerade domarna, verkar bedöma att samma handling har samma värde 

vare sig man är mamma eller pappa.   

Det som framkommit i studien är också att mammorna och papporna i domarna verkar 

handla på olika sätt och det i sin tur gör att mammorna generellt har en fördel i utfallen. 

Detta är ingen helt ny upptäckt, utan styrker den tidigare forskningen om att den förälder 

som har mest kontakt och tar mest ansvar om barnet, kan få ensam vårdnad till följd av 

kontinuitetsprincipen (se Schiratzki, 1997).  

9.1 Studiens bidrag och vidare forskning  

En följdfråga till resultatet av denna studie blir; hur kan rättsväsendet och socialnämnd 

förhålla sig till detta? För om det som framkommit i studien stämmer skulle teoretiskt sett 

en förälder kunna se till att samarbetet med den andra föräldern inte fungerar och 

exkludera den andra föräldern från barnet på en “lagom” nivå, för att få ensam vårdnad om 

barnet. I princip blir uträkningen; samarbetssvårigheter + exkludering + 

kontinuitetsprincipen = ensam vårdnad. Eftersom exkluderingen i det studerade materialet 

främst förekom hos mammorna blir detta en könsfråga som påverkar hur vårdnaden 

fördelas. Om detta utnyttjas systematiskt eller inte är en annan fråga men som måste 

utredas för att kunna säkerställa att en likvärdig bedömning görs. Det som framkommit i 

denna studie är att det inte räcker att domstolarna gör en jämställd bedömning där man 

inte tar hänsyn till kön, utan det verkar mer komplext än så. För att kunna göra en så 

rättvis bedömning som möjligt verkar det krävas att man förstår olikheterna som de olika 

könen besitter. Annars riskerar vi att få ett rättssystem som diskriminerar män i 

vårdnadstvister. Detta blir också viktigt för socialtjänstens utredare som till mångt och 
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mycket är de som gör utredningarna. Att de också förstår skillnaderna i de olika könens 

beteende gör att utredningarna kan bli mer tillförlitliga.  

I stora drag verkar det inte spela så väldigt stor roll vad föräldern gör, så länge hen anses 

kunna ta hand om ett barn anses hen också vara en lämplig förälder. Detta verkar till stor 

del bero på att barnperspektivet och vad som är barnets bästa, är så starkt. Resultatet av 

denna studie kan förhoppningsvis bidra till att öka medvetenheten hos de rättsliga 

instanser som arbetar med dessa frågor på daglig basis. Medvetenhet om skillnader skapar 

en större förståelse och i förlängningen en mer rättvis bedömning av dessa frågor.  

En annan fråga som uppstått under processen är om det önskvärt att behandla män och 

kvinnor exakt lika? Att gå in med så objektiva ögon som möjligt? I denna studie har det 

framkommit att rätten verkar bedöma män och kvinnor lika, men då mammornas och 

pappornas handlingar skiljer sig blir det i slutändan en snedfördelning i utfallen. Skulle det 

då behövas en korrigering i bedömningen för att jämna ut fördelningen? Med detta menas 

inte att det är önskvärt att reducera barn till statistik och “kvotera in” pappor som 

ensamstående vårdnadshavare, utan frågan blir snarare; hade rätten kommit fram till 

samma beslut i domarna om inte kontinuitetsprincipen varit avgörande? Hur hade man då 

sett på exkluderingen? 

Det är viktigt att hela tiden fortsätta forska på detta område då det sker förändringar i 

synsättet på de olika könen och att det är så viktigt att det inte sker någon strukturell 

förfördelning i dessa frågor när det kommer till kön. En av de frågor som det skulle 

behöva forskas vidare om handlar om kvinnors maktutövande mot män. I denna studie har 

bara noterats att mammor ofta exkluderar papporna i samband med vårdnadstvister. Detta 

är något som inte har påträffats i någon annan litteratur, men det skulle vara intressant att 

fortsätta studera fenomenet och försöka ta reda på om exkluderingen som framträder i 

studien är en strategi, om detta är något som kvinnorna gör medvetet eller omedvetet och 

om det verkar förekomma i andra kontexter. Annan vidare forskning som får anses vara 

viktig för att skapa en större och mer nyanserad bild av helheten är att lyfta in andra 

variabler i liknande studier. Att ta med ett intersektionellt perspektiv i studier där man kan 

titta på till exempel ålder, etnisk bakgrund och funktionsnedsättningar och se om det finns 

andra strukturer som är gällande där, i fråga om ensam vårdnad.  

En annan följdfråga från denna studie handlar om ifall barnperspektivet ibland kan ta för 

stor plats och att detta slår negativt mot papporna, då de hamnar i kläm mellan 

samarbetsförmågan och kontinuitetsprincipen. Kan man säga att barnperspektivet kan bli 

för starkt? Det står i lagtexten att inget annat behov kan gå före vad som är bäst för barnet, 

inte rättvisa mellan föräldrarna till exempel. Samtidigt har föräldrar i Sverige en väldigt 

stor rätt till sina barn och att det kan upplevas som kränkande att inte ha rätten till vårdnad 

om sitt eget barn är förståeligt. Det skulle därför vara intressant att göra fortsatta studier 

där man problematiserar frågan om det starka barnperspektivet.  

9.2 Alternativa tolkningar 

En av de diskussioner som har förts är vad de olika orden fysiskt våld och exkludering kan 

vara ett uttryck för. I det resultat som denna studie presenterar ses det som ett typ av 
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maktutövande för att det på något sätt handlar om att förminska eller försvåra och på så 

sätt skapa en kontroll och fördel mot en annan person. Dessa två begrepp, och framförallt 

exkluderingen, kan med andra perspektiv ses som ett uttryck för någonting annat. Vad det 

skulle få för alternativa tolkningar kan endast spekuleras i och beror helt på hur man ser på 

denna handling. Anser man till exempel att det är ett tecken på skräck för den andra parten 

i utredningen kan det få konsekvensen att resultatet blir något helt annat än resultatet i 

denna studie.  
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Bilaga 1 – Innehållsanalys 

Handlar 
om XXX Meningsbärande enheter Koder Teman Dom 

Pappan 

det är utredarens bedömning att 
(pappan)  
allvarligt har brustit i sitt ansvar som 
vårdnadshavare när  
han har kört rattfull med barnen i 
bilen 

Bristande 
konsekvenstänk Omsorg 9 

Pappan 
(Pappan) kan ge henne god 
omvårdnad och mycket kärlek. Omvårdnad Omsorg 1 

Pappan 

Vidare anför utredaren att (pappans) 
dåliga psykiska  
mående har påverkat (barnen) 
negativt; (dottern)  
har berättat bl.a. om hur (pappan) har 
skadat sig själv. Psykisk ohälsa Omsorg 9 

Pappan 

Bl.a. har (en vän) uppgett att 
(mamman) var  
rädd att (pappan) skulle komma och 
ta (dottern) och föra  
ut henne från landet, att hon var rädd 
för vad som kan hända  
och att hon blivit anklagad för att ha 
rövat bort flickan och  
kände sig hotad och förföljd när 
(pappan) kom till hennes  
faster i Malmö.  Hot Maktutövande 3 

Pappan 

När hon sade det till (pappan) tog han 
tag i  
hennes nacke och sade till henne att 
han snart skulle mörda  
henne. Han låste in sig själv och 
henne på toaletten och  
tappade upp hett vatten i badkaret. 
När badkaret var överfullt  
sade han att han snart skulle mörda 
henne. Hon lyckades springa  
ut och ringde polisen som kom. Fysiskt våld Maktutövande 6 

Pappan 

Det har avseende (pappan inte 
framkommit något som tyder  
på att han inte skulle verka aktivt för 
att upprätthålla en god  
kontakt mellan (sonen) och 
(mamman) om han skulle anförtros  
ensam vårdnad om honom. Tvärtom 
verkar (pappan) vara mån  
om (sonen) och (mammans) kontakt 
och aktivt verka för att den  
ska upprätthållas. Samarbetsvilja Samarbete 14 

Mamman 

Det är ostridigt att (dottern) inte fått 
träffat sin pappa från  
mitten av november 2016 till dess att 
umgänge skedde på  
”Umgåsen” hösten 2017. Huruvida 
(mamman) hade planerat  Exkluderar Maktutövande 3 
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detta när hon lämnade hemmet med 
(dottern) eller inte har inte  
någon större betydelse. 

Mamman 

(Mamman) tar enligt utredarna i 
praktiken inte något aktivt  
ansvar i vårdnaden om (sonen) och 
befinner sig i ett aktivt missbruk. Missbruk Omsorg 14 

Mamman 

(Mamman) har berättat att barnen 
älskar sin pappa, att  
han är en jättefin pappa när han mår 
bra och att det hade  
varit fantastiskt om det hade fungerat 
med att barnen var hos  
(pappan) vartannat veckoslut. Samarbetsvilja Samarbete 9 

Mamman 

(Mamman) har även sett till att han 
inte har kunnat hämta  
barnen på skolan och förskolan. Han 
slutar sitt arbete kl.  
16.00 och har informerat om att han 
ska hämta barnen efter  
det, men då har de inte varit kvar. En 
gång slutade han kl.  
14.00 utan att (mamman) visste om 
det. Då satt han på  
parkeringen utanför (sonens) förskola 
ett tag och såg hur en  
av (mammans) bröder hämtade 
barnen tidigare. Det visade  
sig att de har gjort så flera gånger, 
både i nutid och under hösten.  
Han har kommit dit för att hämta 
barnen efter sin arbetstids slut  
och då har de inte varit där. Exkluderar Maktutövande 10 

Mamman 

Utredningen i övrigt ger inte heller 
stöd för något annat  
än att (mamman) under rådande 
omständigheter sätter  
barnens bästa i främsta rummet.  Barnets bästa Omsorg 5 

Mamman 

Hon har även sagt att det är självklart 
att barnen får  
träffa (pappan) men att det ska ske 
under ordnade  
förhållanden och när det inte innebär 
risker för dem. Barnets bästa Omsorg 9 

Båda 

När det gäller parternas förmåga att 
samarbeta har det  
framförallt genom (pappans) och 
(mammans) egna uppgifter  
framgått att de har djupgående 
samarbetsproblem vad gäller  
frågor som rör barnen. Samarbetssvårigheter Samarbete 9 

Båda 

Av utredningen framgår att 
föräldrarna i dagsläget inte har  
någon fungerande kommunikation 
kring (dottern) och att de  
inte heller har något samarbete kring 
henne. Samarbetssvårigheter Samarbete 11 
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Båda 

Både (pappan) och (mamman) anser 
att de  
har påtagliga samarbetsproblem som 
inte är tillfälliga. Samarbetssvårigheter Samarbete 12 

Båda 

Sammanfattningsvis har alltså 
framkommit att föräldrarna  
under en längre tid har klarat av att 
hantera ett växelvis  
boende, vilket normalt ställer särskilt 
höga krav på föräldrarnas  
samarbetsförmåga. Samarbetsförmåga Samarbete 14 

  



41 
 

Bilaga 2 – Kodningshandbok 

Kodning av meningsbärande enheter 

Här beskrivs hur kodningen av de meningsbärande enheterna har gått till. Vilka kriterier 

som sattes upp för vilka koder. Då materialet består av domar var det inte alltid tydligt vad 

som menades med vissa uttalanden. Därför blev det viktigt att ställa frågan vad är det här 

ett uttryck för? Nedan finns en lista på exempel på koder och de kriterier som sattes upp 

för respektive kod. 

- Bristande konsekvenstänk - Föräldern är oaktsam eller visar på annat sätt att hen inte 

tänker på konsekvenser för barnet. 

- Omvårdnad - Föräldern kan tillgodose barnets grundläggande omvårdnadsbehov. 

- Barnets bästa - Föräldern sätter barnets bästa i främsta rummet, sätter till exempel 

barnets behov framför sina egna. 

- Missbruk - Föräldern anses ha problem med missbruk av någon substans. 

- Exkluderar - Föräldern uppges utestänga den andra föräldern från barnet på något sätt, 

antingen genom fysisk distans eller genom att inte inkludera den andra föräldern i 

viktiga saker som rör barnet. 

- Fysiskt våld - Föräldern uppges ha använt fysiskt våld mot den andra föräldern eller 

mot barnet. 

- Hot - Föräldern upplever sig hotad av den andra föräldern, antingen riktat mot sig själv 

eller mot barnet. 

- Psykisk ohälsa - Föräldern har problem med psykisk ohälsa av något slag. 

- Samarbetssvårigheter -  Föräldern har problem att samarbeta med den andra föräldern. 

- Samarbetsvilja - Föräldern har en vilja att samarbeta med den andra föräldern. 

- Samarbetsförmåga - Föräldrarna har någon förmåga att samarbeta med varandra. 

Tematisering 

Här beskrivs vilka kriterier som sattes upp för de olika nyckelteman som framkommit av 

kodningen av materialet, samt exempel på koder som hör till respektive tema. 

Omsorgsförmåga - Den meningsbärande enheten ska uttrycka en brist eller förmåga i 

omsorgen hos föräldern. Utgår från BBIC-handboken (Socialstyrelsen, 2015). Bristande 

konsekvenstänk, Omvårdnad och Missbruk är några av de koder som ingick i temat 

Omsorgsförmåga. 

Maktutövning - Den meningsbärande enheten ska beskriva en förälder som på något sätt 

utför en aktiv handling som förstärker sin maktposition gentemot den andra föräldern. 

Exempel på koder som ingick i detta tema var Exkluderar, Fysiskt våld och Hot. 

Samarbete - På något sätt ska den meningsbärande enheten beskriva att de två föräldrarna 

har samarbetat, eller uttryckt en vilja eller ovilja att samarbeta, antingen kring deras 

gemensamma barn, men även om saker som inte handlade om deras gemensamma barn. 



42 
 

Några av koderna som ledde fram till detta tema var Samarbetssvårigheter, Samarbetsvilja 

och Samarbetsförmåga. 


