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Sammanfattning 
Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de 

vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av 

de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. Vi undersöker om 

normer och föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i domarna. Till vårt 

statistiska resultat har vi utgått från 121 domar och vårt kvalitativa resultat baseras på 18 domar. Vi 

använder Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som teori och metod och som komplementerande 

teori använder vi Lewis och Welsch modell som delar in ett fungerande föräldraskap i fyra kategorier 

samt Ylva Elvin-Nowaks forskning om könspositioner. Resultatet uppmärksammar att många fall 

innehåller historier av mammor som har blivit utsatta för våld och barn som har bevittnat våld. Det 

förekommer även fall med pågående missbruk och psykisk ohälsa. Alla dessa påverkar tydligt utfallet 

på domarna till nackdel för problemföräldern. Dominerande teman och diskurser i resultatet är 

Riskanalys, Barnets nuvarande boendesituation, Könad omsorgsförmåga, Strategier samt En mammas 

känsla av rätt till sitt barn är större än pappas känsla av rätt till sitt barn. Studiens resultat visar att 

den omständighet som beaktas som viktigast är barnets nuvarande boendesituation, boendeföräldern 

har ett tydligt försprång framför umgängesföräldern. Resultatet visar också att det förekommer 

omsorgsförmågor som beskrivs olika beroende på om de relateras till en mamma eller pappa. Mammor 

gynnas dessutom av att kunna exkludera pappor från familjen. Studien ger en mer nyanserad bild av 

hur pappor idag inte bara bedöms i avsaknad av “feminina” kvaliteter. 
 

Nyckelord: Ensam vårdnad, Föräldraskap, Könsroller, Föräldraomsorg 
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Abstract 

Statistics and fathers´experiences from custody battles imply that mothers have more benefits when 

the court is ruling for sole custody. In our study we examine if norms and conceptions regarding 

parenting roles and gender roles might affect the outcome in these custody battles. Our empirical 

material is based on court documents from Stockholm District Court in 2018. We have created 

statistics from 121 custody battle court orders, and performed a qualitative study based on 18 custody 

battle court orders. We use Norman Fairclough´s critical discourse analysis as our theory and method, 

and as a complement we use Parenting practices divided in four dimensions by Jane Lewis and Elaine 

Welsh a theory, as well as research about gender roles av Ylva Elvin-Nowak. 

Our research show a high number of cases with violence towards the mother, where the child has been 

witness to the violence. Some court cases concern parents with existing drug abuse or mental illness. 

All of these cases effect the outcome of the custody battle, with disadvantage to the violent parent or 

the parent with drug abuse/mental illness. Dominating themes and discourses in the results are Risk 

analysis, The child´s current living arrangement, Gendered Care Ability, Strategies and A Mother´s 

sense of right to her child is more apparent than a Father´s sense of right to his child. The results 

show that the outcome of a sole custody battle is primarily based on the child´s current living 

arrangement. We can show that some care abilities have different implications for mothers and fathers, 

and that mothers can exclude the father from the family as a strategy and benefit from it. Our study 

depicts a more nuanced image of how fathers are judged not only in the absence of “feminine” 

qualities. 
 

Keywords:  Sole Custody, Parenting, Care Abilities, Gender Roles   
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1. Inledning 
Ungefär 50.000 barn upplever separationer varje år. 2018 avgjordes 7.327 tvister i samtliga tingsrätter 

i Sverige och enligt Domstolsverket ökar antalet vårdnadstvister lite för varje år. Enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB) fortsätter de flesta barn att leva med båda föräldrar som vårdnadshavare efter en 

separation. Av de föräldrar som inte har gemensam vårdnad är det oftast mamman som har vårdnaden. 

2017 bodde 83.633 barn hos sin mamma som också hade ensam vårdnad. Endast 7.626 barn bodde hos 

sin pappa som hade ensam vårdnad. Föreningen PappaBarn uppger att pappor upplever sig negativt 

särbehandlade i vårdnadstvister och menar att domskälen baseras på en schablonmässig syn på män 

och kvinnor samt dåliga arbetsmetoder i utredningar (https://www.pappabarn.se). De menar vidare att 

statistiken i sig bekräftar olikbehandling mellan könen. Enligt utredningen Män och jämställdhet finns 

det flera organisationer som arbetar för att uppmärksamma mäns erfarenheter i vårdnadstvister och 

upplyser att det finns advokater som har iakttagit svårigheter som män har i domstolsprocesserna 

(SOU 2014:6). Statistiken tydliggör att mammor i högre grad än pappor idag tilldöms ensam vårdnad 

om barnen. Statistiken och männens erfarenheter kan antyda att de blir negativt särbehandlade i 

vårdnadstvister.  

 I en ny studie av en grupp forskare har man undersökt om könsstereotypa föreställningar påverkar 

vårdnadstvister i Argentina, Brasilien och USA. Liksom i Sverige är lagen i samtliga dessa länder 

könsneutral, och individer skall bedömas lika oavsett kön. Juridikstudenter och allmän befolkning från 

dessa tre länder har fått studera påhittade tvistemål. Resultatet visar att flera mammor tilldöms ensam 

vårdnad och att ju “varmare” en mamma upplevs desto troligare tilldöms hon ensam vårdnad (Esteves, 

Costa, Kreimer, Struchiner & Hannikainen, 2018). 

 Vi strävar efter jämställdhet. Män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom alla områden i livet. Detta perspektiv har Sverige som grundläggande statsrättslig 

norm och politiskt mål. För vår del är jämställdhet centralt i hur vi förhåller oss till människor i vår 

omvärld och formar de relationer vi är i. Denna uppsats är således sprunget ur ett jämställdhetsideal. 

Lagen utgår ifrån ett antagande om att män och kvinnors kön värderas lika.  

 En vårdnadstvist handlar, enkelt uttryckt, om att komma överens om praktiska och juridiska bestyr 

kring det gemensamma barnets framtid. Att processa i domstol om vilken förälder som ska få 

vårdnaden över barnet bör därför vara en rättssäker process. Rättssäkerheten ligger då i att mål ska 

bedömas likartat, och att avgörandet inte ska utgå ifrån diskrimineringsgrunder såsom kön, etnicitet, 

klass, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder eller ålder. Vårdnadstvister ska alltså 

inte bedömas utifrån personliga egenskaper, utan faktiska handlingar. Den som har lyckats visa på att 

hen har gjort rätt för sig enligt lagens mening, kan också få rätt till ensam vårdnad (Schiratzki, 2008). 

Riktlinjerna i vårdnadstvister ska alltid utgå ifrån det som anses vara det bästa för barnet, och att ha 

två föräldrar som är överens menar man är det bästa för barnet. Att döma till gemensam vårdnad anses 

i de flesta fall vara den optimala lösningen i den mån som det är möjligt. Enligt svensk lag är 
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kommunen och i förlängningen socialtjänsten tvingade att erbjuda föräldrar, som inte kan komma 

överens kring vårdnad, umgänge och boende, stöd i form av samarbetssamtal (Singer, 2017). I dessa 

samtal får föräldrarna professionell hjälp att hitta fram till en gemensamt godtagbar lösning. Det är 

också socialtjänsten som gör utredningar kring familjer som domstolen ibland hänvisar till i sina 

domar, och vilka kan bli vägledande i beslutsfattandet. När samarbetsförmågan mellan föräldrar anses 

vara alltför bristande och konfliktnivån är för hög, ska tingsrätten besluta om en ensam 

vårdnadshavare. Avgörandet ska då baseras på vem av föräldrarna som anses vara bäst lämpad. 

Socialtjänsten kan i sina utredningar ta kontakt med skol- och vårdpersonal, samt andra personer som 

finns i familjens kontaktnät för att få en mer nyanserad bild av situationen. Det är inte långsökt att anta 

att alla som refereras till i utredningen också kommer in med egna föreställningar kring föräldraskap 

och könsroller, vilka på så vis kan medverka till vilka handlingar respektive egenskaper som lyfts fram 

i utredningarna.  

 Vi människor positionerar, behandlar och värderar män och kvinnor olika (Mattsson, 2015). Vi 

ställer oss därför frågande till om det finns olika slags omsorg som premieras i domstolens avgöranden 

och om dessa egenskaper bedöms olika beroende på om det är mamma eller pappa som utför den. Än 

idag är det vanligast med mammor som boendeförälder och pappor som umgängesförälder och flera 

forskare betonar könade skillnader mellan mammor och pappor (Rejmer, 2003). Vi misstänker att 

normer och föreställningar kring könsroller påverkar utfallet i de domar som leder till ensam vårdnad. 

1.1 Syfte och problemformulering 
När föräldrar inte kommer överens, måste tingsrätten döma ensam vårdnad till den som är mest 

lämpad som ensam vårdnadshavare. Inledningsvis görs en riskbedömning i vilken man kontrollerar att 

barnet inte är utsatt för risk för fara hos någon förälder. Därefter undersöker man olika slags omsorg 

som har mer eller mindre betydelse för barnet och hur väl mamman respektive pappan utövar denna 

omsorg. Dessa olika omsorgsförmågor ställs emot varandra och i en sammanvägning av dessa avgörs 

vem som är mest lämpad som vårdnadshavare. Utifrån det jämställdhetsideal vi har uttalat i den 

svenska politiken idag, ska båda föräldrar ha lika stor chans att vara vårdnadshavare. 

 Det finns alltså skäl att undersöka om pappor missgynnas i vårdnadstvister, och om det finns 

föreställningar och normer om mammaroller respektive papparoller som påverkar utfallet i de domar 

som leder till ensam vårdnad. Syftet med denna studie är att ge kunskap om de omsorgsförmågor som 

domstolen beaktar på något sätt, och i så fall på vilket sätt, behandlar föräldrar olika beroende på kön. 

Utöver det är syftet att ge kunskap om det finns samhällsnormer och föreställningar kring könsroller 

som eventuellt hindrar mammor och pappor att likabehandlas i vårdnadstvister som leder till ensam 

vårdnad. 

1.2 Forskningsfråga 

Hur kan de olika utfallen för män och kvinnor i tvister om ensam vårdnad förstås? 



 7 

1.3 Kopplingen mellan vårdnadstvister och det sociala arbetet 

Föräldrar som inte kan komma överens med varandra om frågor som rör deras gemensamma barn kan 

vända sig till socialnämnden för samtalsstöd och upprättande av avtal om vårdnad, boende och 

umgänge. Att föräldrar kan få hjälp att träffa avtal framgår av 6 kap. 17 a § föräldrabalken samt enligt 

5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört 

som prövar om ett avtal mellan föräldrarna ska godkännas enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 

15 a § tredje stycket föräldrabalken. Alla beslut som fattas om vårdnad, boende och umgänge ska utgå 

ifrån barnets bästa enligt 6 kap. 2a § första stycket föräldrabalken. 

 Arbetet kring föräldrar i vårdnadstvist resulterar i en utredning med en slutrapport. Den rapporten 

refereras till i rätten vid vårdnadstvistmål och kan sägas utgöra bryggan mellan det sociala arbetet och 

rättens arbete (SOSFS 2012:4). Utredningsförfarandet i ett vårdnadstvistmål går till så att rätten får 

uppdra åt socialnämnden att utse någon att genomföra denna utredning. Rätten får fastställa riktlinjer 

för utredningen samt inom vilken tidsram som utredningen ska vara slutförd. Detta framkommer av 6 

kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken. Socialnämnden bör så snart som möjligt, från det att de fått en 

begäran från rätten, påbörja utredning. Utredarens arbete bör bedrivas på ett strukturerat sätt (SOSFS 

2012:4). Utredaren bör upplysa föräldrarna om att de när som helst under utredningen kan påbörja 

samarbetssamtal och i avvaktan på att dessa kommer till stånd, med rättens godkännande, låta 

utredningen vila. I socialnämndens slutliga utredningsrapport till rätten ska det finnas med en 

kortfattad beskrivning av de yttre förhållanden under vilka föräldrarna lever. Rapporten ska också 

påvisa föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnets behov och deras samarbetsförmåga. Föräldrarnas 

egen beskrivning av sina levnadsförhållanden och sin omsorgsförmåga bör redovisas. Om någon av 

föräldrarna har en livsföring som kan inverka på deras omsorgsförmåga, t.ex. missbruk, psykisk 

ohälsa, våldsbenägenhet eller kriminalitet, så bör detta framkomma. I de fall då det inte har gått att 

träffa och samtala med båda föräldrarna, så bör socialnämnden redovisa orsaken (SOSFS 2012:4). I 

vårdnadstvistdomar skrivs domskäl som ofta hänvisar till socialtjänstens utredningar. Socialtjänsten är 

också de som håller i barnsamtal, vårdnads- och umgängessamtal samt bistår familjer med 

umgängesstöd. Socialtjänstlagen (2001:453) är skriven som en ramlagstiftning för att ge socialarbetare 

ett handlingsutrymme som ger dem en oklar kontroll av arbetet men som också leder till en möjlighet 

till förändring. Det är i detta handlingsutrymme som vi ställer oss frågande till hur socialarbetaren 

genom sina egna införstådda normer och föreställningar kring mammor respektive pappors 

omsorgsförmågor inverkar på utredningsarbetet vid en vårdnadstvist. 

2. Bakgrund 

2.1 Hur domar i vårdnadstvister är utformade 
På första sidan i en dom uppges personuppgifter om parter i målet med namn, adress och 

personnummer. Det står även målnummer, datum och kontaktuppgifter till tingsrätten som 
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tillhandahåller domen. Det framkommer även vem av parterna som är yrkande respektive kärande 

samt vilka deras ombud är (föräldrarnas anlitade advokater). En dom i en vårdnadstvist inleds med ett 

domslut och beskriver det tingsrätten dömt till, i vårt urval ensam vårdnad till en av parterna.  

I domarna kan finnas andra slags beslut som gäller umgänge och boende, något vi inte har tagit hänsyn 

till i vår studie. Därefter delges vanligen en bakgrundshistoria. Efter den beskrivs parternas yrkanden 
och kan i vårt material utgöras av såväl ensam som gemensam vårdnad. Ofta listas båda parters första 

val, andra val och tredje val upp. Därefter skildras parternas utsagor under grunder och utveckling av 

talan och om familjerätten och/eller socialtjänsten har gjort utredningar beskrivs dessa under 

utredningar. Ibland hänvisar domstolen till utredningar i domskälen. I domskälen beskrivs tingsrättens 

motivering till domslutet och här redovisas de skäl som ligger till grund för bedömningen. I vissa 

domar finns omfattande bakgrundsfakta som berör parternas olika utsagor om familjeförhållanden och 

barnens situation. (http://www.domstol.se/Brott--straff/Rattegang-i-tingsratten/Tingsrattens-dom/) 

2.2 Hur vårdnadstvister bedöms utifrån barnets bästa 

I allt fler sammanhang ses barn som självständiga rättssubjekt som har rätt att få sina behov 

tillgodosedda. Barns rättigheter får i allt större utsträckning erkännande och skydd både nationellt och 

internationellt. Dock är det betydelsefullt att minnas att barn är beroende av vuxna och kan inte ges 

samma självständiga status. I många situationer behöver man således respektera såväl barnets 

rättigheter och vilja som föräldrarnas rättigheter och skyldigheter gentemot sina barn. Enligt 

föräldrabalken, FB, 6 kap. 2 a § ska det enskilda barnets bästa vara avgörande i alla beslut som gäller 

vårdnad, boende och umgänge, Lag. (2006:458). Bedömningen skall grundas i vad som i framtiden 

anses vara det bästa för barnet, och avgörs utifrån en prognos för barnets framtid. Barnets bästa skall 

särskilt beaktas utifrån begreppen gemensam vårdnad, föräldrarnas överenskommelse, riskbedömning, 

god och nära kontakt, kontinuitetsprincipen, barnets vilja samt föräldrarnas förmåga. Dessa 

omständigheter är inte avgörande, men visar på aspekter som inte får glömmas bort. Andra 

omständigheter som hur skolan fungerar, hur kompis- och släktingrelationer ser ut, att inte vilja 

separera syskon samt tillgång till sjukvård kan ha betydelse vid tingsrättens bedömning (Singer, 2017). 

 Huvudregeln är att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad och anledningen samt utgångspunkten 

till detta är att barnet har rätt till umgänge med båda föräldrar. Barnets bästa är i grunden att ha tillgång 

till båda föräldrar. Reglerna är också utformade så att föräldrarnas överenskommelse är det bästa för 

barnet. Är båda föräldrar överens om att en av de ska ha ensam vårdnad, så är det vanligen godtagbart. 

Det ses i det fallet som det bästa för barnet, just för att de är överens. Barnets bästa handlar också om 

att vara fri från risken att fara illa, och i bedömningen måste detta beaktas. Påstående om övergrepp 

mot barnet eller annan familjemedlem måste väga tungt vid vårdnadstvist. Det finns inga riktlinjer för 

hur en riskbedömning skall göras, men i lagens förarbeten finns omständigheter som kan bedömas. 

Dessa är tidigare övergrepp, hot om övergrepp, allmän attityd till våld, missbruks-problematik samt 
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psykisk sjukdom. Beviskraven är inte lika höga som i brottmål, vilket betyder att påstående om 

övergrepp kan beaktas trots att polisen lagt ned en förundersökning. En tvist ska avgöras så att barnet i 

största möjliga mån har förutsättningar för att ha en nära och god kontakt med den förälder hen inte 

bor med. Här bedöms föräldrarnas förmåga att samarbeta kring umgänge, vårdnaden kan tas från en 

förälder som hindrar umgänge till den andra om hen visar tydligare förmåga till att bidra till samarbete 

för att barnet ska ha tillgång och umgänge med båda föräldrar. Föräldrarna ska i rätten kunna visa att 

de kan och har kunnat sätta barnets behov före sin egen konflikt. Vid bedömningen beaktas även 

barnets behov av trygghet i form av rutiner och invand miljö, principen kallas för 

kontinuitetsprincipen. Detta behov vägs ofta mot barnets behov av umgänge med den andra föräldern. 

Andra omständigheter såsom skolgång, kompis-och släktrelationer, tillgång till hälso-och sjukvård 

samt önskan att inte vilja separera syskon kan beaktas i tvisterna. Vid hänsyn till barnets vilja beaktas 

barnets ålder och mognad. FB 6:2 a st. 3 uppmärksammar barnets rätt att komma till tals och refererar 

till barnkonventionens artikel 12 som fastslår att ett barn som är i stånd att bilda egna åsikter ska ha 

rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Domstol kan höra barnet, men kan också be 

socialnämnden höra barnet innan domstolsförhandlingarna. Svårigheter som kan dyka upp är att barnet 

i fråga inte har en åsikt, alternativt har åsikt men inte har fullständig kunskap om vad saken gäller. 

Barnet kanske står under starkt inflytande av en förälder och uttrycker dennes åsikt. Barnet kan också 

vara rädd för att uttrycka en åsikt eller inte vilja uttrycka en åsikt för att inte såra en förälder. Enligt 

Singer bygger avgörandet i vårdnadstvister ofta på en prognos för barnets situation och framtid, man 

bedömer inte nödvändigtvis på vad som råder nu eller har varit utan mer vad som framåt i tiden kan 

vara det bästa för barnet (Singer, 2017). 

 Vi har med oss denna information som förförståelse och kunskap om vårdnadstvister när vi tar oss 

an domarna för att besvara frågeställningen. Det viktigaste i en vårdnadstvist är att ta hänsyn till just 

barnets bästa, inte att tillgodose nationella jämställdhetsmål. Hade jämställdhetsmål trumfat barnets 

bästa skulle statistiken se annorlunda ut. Vi anser förstås att barnets bästa är viktigast i sammanhanget. 

Vår uppgift blir dock att undersöka om det i detta fokus på barnets bästa kan finnas föreställningar 

kring kön och könsroller som påverkar hur man bedömer omsorgsförmågor olika för mammor och 

pappor.  

 Det är vanligt att domskälen i domarna påbörjas med en text som tydliggör att barnets bästa är det 

som ska avgöra vårdnadstvisten. 

Barnets bästa är avgörande för att frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av 
vad som är bäst för barnet ska rätten, enligt 6 kap. 2 a § andra stycket föräldrabalken, fästa avseende 
särskilt vid risken för att barnet eller annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs 
bort eller hålls kvar eller annars far illa, samt dess behov av en nära och god kontakt med båda sina 
föräldrar. När det gäller vårdnaden ska rätten, enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken, särskilt ta 
hänsyn till parternas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. 
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2.3 Kvantitativa data 

I SCB:s statistikdatabas finns statistik om olika vårdnadsformer för 2017: 1,6 miljoner barn bodde 

med båda sina ursprungliga föräldrar som också hade gemensam vårdnad. 218.672 barn hade föräldrar 

med gemensam vårdnad men bodde hos sin mamma. 72.424 barn hade föräldrar med gemensam 

vårdnad men bodde hos sin pappa. 83.633 barn bodde hos sin mamma som också hade ensam vårdnad. 

7.626 barn bodde hos sin pappa som också hade ensam vårdnad. 390 barn bodde med sin pappa trots 

att mamman hade ensam vårdnad. 186 barn bodde hos sin mamma trots att pappa hade ensam vårdnad. 

Enligt Domstolsverket ökar antalet vårdnadstvister lite för varje år. 2018 avgjordes 7.327 tvister i 

samtliga tingsrätter i Stockholm. 

3. Tidigare forskning 

Det finns gott om forskning inom området föräldraskap, jämställdhet och könsroller både i Sverige 

och utomlands. Nedan är ett axplock av denna forskning. På grund av att att Johanna Schiratzki och 

Marie Eriksson arbetar på Ersta Sköndal Bräcke högskola kände vi till deras forskning. Veronica 

Ekström, Johanna Schiratzki och Marie Eriksson bidrog med tips på namn som var relevanta i 

förhållande till vår forskningsfråga. Vi letade även efter forskning om föräldraskap och könsroller 

genom att söka igenom referenslistor på kandidat- och masteruppsatser och som vi hittade med 

sökorden vårdnadstvist, föräldraskap, könsroller samt alla dessa igen tillsammans med diskursanalys. 

Vi använde databaserna Libris och Diva, samt Google Scholar. Läsning av Karin Röbäck gav oss 

information om Lewis och Welshs indelning av omsorg i fyra kategorier, varpå vi sökte upp deras 

ursprungsartikel från 2005. 

 

3.1 Utländsk forskning 
2018 genomförde en grupp forskare en studie i länderna Argentina, Brasilien och USA i vilken de 

undersökte föreställningar kring könsroller som eventuellt påverkar vårdnadstvisterna i dessa länder. 

Deras forskning tog avstamp från nationell statistik som visar att fler mammor än pappor får ensam 

vårdnad, samt annan forskning som visar att kvinnor och män beskrivs och uppfattas med olika 

egenskaper. I denna studie genomfördes tre experiment. I det första experimentet fick juridikstudenter 

studera påhittade tvistemål och varannan student fick ett fall som beskriver en “varmare” (exempelvis 

snällare emot barnen, osjälvisk)/bra mamma och varannan student fick ett fall som beskrev en 

“varmare”/bra pappa. De flesta tilldelade gemensam vårdnad, men utöver det visade resultatet att fler 

“bra mammor” tilldelades ensam vårdnad än “bra pappor”. I det andra experimentet fick 147 personer, 

icke juridikstudenter, studera samma fall och bedöma föräldrarnas egenskaper och personlighet med 

olika grader av värme (kärleksfull, snäll, omsorgsfull, vänlig, trovärdig) och med olika grader av 

kompetens (smart, framgångsrik, ansvarsfull, organiserad, begåvad) samt tilldela vårdnad till endera 



 11 

förälder. Även i detta experiment varvades bra mamma/bra pappa. Resultatet visade som i första 

experimentet att de flesta fick gemensam vårdnad, och ju “varmare” en mamma uppfattades desto 

högre chans hade hon att tilldömdes ensam vårdnad. Det tredje experimentet omfattade tre olika fall, 

som presenterades slumpartat, och beskrev mammor som antingen “varmare” eller mer kompetent än 

pappan. Juridikstudenter skulle tilldela vårdnad utifrån en sjugradig skala, samt tilldela kön till olika 

egenskaper. Kvinnliga begrepp som mor, dam och flicka tilldelades fler värme-relaterade egenskaper 

såsom snäll, trovärdig och tålmodig, där manliga begrepp som far, man och pojke tilldelades mer av 

elak, oförskämd och fientlig. Även här tilldelades fler mammor ensam vårdnad. Mammor tilldömdes 

oftare ensam vårdnad, ju “varmare” hon uppfattades detsamma gällde inte papporna (Esteves et al., 

2018). Vi använder denna studie när vi diskuterar könsidentiteter och föräldraskap i vårt resultat. 

3.2 Svensk forskning 

Johanna Schiratzki (2008), professor i välfärdsrätt, har forskat på om domstolar i Sverige tar irrelevant 

hänsyn till föreställningar kring kön i vårdnadstvister. Hon undersökte samtliga hovrättsdomar under 

2004 samt ett urval från 2007, och hon kom fram till att domstolar inte bedömer utifrån kön. Hennes 

forskning visar att domstolen tar hänsyn till hur barnens nuvarande boendesituation ser ut och hur 

stabilt barnet är i det. Tanken är att barnet ska fortsätta ha en lugn och trygg miljö och inte ryckas upp 

ur den. Den som är boendeförälder har därför lättare att få ensam vårdnad än den som är 

umgängesförälder. Vi använder Schiratzkis resultat som jämförelsematerial med våra resultat. 

 Maria Eriksson, professor i socialt arbete, forskar på jämlikhet i hanteringen av mäns våld mot 

kvinnor och barn, men också om föräldraskap. Eriksson har genom sin forskning upptäckt att mammor 

och pappor bedöms olika i sina roller som föräldrar. Exempelvis kan pappor utöva våld så länge det 

inte är alltför allvarligt/livshotande om de i övrigt är “normala” pappor i en livskris (separationen) utan 

att karakteriseras som våldsamma, för att det passar in i synen på normal manlighet att utöva en form 

av dominans. Vidare menar hon att synen på pappan påverkas av hur mamman uppfattas som offerlik 

eller inte/orädd. Ju mindre mamman passar in i bilden av offer desto mindre beskrivs pappan som 

våldsutövare. Synen på mamma som bra förälder försämras dessutom om hon uppfattas som offer. Det 

ligger nämligen på henne att skydda barnen. Mammor uppfattas som primära omsorgsföräldrar och 

pappor som komplementärföräldrar. En pappa kan alltså ses som en dålig förälder för att han utsätter 

barnen för att bevittna våld och samtidigt uppfattas som en bra pappa som bör ha del i vårdnad och 

umgänge med barnen (Eriksson, 2003). 
 Lisbeth Bekkengen, universitetslektor och forskare, har studerat mäns och kvinnors relation och 

attityd till föräldraledighet. Delad föräldraledighet lanserades 1974 som ett medel att öka mäns uttag 

av pappaledighet. Kvinnors och mäns attityder till föräldraledighet påverkar deras val, både män och 

kvinnor ser hinder för pappors föräldraledighet, men däremot inget hinder för mammors ledighet. Det 

gäller även i de fall och arbetssituationer som skulle betraktas som hinder för en man. Resultatet 



 12 

menar Bekkengen blir att pappor kan välja grad av engagemang och att mammor förväntas anpassa 

sig. Hon beskriver också att könsskillnaderna ligger i uppfattningen om moderskap respektive 

faderskap, där män ses som pappor och kvinnor som föräldrar (Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1999). 

Bekkengen anser att man bör särskilja mellan det som hon omnämner en barnorienterad maskulinitet 

(relationen man-barn) och på en jämställdhetsorienterad maskulinitet (relationen man-kvinna). Det 

är  inte självklart att dessa två begrepp förutsätter varandra (Rejmer, 2003). Här menar Bekkengen att 

det finns en diskrepans mellan diskurs och praktik, konsekvens blir att män kan välja om de vill vara 

en del av den barnorienterade diskursen i praktiken eller inte. I de fall där pappor väljer att avstå 

föräldraskapet hotar det varken faderskapet eller maskuliniteten. Om en barnorienterad maskulinitet 

inte kopplas ihop med några skyldigheter för män att ta ansvar kommer det innebära att kvinnor även i 

fortsättningen kommer att behöva anpassa sig. Det resulterar i att könsmaktsordningen består 

oförändrad, även med en barnorienterad maskulinitet (Angevall, 2008). Vi använder Bekkengens 

forskning i vår diskussion när vi reflekterar över olika sätt pappor skulle kunna skapa större 

förutsättningar att bli sedda och respekterade som huvudföräldrar även dem. Bekkengens och 

Erikssons forskning överensstämmer även med Elvin-Nowaks beskrivningar om att mammor och 

pappor blir sedda med olika perspektiv beroende på den position som de intar, och bekräftar vår metod 

att anta att kön tilldelas olika förväntningar kring föräldraromsorgen. 

 Enligt forskaren Annika Rejmer (2003) är vårdnadstvister ofta klassrelaterade och rör generellt sett 

föräldrar som är såväl ekonomiskt som socialt utsatta. Barn vars föräldrar som tvistar om ensam 

vårdnad är eller har ofta varit i kontakt med socialtjänsten tidigare. I de mål där ensam vårdnad 

tilldelas ena föräldern förekommer det ofta tydliga brister kring olika föräldraförmågor. Det kan 

handla om bakgrundshistorier med hög konfliktnivå mellan föräldrarna där våld, missbruk och/eller 

psykisk ohälsa inbegrips (Rejmer, 2003). Vi använder denna information och forskning som 

jämförelse med vårt resultat. 
 Anna Singer är professor i civilrätt och har forskat på frågor som rör barnen rätt. I hennes bok 

"Barnets bästa" berättar hon om barnets rättsliga ställning i familjen och hur barns rätt tillgodoses vid 

fastställande av föräldraskap och familjetillhörighet. I boken bearbetar hon ämnena Barns rätt till 

omsorg och försörjning, tvister mellan föräldrar, om socialnämndens ansvar att barn och unga ska få 

växa upp under goda och trygga livsvillkor samt om barn som självständiga rättssubjekt bl.a. Vi 

använder Singers bok som underlag när vi beskriver på vilket sätt tingsrätten tar hänsyn till barnens 

bästa i vårdnadstvister. 

3.3 Förförståelse 

Den socialkonstruktivistiska teorin är otvetydigt kunskapsrelativistiskt. Den utgår från en subjektiv 

förståelse av verkligheten och med ett grundantagande att det inte finns en objektiv sanning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Vi som skriver uppsatsen uppfattar inte världen eller vår undersökning 
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med detta relativistiska perspektiv, utan snarare att det finns premisser som alla berörs av och som inte 

är konstruerade utifrån idéer. Vi som skriver har i många år utforskat begreppen manligt och kvinnligt 

och vi tror att ett jämställt samhälle gynnar människor allra mest. Som studiekollegor har vi fått 

tillfälle att debattera och argumentera kring våra och andras uppfattningar som rör frågor om kön, 

olika könskonstruktioner och föräldraskap. 

 

4. Teori 

4.1 Diskursteori 
Diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, och teorin utgår från att 

förståelse mellan oss människor förmedlas genom språket. Diskursen avgör vilka ord och begrepp som 

är relevanta inom ett visst ämne och vad som uppfattas som sant. Diskurs är på sätt och vis en form av 

handling, i vilket språket ses som en praktik av egen kraft. Språket i sig har kraft att utföra handlingar, 

exempelvis lägga skulden på någon, få någon att acceptera argument eller presentera sig själv på något 

givet sätt. Och samtidigt påverkas den som agerar genom språket av sitt sammanhang. Diskursen 

påverkar och påverkas ständigt i social samverkan (Bryman, 2011). 

 Med en diskursanalys tolkas texten, det som beskrivs är den verklighet som forskaren anses 

speglas. Tolkningarna som görs skapar ny mening och medverkar till att se problemet med andra ögon. 

Språket är aldrig neutralt utan speglar på det sätt vi förhåller oss till vår omvärld. Perspektivet är 

kunskapsrelativistiskt och man fokuserar på den subjektiva förståelsen av verkligheten och menar på 

så vis att det inte finns något grundantagande som kan utgöra en objektiv sanning (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Vi som skriver uppsatsen uppfattar inte världen eller vår undersökning med detta 

relativistiska perspektiv, utan snarare att det finns premisser som alla berörs av och som inte är 

konstruerade utifrån idéer. Vad gäller kön är vår uppfattning att biologi och konstruktioner skapas i 
samverkan mellan dessa. Av den anledningen väljer vi att utföra en kritisk diskursanalys med Norman 

Fairclough metod, som förutsätter en värld som existerar oberoende av våra konstruktioner (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I Faircloughs kritiska diskursanalys ingår att belysa ämnet utifrån en 

sociologisk eller kulturell teori, och vi kommer att använda oss av Lewis och Welshs indelning av 

föräldraskap i fyra dimensioner samt Ylva Elvin-Nowaks forskning om könsroller och positioner som 

komplement. 

4.2 Lewis och Welsch indelning av föräldraskap i fyra dimensioner 

Jane Lewis och Elaine Welsch (2005) beskriver i sin forskning fyra olika kategorier med vilka vi kan 

dela in föräldrars omsorg på. Dessa fyra områden utgörs av olika kategorier av föräldraomsorg. 

Kategorin Aktiviteter är de aktiviteter som föräldern utför eller hjälper sitt barn med att utföra. 

Kategori Makroansvar omfattar det övergripande ansvaret över barnet såsom ett försörjningsansvar 
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samt ansvaret att leda och styra barnet i en positiv riktning i livet genom att influera det med 

värderings- och moralfrågor. Kategori Mikroansvaret är det vardagliga ansvaret som exempelvis 

handlar om att planera aktiviteter och möten för barnet, ha koll på barnets vänskapskontakter och 

hjälpa till med läxor etcetera. Kategori Det kognitiva och känslomässiga ansvaret innebär att den 

vuxna förstår, pratar med, tänker på barnet, motiverar hen samt har en känslomässig närhet till barnet 

(Lewis och Welsch, 2005). I vår undersökning kommer vi att använda dessa kategorier när vi bearbetar 

vår empiri. Som en del i metoden kommer vi att anta att den omsorg som beskrivs i domarna är könad 

för att utforska om pappor och mammor beskrivs olika i förhållande till dem, och eventuellt bedöms 

olika i tvisterna på grund av detta. Vi kommer att slå samman Makroansvar med Aktiviteter, och kallar 

denna nya kategori för Maskulin omsorg. Vi kommer att föra samman Mikroansvar med Det kognitiva 

och känslomässiga ansvaret och kallar den nya kategorin med Feminin omsorg. Vi kompletterar detta 

med Ylva Elvin-Nowaks forskning om könsroller (2005).  

 

 Manligt funktionsområde  Kvinnligt funktionsområde 

  Makroansvar    Mikroansvar 

         �           � 

 Ansvar för aktiviteter  Kognitivt/känslomässigt 

Figur ovan: Könade funktionsområden och uppdelad med inspiration från Lewis och Welsh. 

 
4.3 Könsroller och positioner enligt Ylva Elvin-Nowak 

Olika diskurser kring begreppet kön existerar idag samtidigt och påverkar hur vi uppfattar kön, talar 

om kön samt hur vi uppfattar världen genom dessa. Det finns idag, förenklat sett, två polariserade och 

inflytelserika synsätt att se på kön. Det ena utgår ifrån den sociokulturellt orienterade diskursen som 

talar om kön som genus utifrån ett konstruktivistiskt synsätt som ser på kön som en social och 

kulturell konstruktion. Det andra synsättet är den medicinskt-biologiskt orienterade diskursen där 

anspråk tas på objektivitet och värdeneutralitet, och som utgår från att skillnader mellan könen också 

har biologiskt ursprung. Diskursen förklarar olika samhällsfenomen såsom kön med utgångspunkt i 

biologiska skillnader (Eivergård, 2008). Vi kommer att förhålla oss till båda dessa synsätt, dels för att 

undersökningen inte enbart går att betrakta utifrån enbart den ena eller det andra perspektivet, dels för 

att vi anser att biologi och konstruktivism samspelar. 

 Ylva Elvin-Nowak (2005) beskriver könsroller som något mer elementärt än de roller vi skapar 

som mamma eller pappa, eller yrkesroller. Hon menar att vi förstår världen genom kön och 

kategoriserar allt utifrån detta. Hon syftar till vårt sätt att beskriva saker utifrån att de tillhör en manlig 

eller kvinnlig sfär, exempelvis tillhör symaskin den kvinnliga sfären och en svarv den manliga. Om 

man tittar på andra språk, tyskan exempelvis, har saker olika genus (maskulin, feminin eller neutral). 

Hon menar att kön alltid kommer först, så är vårt psyke organiserat. När vi sammanlänkar könsroller 
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till mammaskap respektive pappaskap beskrivs de som kompletterande, att de har olika uppgifter. 

Elvin-Nowak (2005) menar vidare att om vi beskriver pappaskap respektive mammaskap som 

positioner iställer för roller möjliggör det att upptäcka vad mammor respektive pappor gör och inte 

gör, hur vi tänker kring vad vi gör och inte gör, samt de strukturer som omger dessa positioner. 

 Elvin-Nowak (2005) beskriver att hur en föräldra-barn relation ska se ut och vilken omsorg som 

barn behöver är i stor grad påverkad av dels den psykoanalytiska teorin och dels anknytningsteorin. 

Den psykoanalytiska teorin handlar om hur ett barns utveckling sker, där man menar att pappan inte 

har en påverkan på barnets utveckling förrän 3-5-årsåldern. Det är först då han förväntas ta sitt ansvar i 

att vara identifikationsobjekt för barnet, särskilt för sina söner. 

 Elvin-Nowak (2005) skriver att modern forskning har fokuserat på pappans roll som stödperson till 

mamman under de första åren. Det goda faderskapet beskrivs som det som sker genom mamman. 

Hans relation till barnet blir mer direkt när barnet är ett år och handlar om att hjälpa barnet att frigöra 

sig från mamman. Hur föräldra-barnrelationen ser ut är också påverkat av anknytningsteorin som till 

fokuserar på barnets förmåga att skapa en stark anknytningsrelation till en person som nästan alltid är 

mamman. Hennes forskning visar att mammors positioner utmärks av att ha huvudansvaret för barn. 

En mamma kan exempelvis bli bekräftad som en bra mamma genom att lämna barn sent på dagis och 

hämta tidigt och pappan blir bedöm utifrån hur mamman agerar. Han blir en bra pappa om han gör 

som mamma. Det finns en stark etablerad kod som hävdar att mammor bör anpassa sina arbetstider 

och liv efter barnens behov. Pappans position blir att han kan välja i vilken omfattning han ska anpassa 

sig. Detta resulterar i att mammorna bär på skyldigheter och pappor på rättigheter (men som också 

hindrar alla de pappor som vill ha ansvar och alla de skyldigheter med allt vad det innebär). 

Dagispersonal, lärare, vårdpersonal vänder sig oftare till mamman än pappan för att ge besked eller 

ifrågasätta saker som rör barnen. Elvin-Nowak (2005) menar vidare att det fortfarande är vanligt att 

pappor helst ägnar sig åt samvaro med barnen och att det traditionella hushållsarbetet fortfarande 

utförs av mammorna. Hon menar att forskare har uppmärksammat att svenska män framstår som mer 

jämställda men att det i själva verket ägnar sig åt de roliga delarna av föräldraskapet. Mammorna är 

fortfarande de som tvättar barnens kläder, städar deras rum, köper nya kläder, läser lapparna från dagis 

etcetera. Hon konstaterar samtidigt att pappor idag är mer närvarande i barnens nära omsorg än vad 

pappor var på 1950-talet. Elvin-Novak (2005) beskriver att pappor är mer nöjda med sitt föräldraskap 

än mammor är. Mammor uttrycker mer skuld och att de inte känner sig tillräckliga. Detta kan förklaras 

av att många av de pappor som är trygga i sina pappapositioner har haft mammor som var hemma och 

pappor som var mindre närvarande än pappor är idag. Dagens pappor är mer närvarande och mer 

ansvarstagande än sina egna och det är utifrån denna mall som de mäter sitt föräldraskap. Utifrån 

samma mall upplever dagens mammor sig lite sämre då de inte är hemma lika mycket som sina 

mammor, utan delar sin uppmärksamhet med ett yrkesliv. 
 Elvin-Nowak (2005) har aldrig mött någon mamma som tror att den man hon lever med upplever 

skuld gentemot barnen och den vardagsnära omsorg som sker, på det sätt som kvinnor har. Mammor 
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tror att de själva är mer fokuserade på barnen än vad de själva är, och tror att pappor således inte ser de 

detaljerna kring barnet och den omsorg som behövs (alltifrån att tvätta öronen till att se till så barnens 

tröja är tvättad). Hon konstaterar att det psykologiska föräldraansvaret som innebär känslan av vem 

man är som förälder och hur relationen ser ut till barnet utgår från hur man organiserar vardagslivet 

och för att vara primärförälder krävs det att man tar totalansvaret för detta. Hon konstaterar också att 

det krävs barn för att bli en förälder och att det tar tid. Föräldraskapet är en relation som behöver odlas 

och om pappor vill ha närhet, vara tillgängliga och ta ansvar behöver han göra just det, låta sig dras in 

både praktiskt och känslomässigt till barnets värld och behov. 

 Vi kommer att använda Elvin-Nowaks (2005) förklaringar kring mammapositioner och 

pappapositioner som en del i vår metod när vi kommer att anta att omsorg som föräldrar bidrar till är 

påverkad av kön. Hennes beskrivningar av hur ankytningsteorin och den psykodynamiska psykologin 

påverkar synen på föräldra-barn-relationen blir en del av vår förförståelse när vi tar oss an empirin.   

5. Metod 

5.1 Kritisk diskursanalys 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) används en diskursanalys för att problematisera och 

undersöka normativa föreställningar inom olika sociala sammanhang, och bidrar till att skapa sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Det ingår att undersöka varför vissa 

aspekter får större utrymme och blir priviligerade och varför andra marginaliseras. Eftersom att vi 

ämnar undersöka om det finns normer och föreställningar kring könsroller som påverkar domar som i 

vårdnadstvister verkar det rimligast att använda en metod som undersöker hur för givet tagna 

normativa föreställningar formar hur vi förstår verkligheten och hur vi handlar. 

 Det finns flera sätt att göra en diskursanalys på. Vi har valt att utgå ifrån Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys, en inriktning inom kritisk teori som har växt fram under 1900-talet och hans 

metod för att operationalisera diskurser och olika samhällsfenomen tillhör en av de bäst ansedda 

(Bergström & Boréus, 2005). Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2017) är Faircloughs teori och 

metod den mest utvecklade för forskning om kommunikation, kultur och samhälle inom den 

diskursanalytiska riktningen. Fairclough menar att språket inte är en avspegling av verkligheten, utan 

speglar attityder, normer och föreställningar kring saker i vår omvärld. Diskurser både bevaras och 

omskapas i den sociala praktiken. Syftet med Faircloughs kritiska diskursanalys som metod är att 

tydliggöra språkbruket inom en specifik social sfär och den förändringsprocess som den sociala sfären 

genomgår. Med andra ord kan det uttryckas att avsikten blir att identifiera länken mellan det språk som 

används och hur det påverkar den sociala sfären vad gäller social skillnader i samhället. Så trots att en 

diskursanalys inbegriper det socialkonstruktivistiska perspektivet möjliggör och kanske till och med 

kräver Faircloughs kritiska diskursanalys ett sociologiskt eller kulturellt perspektiv, för att kunna skapa 

tydligare kopplingar i diskursanalysen till den social praktiken. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 



 17 

(2017) är diskursanalysen en paketlösning med teori och metod som ska vara integrerad men menar att 

man mycket gärna bör dra in andra perspektiv än det diskursanalytiska och skapa sitt eget paket. Flera 

perspektiv ger flera insikter inom ett område och skapar tillsammans en bredare förståelse. 

 Faircloughs fokus på den kritiska diskursanalysen är uppdelad på dels den kommunikativa 

händelsen, i vårt fall själva domen, och dels diskursordningen, det vill säga de diskurser som existerar 

inom den sociala sfär som våra domar hänvisar till. Den kritiska diskursanalysen består av att 

operationalisera den kommunikativa händelsen, i vårt fall domarna, och här används Faircloughs 

tredimensionella metod. Dimensionerna utgörs av texten, den diskursiva praktiken och den sociala 

praktiken. 

 
Figur: Faircloughs tredimensionella modell. 

 

Metoden innebär att för varje dom, genomföra en lingvistisk textanalys, en analys av den diskursiva 

praktiken samt en analys av den sociala praktik som den diskursiva praktiken befinner sig i (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I en lingvistisk språkanalys undersöks textens egenskaper, vilka ord som 

används och på vilket sätt. En textanalys ensam är dock otillräcklig som diskursanalys då den inte 

tydliggör kopplingen mellan texten och de samhälleliga strukturerna. Den diskursiva praktiken syftar 

till produktion och konsumtion av text, vilket innebär att analysera hur materialet består av andra 

redan existerande diskurser och genrer och hur materialet tolkas utifrån dessa redan existerande 

diskurser. För att göra en analys av den sociala praktiken krävs enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) ett komplement av en till teori. Här har vi valt att använda oss av ett fungerande föräldraskap 

och dess indelning i fyra dimensioner enligt Lewis och Welsch (2005) med komplement av Elvin-

Nowaks (2005) forskning om könsroller och positioner som bidrar till att besvara studiens 

forskningsfråga. 

5.2 Forskningsansats 

Studiens vetenskapliga ansats och förhållningssätt utgår ifrån kritisk teori. Ansatsen omfattar ingen 

specifik forskningsmetodik men utmärker sig genom att forskningen tydligt kan kopplas till politik, 
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samhälle och ideologi. Utgångspunkten i kritisk teori är att traditionell forskning aldrig står utanför 

samhället, vilket betyder att om man inte ifrågasätter de rådande och dominerande kunskapsintressena 

och dess påverkan på forskningen bidrar man automatiskt till att reproducera det rådande 

samhällsförhållanden. Fokus ligger således på att kritisera företeelser i samhället och upplysa 

människor om deras livsförhållanden. Syftet är att åstadkomma förändring (Patel & Davidson, 2011). 
   Vår studie är kvalitativ, vi kommer att genomföra en kritisk diskursanalys av 18 tingsrättsdomar som 

har lett till ensam vårdnad. Vi vill undersöka om det finns föreställningar och normer om mammaroller 

respektive papparoller som påverkar utfallet i de domar som leder till ensam vårdnad. Fördelen med en 

diskursanalys är att vi kan fånga in kombinationer av föreställningar genom att belysa olika diskurser i 

samhället (Patel & Davidson, 2011). Vi har ett abduktivt arbetssätt, på så vis att vi har med oss 

kunskap om området som påverkar på vilket sätt vi tar oss an materialet och förstår det. 

5.3 Material 
Tingsrättsdomar som forskningsmaterial bör betraktas som dokument. Domar skrivs av domstolen 

utifrån ett myndighetsperspektiv som undertecknas och stämplats av domstolspersonal. Dokument 

som källa är skriven, präglad och strukturerad utifrån att dokumentera utredningen, tillvägagångssättet 

samt ett sätt att delge mottagarna/parterna/föräldrarna i målet domstolens fattade beslut. Domar som 

dokument har en återkommande och fast utformning vilket gör att de kan ses som representativa eller 

typiska. De dokument som vi arbetar med är öppna offentliga handlingar som allmänheten har rätt att 

ta del av. Vi beställde våra domar från Stockholms Tingsrätt, enheten för registrering och arkiv, som är 

tingsrättens administrativa avdelning och som tillhandahåller Stockholms tingsrätts rättsdatabas. Vårt 

empiriska material bygger på svenska tingsrättsdomar som gäller vårdnadstvister. Materialet har vi 

hämtat från 2018 eftersom vi ämnar undersöka hur bedömningar görs i nuläget. I de flesta fall 

accepteras den information som dokumenten innehåller utan vidare som “fakta” (May, 2013). 

Dokumentet är en av många ordningar som hjälper människor att skapa social ordning. Det kan vara 

bra att inte glömma bort att domar är skrivna i och utifrån en social, politisk och ekonomisk kontext. 

Vad vi människor väljer att dokumentera står alltså i samklang med de sociala, politiska och 

ekonomiska miljöer som omgärdar dem och som de också är en del av. Det blir därför intressant att 

studera vad texterna utelämnar respektive inkluderar. (May, 2013).  

 Det finns fyra huvudteman som enligt Billquist och Johnsson (2007) bör beaktas och värderas med 

dokument och dess data vid en dokumentforskning. Dessa huvudteman är tillförlitlighet, trovärdighet, 

representativitet och mening/betydelse (Billquist & Johansson, 2007). Vårt material kan anses ha hög 

autenticitet vilket betyder att vi kan utgå ifrån att dokumenten är äkta då det utgör en primärkälla. 

Domar är undertecknade av domstolen och sända direkt till oss från arkivet vilket även talar för 

dokumentets trovärdighet. Dokumentet är typiskt för sitt slag och representativiteten kan därmed anses 

vara hög eftersom vi undersöker samtliga domar från Stockholms tingsrätt 2018. Domarna är 

författade på ett konkret och kortfattat sätt med ett lättbegripligt språkbruk. Endast den information 
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som domstolen anser har relevans för utredningen tas med i domarna. 

5.4 Urval och avgränsningar i materialet 
Till vår undersökning valde vi att studera domar från Stockholms tingsrätt. Under 2018 pågick 153 

vårdnadstvister på Stockholms tingsrätt och vi valde att skicka efter samtliga av dessa domar. Då 

antalet domar sett till mängd var greppbart bestämde vi oss för att avgränsa vårt arbete till att inte 

beröra även andra tingsrätter runt om i stor-Stockholm eller Sverige. På grund av tidsbrist undersöker 

vi inte domar som gått vidare till hovrätten. Inledningsvis hade vi 32 externa bortfall, domar som inte 

gäller en vårdnadstvist mellan en mamma och en pappa. Bortfallen utgörs även av tvister som berör 

underhållsbidrag, umgänge eller boende. Bortfall är även fall där socialnämnden är käranden och som 

handlar om att antingen förordna en tillfällig vårdnadshavare till ett ensamkommande barn eller till ett 

barn som är familjehemsplacerat. I ett fall hade en part dött och i ett annat fall handlade det om ett par 

som hade skaffat barn utomlands med hjälp av surrogatmamma. Bortfall hade även kunnat vara 

samkönade föräldrar, men det förekom inte i vårt urval. 

 Vår totalundersökning kommer således att utgå från 121 stycken domar, och som vi också skapar 

kvantitativa data från. Av dessa har samtliga beslut antingen lett fram till gemensam vårdnad eller 

ensam vårdnad. Till vårt kvalitativa urval använder vi enbart domar som har lett till ensam vårdnad. 

För att få fram ett slumpartat urval till vår kvalitativa analys valde vi 1:a, 2:a, 3:e domen i varje månad 

och så vidare, och utökade i samma mönster tills dess att vi nått fram till ett urval som kändes 

överkomligt att bearbeta. Bortfall i denna process var domar som hade lett till antingen gemensam 

vårdnad eller där föräldrarna hade nått en överenskommelse under huvudförhandlingen. Vi stannade 

vid 18 domar. 

 

5.5 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets (2017) goda forskningssed skall forskaren följa särskilda etiska regler i 

forskning, och här presenterar vi på vilket sätt vi ämnar följa dessa. Vi som studerande kommer i vår 

undersökning att tala sanning och på ett medvetet sätt redovisa och granska utgångspunkterna för vår 

undersökning. Vi kommer på ett transparent sätt redovisa vår metod och resultat. Det finns inga 

kommersiella intressen i vår undersökning. Vi tar inte forskningsresultat från andra och vi har god 

ordning på forskningsmaterialet genom att behandla dokumentationen väl. Vår undersökning har 

bedrivits på så vis att den inte ska skadar andra människor, djur eller miljö. I vår undersökning är vi 

rättvisa i vår bedömning av andra människors forskning.  

 Det finns fyra huvudkrav för forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) tillkännager 

att en forskare bör känna till. Dessa är sekretess, tystnadsplikt, anonymisering och konfidentialitet. 

Patel och Davidson (2011) omnämner de fyra huvudkraven som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2017) går även igenom 
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rekommendationer om hur personuppgifter bäst behandlas samt belyser vikten av att de studerande tar 

ansvar för forskningsetiska överväganden. Sekretess finns angivet i lag och om det råder sekretess 

kring information ska denna inte lämnas ut eller bli allmänt tillgänglig. Utöver det har den som 

handskas med informationen tystnadsplikt. Tystnadsplikt ställer krav på oss att inte prata, förmedla 

eller röja uppgifter kring brukarens personliga förhållanden till någon obehörig. Anonymisering eller 

avidentifiering förutsätter att kopplingen mellan tester och svar på en enkät har tagits bort så att en 

specifika uppgifter inte går att koppla till en bestämd individs identitet. Konfidentialitet är mer allmänt 

om att inte föra vidare uppgifter som mottagits i förtroende som ett skydd mot att obehöriga får del av 

informationen (Vetenskapsrådet, 2017).  

 Vi kan i vår studie bedyra att vi förhållit oss på ett adekvat sätt och tagit ansvar för forskningsetiska 

överväganden i enlighet med god forskningsed. Vi har medvetet och etiskt övervägt hur vi ska förhålla 

oss till konfidentialitetskravet då domar innehåller ytterst privata uppgifter av känslig karaktär om 

familjer, relationer och situationer som uppstått mellan föräldrar som gemensamt har barn ihop. 

Domar omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I denna lag fastlås att domar ska vara 

öppna offentliga handlingar för allmänheten såvitt att det inte råder något särskilt undantag (Sveriges 

Riksdag). Vi som studerande har alltså inte krav på oss att utföra en fullständig anonymisering eller 

avidentifiering av domarna i vår undersökning. Det finns även en lag (2003:460) om etikprövning av 

forskare som avser människor (Sveriges Riksdag). Lagen appliceras inte på offentliga handlingar men 

kan ändå vara bra att känna till då den rör forskning kring känsliga personuppgifter (ibid).  

 Vår undersökning och högskolans riktlinjer kräver inte att vi hänvisar till de “korrekta” juridiska 

källor som denna uppsats empiriska material bygger på. För många av de inblandade är 

vårdnadstvister en upprörande och mycket ingripande process, kanske speciellt för barnen som 

ofrivilligt blivit inblandade. Vi har respekt för den kontext som personerna i domarna befinner sig i, 

och har därför medvetet försvårat processen att hitta fram till deras personuppgifter i vårt textmaterial. 

Vi har valt att inte uppge personuppgifter eller geografiska platser samt ändrat målnummer. Istället för 

personnamn skrivs mamma, pappa eller barn. Domarnas autentiska målnummer skrivs inte ut varken i 

referenslista eller löpande text. Vi uppger enbart korrekt år och månad för varje dom samt egna 

kodnummer för varje enskild dom. Dessa kodnummer känner bara vi till. På så vis minskar vi risken 

att skapa onödigt fokus på familjerna och vilka de är, vilket är klokt utifrån ett etiskt hänseende. 

 Nyttjandekravet innebär enligt Patel & Davidson (2011) att insamlade uppgifter om enskilda 

individer bara får användas för forskningsändamål. Studiens fokus ligger på diskurserna och det finns 

inget intresse för personliga förhållanden hos de som omnämns. Vetenskapsrådet (2017) menar att det 

vetenskapliga värdet och nyttan av forskningens väntade resultat alltid ska vägas mot eventuella 

negativa följder och konsekvenser gentemot de människor som deltar i studien. I vår diskursanalys vill 

vi studera diskurserna utifrån begrepp som jämställdhet, makt, myndighetsutövning och så vidare 

vilket vi anser motiverar studiens genomförande. Vi kommer inte att beröra informationskravet eller 

samtyckeskravet vidare då dessa inte tangerar vårt undersökningsmaterial. 
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5.6 Metoddiskussion 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) använder begreppen sammanhang och fruktbarhet för att 

beskriva hur valid en studie är. Vår studie kan anses vara valid då vi på ett metodiskt och transparent 

sätt redogjort för Faircloughs kritiska diskursanalys och hur vi har använt den, och att den mycket väl 

bidrar till att besvara vår forskningsfråga. Vi har även beskrivit hur vi har gjort ett strukturerat men 

ändå slumpartat urval, som vi menar är representativt för en storstadspopulation. De olika delarna av 

metoden med innehållsanalysen och den lingvistisk textanalysen har hjälpt oss att, steg för steg, nå 

fram till våra icke-diskursiva element och diskurser. I relation till andras forskning och sammanhang, 

särskilt Schiratzkis (2008) forskning, överensstämmer våra resultat med hennes vilket också validerar 

vår undersökning. Och samtidigt har det skett lagstiftningsändringar som påverkar hur man dömer 

vårdnadstvister. 2007 skedde ett förtydligande i lagstiftningen som innebar att gemensam vårdnad 

beaktades i första avseende och ensam vårdnad blev därmed en andrahandslösning. Det torde ha lett 

till att flera föräldrar har tilldömts gemensam vårdnad än innan. Det är också rimligt att anta att det kan 

finnas regionala skillnader mellan dels städer och landsbygd, samt mellan mer eller mindre utsatta 

områden med olika socioekonomisk status.  

 Ett annat sätt att bekräfta validiteten är att granska analysens fruktbarhet. Fruktbarheten gäller 

analysramens förklaringskraft samt dess duglighet att alstra nya förklaringar (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Faircloughs kritiska diskursanalys står sig högt i jämförelse med andra 

diskursanalyser. Den erbjuder verktyg och tillvägagångssätt som är tydliga att tillämpa. Tillägg av 

innehållsanalys, Lewis och Welsch (2005) teori med dess indelning av föräldraskap i fyra kategorier 

samt könspositioner av Elvin-Nowak (2005) har bidragit till nya tänkvärda förklaringar till utfallen i 

domarna. Vi har tydligt redogjort för arbetets olika delar och på vilket sätt resultatet uppstår. Våra 

resultat kan därmed antas vara generaliserbara i kvalitativ mening.  

 Bergström och Boréus (2005) menar att reliabiliteten kan vara problematisk i vissa former av 

diskursanalys. De använder begreppet intersubjektivitet som handlar om att skapa en slags förståelse 

av det kvalitativa materialet. För att minska subjektiviteten i analysen samt öka den intersubjektiva 

prövbarheten har vi varit tydliga i vår textdisposition vad gäller egna perspektiv, syfte med studien, hur 

vi har bearbetat empirin samt tydliggjort resultat och analys. Vi utförde en så kallad dubbelkodning när 

vi läste igenom materialet inför innehållsanalysen och som ledde till en hög intersubjektivitet oss 

emellan. En god intersubjektivitet bidrar till hög reliabilitet, det vill säga den ökar möjligheten för 

andra att nå samma resultat. Vi är samtidigt på det klara med att vår gemensamma förförståelse kring 

ämnena jämställdhet, könsroller och föräldraskap påverkar 
det sätt vi tar oss an materialet och att en person med en helt annan förförståelse och kunskap möjligen 

skulle nå ett annat resultat. Trots detta menar vi att vår transparens bidrar till att en person med ett 

annat kunskapsläge likafullt förstår hur vi tänker och når fram till vårt resultat.   
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 Judith Butlers kritik av feministisk forskning och heteronormativitet har öppnat upp för perspektiv 

kring stereotypa könsroller (Johansson, 2004). Hon menar att i takt med att könskategorier luckras upp 

blir det mindre betydelsefullt att skilja mellan manliga och kvinnliga funktioner (Johansson, 2004). Vi 

vill självklart inte cementera könsroller, och vara tydliga med att vi använder typiseringen som en 

metod för att belysa de könsroller som fortfarande existerar. Och samtidigt vill vi påpeka att vi inte 

anser att kön endast är socialt konstruerade på det sätt Butler anser. Vi menar att könsroller också 

påverkas av inneboende biologi och hormonella funktioner. Vi vill däremot bidra till en ökad förståelse 

av könsroller och förutsätter att dessa inte är huggna i sten. Teorin vi använder för att köna omsorg 

bidrar till att tydliggöra att vårdnadstvister fokuserar på vad som typiskt sett ses som feminin omsorg 

och osynliggör maskulin omsorg. Förutom att det kan ses som ett sätt att i resultatet visa på att mäns 

typiska omsorg inte är viktig i sammanhanget kan det också betyda att metoden i sig osynliggör män 

och deras omsorg. Teorin i sig hjälper oss inte heller att se om uppdelningen av feminin och maskulin 

omsorg har förändrats över tid. Man kan även ha förbehåll kring resultatet emedan Elvin-Nowaks 

forskning och Lewis och Welschs forskning är fjorton år gammal. Föreställningar kring mammaroller 

och papparoller kan ha förändrats. 

 Svagheter med Faircloughs kritiska diskursanalys är att han inte erbjuder tydliga verktyg att 

klargöra konsekvenserna av skillnaden mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Det är svårt att 

veta exakt var och hur det diskursiva och den social praktiken påverkar och förändrar varandra 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi har löst detta genom att vara tydliga med vad vi ser som 

icke-diskursiva element respektive diskurser samt på vilka sätt vi anser att de påverkar varandra. 

Vår kvantitativa data överensstämmer i stort med Schiratzkis (2008) statistik vilken antyder att vårt 

resultat är generaliserbart. 

6 Bearbetning av empiri 

6.1 Innehållsanalys 

Faircloughs kritiska diskursanalys saknar tydliga riktlinjer för att upptäcka diskurser och mönster i 

empirin. Vi kompletterade därför diskursanalysen med element från innehållsanalys (kodning och 

kodscheman) som lämpar sig väl för att hitta mönster i en text. Enligt Bergström och Boréus (2012) 

bidrar kodning och kodningsscheman till att skapa en överblick över materialet så att det mest 

relevanta i materialet blir tydligt. Frekvenser och ord av begrepp kan sedan räknas ihop och omvandlas 

till kvantifierbara kodningsenheter. Vi valde inledningsvis att läsa alla domskäl i domarna var och en 

för sig, och i det första skedet markera mammors och pappors egenskaper och handlingar med olika 

färger. Vi gjorde en så kallad dubbelkodning som enligt Bergström och Boréus (2012) sker när två 

personer läser igenom samma text och sedan kontrollerar om båda kommit fram till liknande svar. 

Begreppet intersubjektivitet används i bedömningen av hur olika personer kommit fram till likartade 
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bedömningar av materialet. Vi markerade i hög grad samma delar i domskälen som betydelsefulla och 

dubbelkodningen ledde således till en hög intersubjektivitet. Efter diskussion och jämförelser 

genomförde vi en andra närläsning i vilken vi även markerade andra premisser/beskrivningar i 

domskälen som domsluten baseras på. Beskrivningar kan exempelvis utgöras av vilka premisser 

tingsrätten uppfattar som viktiga i just detta mål; utredningarnas uppfattningar av vad som har hänt, 

föräldrarnas handlingar och beteenden, deras relation, hur barnen mår, hur barnen påverkas av 

konflikten och vad de vill samt deras nuvarande boendesituation och så vidare. Efter denna närläsning 

sammanfattade vi kort lite information och våra tankar om varje dom och uppmärksammade 

övergripande mönster i domarna samt olika underliggande kategorier kring olika fenomen i samhället. 

Därefter kodade vi de nedanstående kategorierna på vilka domslutet baseras. Dessa kategorier kallas 

kodningsenheter. Kodningsenheter menar Bergström och Boréus (2012) är de företeelser som är mer 

frekvent förekommande i textmaterialet. Kodningsenheterna beskriver exempelvis typ av omsorg, vad 

parterna anser, nuvarande situation, handlingar och så vidare. Efter en första kodning i programvaran 

Nvivo fick vi fram 27 kodningsenheter utifrån de totalt sett 18 domar som rör ensam vårdnad. 
• Etnicitet 
• Ilska/aggression 
• Barnets nuvarande boendesituation 
• Barnets mående och vilja 
• Missbruk 
• Omsorg utan samtycke 
• Omsorgsförmåga - kontaktskapande 
• Omsorgsförmåga allmänt 
• Omsorgsförmåga - bibehålla umgänge med andra föräldern 
• Omsorgsförmåga - dra in barn i konflikt 
• Omsorgsförmåga - insikt 
• Omsorgsförmåga - känslomässig närhet/anknytning 
• Omsorgsförmåga - lugn och ro 
• Omsorgsförmåga - prioritera barns behov (framför sin egna) 
• Omsorgsförmåga - skolnärvaro 
• Omsorgsförmåga - sökt och tagit emot stöd 
• Omsorgsförmåga - ta hänsyn till barns diagnos 
• Omsorgsförmåga - uppsikt över barn 
• Omsorgsförmåga - värderingar 
• Omsorgsförmåga - attityd gentemot sitt barn 
• Omsorgsförmåga - rutiner för barnet 
• Omsorgsförmåga - ta med barn på resa 
• Pappa/mamma påstår 
• Plötslig flytt 
• Psykisk ohälsa 
• Uppehållstillstånd i Sverige 
• Våld 
 
Därefter slogs kodningsenheter samman och modifierades till ett färre antal. Ytterligare ett urval 

gjordes vilket ledde oss fram till våra analysenheter. Analysenheterna motsvarar de övergripande 
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teman vi använder oss av i vår analys. Teman består av dels betydelsefulla omständigheter som 

tingsrätten ska ta i beaktande för att ta hänsyn till barnets bästa i sin bedömning, dels de diskurser vi 

har klarlagt utifrån innehållsanalysen. Vi valde att slå ihop alla de kodningsenheter som vi 

inledningsvis hade separerade vilka är psykisk ohälsa, missbruk och våld. Dessa förklarar vi vidare 

under analysenheten riskbedömning. Då de just utgör omständigheter som tingsrätten gör deras 

riskbedömning utifrån. I analysenheten Strategi har vi samlat referenser under kodningsenheterna 

plötslig flytt, pappa/mamma påstår samt omsorg utan samtycke. För att kunna köna omsorgsförmågan 

har vi sammanfört alla olika slags omsorgsförmågor under en kategori vilket rubricerats Förälders 

omsorgsförmåga. Barnets mående och vilja beskrivs i en del fall där de blivit hörda. Ilska, Etnicitet 

och Inget uppehållstillstånd har vi låtit få stå kvar som egna enheter. 
 Följande analysenheter analyseras som icke-diskursiva eller diskursiva element under resultat och 

analys. 

• Barnets nuvarande boendesituation 
• Barnets mående och vilja 
• Etnicitet 
• Ilska/Aggression 
• Inget uppehållstillstånd i Sverige 
• Insikt 
• Förälders omsorgsförmåga (underlag för att sedan köna dessa som feminin eller maskulin) 
• Riskbedömning 
• Strategier 

6.2 Lingvistisk textanalys 

Med en detaljerad textanalys kan vi tydliggöra hur diskurserna formas textuellt. En textanalys skall 

enligt Fairclough leda till en diskursanalys, så vi ska med textanalysen leta meningar som beskriver 

grunden till bedömningar som i sin tur ska leda till mönster, teman med vilka vi kan se orsak och 

sammanhang. Begrepp som används i analysen är transitivitet, modalitet och nominalisering. I en 

analys av transitivitet undersöks hur händelser och processer kopplas samman med ett subjekt och 

objekt, eller inte. Syftet är att tydliggöra ideologiska konsekvenser som olika framställningsformer kan 

ha. 

 Meningar med en hög grad av transitivitet har ett subjekt vars agerande tydligt påverkar något eller 

någon annan (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I domarna beskrivs föräldrarna i termer av 

samarbetsförmåga, omsorgsförmåga och ibland även med egenskaper, i syfte att beskriva hur det 

påverkar barnen. Det finns hela tiden ett tydligt subjekt vars handlingar och egenskaper påverkar 

situationen, inklusive barnen, som de är i. Transitiviteten är genomgående hög i domarna. Det är 

rimligt att det är tydligt utskrivet i domarna vem som agerar och vilka konsekvenser det har på barnen, 

med tanke på att alla de omständigheter som tingsrätten ska ta hänsyn till i en vårdnadstvist utgår från 

vad barnets eller barnens bästa är i varje situation. 

 Nominalisering sker när ett verb i en text tas bort och handlingen formuleras om med ett substantiv. 
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“50 sjuksköterskor avskedades igår” kan formuleras om till “Det var många avskedanden på 

sjukhuset”. Det medför ofta att fokus hamnar på resultatet och inte på handlingen i sig (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). I domarna är det tydliga länkar mellan handlingar (verb) och konsekvens 

(resultat) och därför sker det inga nominaliseringar i domarna. 

 Däremot skiftar modaliteten i domarna beroende på om det är tingsrätten som för sin talan, eller 

om tingsrätten hänvisar till en utredning eller socialnämnd, alternativt om det är parternas eller 

vittnenas utsagor som uttrycks. Modalitet betyder “sätt” och hänvisar till sanning, om det finns någon 

specifik person eller myndighet som uttrycker påståendet samt på vilket sätt påståendet bekräftas. 

Modaliteten beskrivs då med objektiv eller subjektiv, samt med låg eller hög affinitet för att beskriva 

med vilken grad av styrka i bekräftelse påståendet beskrivs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).   

7 Resultat och analys 

Eftersom att analysen i en diskursanalys är resultat redogörs resultat och analys tillsammans.  
 

7.1 Kvantitativa data 
Nedan beskriver vi vårt statistiska resultat utifrån 121 domar. Statistiken visar hur många pappor 

respektive mammor som tilldömdes ensam vårdnad, hur många som tilldömdes gemensam vårdnad, 

vem som har yrkat på vad samt hur många som kom överens under huvudförhandlingarna.  

 

•  13 pappor tilldöms ensam vårdnad (11%) 
•  67 mammor tilldöms ensam vårdnad (55%) 
•  41 domar ledde fram till gemensam vårdnad (34 %) 

 

I 34 fall (28%) nådde föräldrarna en gemensam överenskommelse. Dessa domar är kortfattade, 

beskriver enbart domslut och domskäl, och att tingsrätten dömde enligt överenskommelse. Nedan syns 

hur många mammor respektive pappor som fått det utfall på domen som de yrkade på.  

 

•  62 mammor tilldöms det utfall i domen som de yrkat på  (51%) 
•  35 pappor tilldöms det de yrkat på (29%) 
•  24 hamnade under vår kategori övrigt; hit räknar vi 17 stycken fall som blev överenskommelser 

under förhandling samt sju fall där ingen av parterna tilldömdes de önskade (20%) 
 

Statistik utifrån vårt kvalitativa urval på 18 domar visar att: 

• I 6 domar tilldömdes pappan ensam vårdnad. 
• I 12 domar tilldömdes mamman ensam vårdnad. 

 

Mamman fick alltså ensam vårdnad i dubbelt så många fall som pappan. I sju av 18 fall finns det en 

historia av våld. Pappan har i sex fall utövat våld mot mamman och i ett fall mot barnen (en pappa 
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som också uppges har missbruksproblematik och narkotika hemma). Som en konsekvens av våldet har 

fyra mammor med barn levt i skyddat boende, tre av dessa lever fortfarande med skyddade 

personuppgifter. En mamman utsattes för mordförsök och på grund av de omfattande skadorna har hon 

inte kunnat ta hand om sin dotter och som under sina elva år varit familjehemsplacerad. En annan 

mamma har skyddade personuppgifter efter en situation där pappan agerat aggressivt och 

utåtagerande. I alla dessa fall tilldömdes mamma ensam vårdnad. I domskälen beaktades ofta andra 

omständigheter som barnets stadigvarande boende som avgörande i domskälet och som ju blir en 

konsekvens av våldet och skyddat boende. 

 I två fall där pappan tilldöms ensam vårdnad hade mammorna aktivt missbruk respektive psykisk 

ohälsa, och båda ansågs på olika sätt utgöra fara för barnet. I fyra av 18 fall bor ena föräldern 

utomlands, varav tre är pappor och en är mamma. En pappa bor i Sverige men saknar 

uppehållstillstånd.  

 Vårt resultat ligger i linje med Rejmers (2003) forskning om att de föräldrar som tvistar om 

vårdnaden i domstol är en minoritet som inte är representativa för de föräldrar som separerar i Sverige. 

De föräldrar som hamnar i domstol har i större utsträckning haft och har kontakt med socialtjänsten, 

på grund av ekonomi och andra problem som våld, missbruk och/eller ohälsa. 

7.2 Icke-diskursiva element 

Utifrån innehållsanalysen och textanalysen har vi uppmärksammat icke-diskursiva och diskursiva 

element, som är omständigheter som beaktas i domskälen och som avgör domsluten, samt bidrar till 

att svara på frågeställningen om det finns normer och föreställningar kring könsroller som påverkar 

utfallet i vårdnadstvister. Icke-diskursiva element är konkreta omständigheter som redan finns uttalade 

i domskälen. Diskursiva element är icke konkret uttalade omständigheter. Icke-diskursiva element är 

Riskbedömning, Barnets nuvarande boendesituation, Barnets mående och vilja, Inget 

uppehållstillstånd, Insikt och Föräldrars omsorgsförmåga. Diskurserna vi har uppmärksammat är Makt 

- tingsrättens maktbefogenheter, Strategier, Bedömning utan bevis, En mammas känsla av rätt till sitt 

barn är starkare än en pappas känsla av rätt till sitt barn, Ilska/aggression och Etnicitet. 

 Elementet Riskbedömning utgörs av kategorierna våld, missbruk, psykisk ohälsa då alla dessa 

omständigheter beaktas i en riskanalys i tvister. I alla de domar som det finns en historia av våld, 

pågående hot om våld eller pågående missbruk eller psykisk ohälsa har vårdnaden hamnat hos den 

förälder som inte är problembärare. I samtliga domar där våld är uttalat och/eller bevisat gäller det 

mäns våld mot kvinnor. Med elementet Insikt menas att föräldrarna har förståelse för barnets behov 

och livssituation. Barnets mående och barnets egna vilja handlar om hur barnen mår och vad de vill. 

Det kan också handla om hur barnen påverkas av föräldrarnas konflikt. I domskäl vägs vad de vill mot 

hur mycket konflikten påverkat dem och i sin tur om deras lojalitet gentemot föräldrarna påverkats. 

 Analysen av de flesta icke-diskursiva kategorierna blir inte djupare än så här eftersom de inte ger 
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oss mer djupgående information kring att besvara frågan om det könade föräldraskapet. De är 

betydelsefulla i den bemärkelsen att de bidrar till en helhetsbild av vad som avgör domsluten. De icke-

diskursiva element som vi genomför en djupare analys av är föräldrarnas omsorgsförmåga, nu under 

könad omsorgsförmåga. 

7.2.1 Könad omsorgsförmåga 

För att undersöka skillnader i bedömningen av pappor och mammor i domskälen har vi medvetet som 

metod gjort indelningar av kategorier av domäner och fenomen som bestäms som feminina och 

maskulina. Metoden har vi tagit från Lewis och Welsch (2005) som delat in ett fungerande 

föräldraskap i fyra dimensioner. Vi tar också hjälp av Ylva Elvin-Nowaks forskning kring mamma-

och pappa ansvarsområden när vi placerar in omsorg under maskulin respektive feminin omsorg. Det 

övergripande makroansvaret för barnet samt att ha ansvar för barnets aktiviteter könas som manliga 

ansvarsområden. Det vardagliga mikroansvaret och det kognitiva och känslomässiga ansvaret könar vi 

som kvinnliga ansvarsområden. Elvin-Nowaks (2005) forskning visar att mammors positioner utmärks 

av att ha huvudansvaret för barn, att mammor bör anpassa sina arbetstider och liv efter barnens behov 

och att mammorna fortfarande är de som tvättar barnens kläder, städar deras rum, köper nya kläder, 

läser lapparna från dagis etcetera. Pappan blir bedömd utifrån hur väl han utför sin omsorg med 

mamman som måttstock, samt att pappans position betyder att han kan välja i vilken omfattning han 

vill anpassa sig efter barnet. 

 

Feminin omsorg: 

• Omsorgsförmåga - Kontaktskapande 
• Omsorgsförmåga - Bibehålla umgänge med andra föräldern 
• Omsorgsförmåga - Känslomässig närhet 
• Omsorgsförmåga - Lugn och ro 
• Omsorgsförmåga - Prioritera barns behov (framför sin egna) 
• Omsorgsförmåga - Sökt och tagit emot stöd 
• Omsorgsförmåga - Ta hänsyn till barns diagnos 
• Omsorgsförmåga - Uppsikt över barn 
• Omsorgsförmåga - Rutiner för barnet 
• Omsorgsförmåga - Skolnärvaro 
 

Maskulin omsorg: 

• Omsorgsförmåga - Värderingar och moral 
• Omsorgsförmåga - Ekonomisk situation 
• Omsorgsförmåga - Ta barn på resor 
 

Dessa är svåra att uttala sig om: 

• Omsorgsförmåga - Dra in barn i konflikt 
• Omsorgsförmåga - Insikt 
• Omsorgsförmåga - Attityd gentemot sitt barn 
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Omsorgen nämnd ovan beaktas olika mycket i domarna. En del nämns för lite för att vi ska kunna 

använda dem till att upptäcka mönster eller kunna köna. 

 

Feminin omsorg: 

Bibehålla umgänge med den andra föräldern 

I nästan alla domar nämns denna omsorg. En vårdnadsfråga ska avgöras så att barnet kan fortsätta ha 

god kontakt med båda, men i våra domar ställs denna omsorg oftare mot barnets nuvarande 

boendesituation. Nuvarande boendesituation trumfar nästan alltid all annan omsorg, och då mammor i 

högre grad är boendeförälder betyder det att mamman oftare får ensam vårdnad.  

 Vad gäller föreställningar om kön menar vi att tingsrätten utgår från olika antaganden om mammor 

och pappor vad gäller förmågan att bibehålla umgänge med andra föräldern. När pappan har fått 

ensam vårdnad beskrivs omsorgsförmågan att bibehålla umgänge med mamman som ett stort ansvar 

som åläggs honom eller att det det är just den omsorgsförmågan som särskilt beaktas när lämpligheten 

som vårdnadshavare undersöks. När mammor omnämns i relation till denna omsorg ges det inte 

samma tyngd. Mammor verkar redan inneha denna förmåga och man ifrågasätter inte henne på samma 

sätt. I påstående 1 är det ett stort att ansvar för en pappa att se till så att mamma får löpande insyn och 

umgänge. 

1. [Pappan] åläggs därmed ett stort ansvar att dels tillse att [mamman] löpande ges insyn i frågor som 
rör [barnet], dels främja umgänget mellan [barnet] och [mamman] och tillförsäkra att de ges möjlighet 
till en nära och god kontakt. Det har inte framkommit annat än att tidigare umgängestillfällen har 
kommit till stånd som planerat när [barnet] haft sitt boende hos [pappan]. Det saknas anledning att 
befara att [pappan] inte skulle leva upp till den skyldigheten även som ensam vårdnadshavare. (Dom 48, 
pappan tilldömd ensam vårdnad) 

 

I påstående 2 finns en helt annan ton och vi tolkar detta som att det finns en föreställning om att 

mammor redan har förmågan att bidra med denna omsorg. Hennes ord räcker för att bestyrka detta. 

 
2. [Mamman] har uppgett att hon värnar om att [barnet] ska ha kontakt med sin pappa. Det saknas 
anledning att ifrågasätta hennes uppgift. Det är inte visat att [mamma] har saboterat umgänget mellan 
[barnet] och [pappan]. (Dom 35, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

I påståendet 3 är mamman ointresserad av kommunikation överhuvudtaget och omsorgsförmåga att 

bibehålla umgänge bortses helt. I domen framkommer det att pappan har varit ihärdig i sina försök att 

skapa umgänge med sin dotter. Han bor i utomlands och har besökt Sverige för umgänge 67 gånger 

under tre och ett halvt år. 

 
3. Av utredningen i målet framgår att det i dagsläget inte förekommer någon direktkommunikation 
mellan parterna överhuvudtaget utan att de istället mailar [mormor] som vidarebefordrar meddelandena. 
Det kan nämnas att denna lösning tillkommit på initiativ av [mamman], som inte har velat ha någon 
direktkontakt med [pappan]. [Mamman] har under huvudförhandlingen överlag gett intryck av att inte 
vilja samarbeta utan har uppehållit sig mycket vid händelser som ägt rum för flera år sedan.  (Dom 29, 
mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 



 29 

I ett fall fick mamman ensam vårdnad då barnet bott stadigvarande hos henne senaste tiden. Barnet 

bodde med båda föräldrarna upp till sju års ålder. Efter separationen bodde barnet hos pappa i två år 

och därefter två år hos mamma. I påstående 4 trycker man på hennes skyldigheter, troligen för att 

pappan inte anser att hon sköter det. 

 
4. Därtill har hon bl.a. en skyldighet att hålla [pappan] informerad om hur [barnet] mår och hur det går 
för honom, samt – om det är förenligt med [barnets] bästa – se till att han får umgås med [pappan]. 
[Pappan] har i målet påstått att [mamman] brister i samtliga dessa skyldigheter och att hon bl.a. därför 
är olämplig som vårdnadshavare. (Dom 18, mamman tilldömd ensam vårdnad) 
I påstående 5 hänvisas det till att pappan redan har visat att han ha bidragit till denna omsorg 
när barnet bodde hos honom. Trots detta är det inte han som får vårdnaden. Det viktas inte 
som lika viktigt som var barnet har bott stadigt senaste tiden. 

  
 5. [Pappan] har låtit [barnet] träffa [mamman] under tiden då [barnet] bodde hos 

honom, samt att han har varit ihärdig i sina försöka att upprätthålla kontakt med [barnet] 
efter flytten till annan ort.  (Dom 18, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Påstående 6 är ur en dom där pappan fick vårdnaden efter att barnet placerats hos honom med stöd av 

LVU. Mamman är psykiskt sjuk och varit inlagd med stöd av LPT. Att vara psykiskt sjuk kan innebära 

fara för barnet och ingår i tingsrättens riskbedömning (liksom våld och missbruk). 

 

6. Det har framkommit att [pappan] är en lämplig och väl fungerande vårdnadshavare som tillgodoser 
[barnets] behov av kontakt med sin mamma och att han löpande lämnar [mamman] upplysningar om 
[barnet]. Tingsrätten beaktar särskilt att [pappan] är angelägen om att [barnet] ska ha en nära och god 
kontakt med [mamman] under förutsättning att [barnet] mår bra av det och inte utsätts för risker. (Dom 
90, pappan tilldömd ensam vårdnad) 

 

Det vi reagerar på är hur tingsrätten uttrycker att de särskilt beaktar att pappan är angelägen om att 

barnet ska ha en nära och god kontakt med mamman. Vi ifrågasätter inte att det är viktigt ur barnet 

bästa att ha kontakt med mamman om hon är frisk, utan att det är särskilt viktigt i pappans 

omsorgsförmåga att bidra till detta. Det torde vara andra saker i hans omsorg som särskilt bör beaktas, 

som hans förmåga att tillgodose barnets fysiska och känslomässiga behov exempelvis. I utredningen 

likställs tillgodoseendet av fysiska och psykiska behov med bibehålla umgänge med mamman och 

hennes släkt i hans lämplighet som vårdnadshavare, se påstående 7: 
 
7. [Pappan] bedöms vara en väl fungerande vårdnadshavare som tillgodoser [barnets] fysiska och 
psykiska behov och på ett adekvat sätt tillgodoser [barnets]behov av att ha en relation till sin mamma 
och [barnets] släkt på mammans sida. (Dom 90, pappan tilldömd ensam vårdnad) 

 

Det finns fall där mamman blev tilldömd ensam vårdnad och det finns en historia av våld mot mamma 

(i något fall även mot barnen) och där omsorgsförmågan av att bibehålla umgänge med pappan inte 

ens nämns. Där det bedöms som att det finns ett pågående hot (mot mamman och eller barnen) är det 

inte konstigt att omsorgen bibehålla umgänge viktas som mindre betydelsefullt. I fallet nedan finns 

inte längre ett pågående hot och pappan har yrkat på vårdnad och umgänge med sina barn. Pappa har 

suttit i fängelse i åtta månader för grov kvinnofridskränkning. (8) Tingsrätten har beaktat att det finns 
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en viss risk för att [pappan] utestängs från barnens liv om [mamman] får ensam vårdnad om barnen. 

(Dom 1, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 I fallet nedan finns det fortfarande en hotbild mot mamman men hon bidrar trots detta till att 

barnen ska ha tillgång till sin pappa. 

 

9. Vad gäller [mammans] förmåga att tillgodose barnens behov av en nära och god kontakt med båda 
föräldrarna kan det konstateras att  [mamman] har medverkat till umgängesförsök, till och med när hon 
och barnen vistades på det skyddade boendet, samt att hon inom ramen för detta mål har ställt sig 
positiv till umgänge och medverkat till att sådant kommit till stånd. Hon har framfört att umgänget med 
umgängesstöd enligt hennes uppfattning har fungerat bra. Mot denna bakgrund saknas det anledning att 
befara att hon framöver skulle neka barnen deras rätt till en nära och god kontakt med sin pappa. (Dom 
94, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Både våld och psykisk ohälsa är omständigheter som båda beaktas som en del i en riskbedömning. Här 

kan vi tolka påstående 7 och 8 på olika sätt. Trots att mamman är problembärare åläggs pappan ett 

stort ansvar att se till så att barnet har tillgång till mamman. I det fall där pappan är problembärare är 

det inte alls lika viktigt att mamman bidrar till att barnen har umgänge. En anledning kan bero på att 

det troligen finns olika diskurser kring våld och psykisk ohälsa, och särskilt i hur man ser på en 

våldsutövare och en som är psykiskt sjuk. Det finns förmodligen föreställningar om att den som utövar 

våld inte har rätt till vård i lika höga grad eller kanske inte är lika mottaglig för den iallafall, samt att 

en som utövat våld förmodligen anses ha förverkat sin rätt att vara förälder efter våldet. En som är 

psykiskt sjuk är inte automatiskt en dålig människa eller dålig förälder - föreställningar som kanske 

projiceras på en våldsutövare. Å andra sidan kanske det är just positionen man som våldsutövare som 

förverkat sin rätt. Här skulle man möjligen behöva undersöka domar där kvinnor har utövat våld och 

hur pappan relateras till omsorgen bibehålla umgänge. 

 En annan tolkning är just att trots att mamman är sjuk så ses hon som viktig(ast) för barnet och 

därför blir det extra viktigt för pappan att kunna bidra med omsorgen bibehålla umgänge mellan barn 

och mamma. På samma sätt blir det mindre viktigt för en mamma att bidra med samma omsorg att 

bibehålla umgänge med barn och pappa, för hon är trots allt viktigast. Å ena sidan kanske den ena 

tolkningen inte måste ställas mot den andra, utan att de båda har möjligen någon mått av sanning i sig. 
Utöver de omständigheter där det finns våld eller psykisk sjukdom beaktas även andra saker i 

domarna. Var barnen har bott stadigvarande är en omständighet som ofta tas hänsyn till. I fallet ovan 

där pappan har suttit i fängelse sker det per automatik att barnen bor hos sin mamma (så länge hon är 

lämplig förstås, vilket hon uppenbarligen är, det är inget som ifrågasätts). 

 Att bibehålla umgänge med den andra föräldern är en omsorg som ofta refereras till i domarna. Den 

utgår från antagandet att barn behöver båda föräldrar i sitt liv. Det verkar som om att denna förmåga 

används på olika sätt i att avgöra vem som är mest lämpad som vårdnadshavare, för mammor och mot 
pappor. När en mamma inte vill kommunicera eller ha kontakt med pappan verkar den användas som 

ett sätt att bekräfta att pappan nog inte är lämpad, för om mamman inte vill ha kontakt finns det 

troligen betydelsefulla anledningar. Och om mamman inte vill ha kontakt är det nog bäst för barnet att 
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inte ha så mycket kontakt. Då blir förmågan att bibehålla umgänge inte viktigt. I fall där man beaktar 

förmågan hos pappan handlar det bara om att se till så att kontakt bibehålls med mamman, för man 

tvivlar inte på att mammans del i barnets liv är gott. 

 Det finns normer och föreställningar som pekar på att det är en kvinnlig domän att värna om samt 

att skapa och upprätthålla nära relationer. Detta relationsansvar handlar om kvinnans egna relationer 

till egen familj, släkt och vänner men sträcker sig även längre än så. Kvinnan förväntas även ha en 

relationsskapande funktion gentemot partners familj och släkt samt ansvara för dessa relationer kring 

barnets umgänge. Om man vänder på steken, om kvinnor anses redan inneha förmågan att bibehålla 

umgänge med sina barn (och andra) och pappan saknar det så skulle det ju kunna tala för att pappan i 

större utsträckning borde få ensam vårdnad. Med denna syn kommer mamma att se till så att hon har 

bra kontakt och relation med sina barn ändå. 
 

Känslomässig närhet/Anknytning 

Det hänvisas sällan till denna omsorgsförmåga. Här kan vi se att påståenden 1- 3 handlar om samma 

fall (dom 53 och mamman tilldömd ensam vårdnad) och båda föräldrar nämns. Mamman bidrar till en 

känslomässig närvaro och pappan gör inte det. Mamman skapar känslomässig närvaro: “Barngruppens 

intryck är att barnen kan vara mer sig själva hemma hos modern.” (1) samt om samma mamma “Hon 

uppfattas av barngruppens utredare ha en naturlig och tillåtande relation till barnen. Hon bedöms vara 

tillgänglig för båda sönerna.” (2). Pappan i samma dom beskrivs sakna förmågan: 

 

3. Familjerättens utredare delar utredningsgruppens oro för det faktum att fadern lägger ansvar på 
[sonen] för deras idag obefintliga kontakt. Fadern beskriver sig vara hotad av den då elvaårige sonen 
och förefaller utifrån detta ta avstånd från honom. Denna inställning hos fadern riskerar att bli en 
känslomässig börda för [sonen] och visar även [den andra sonen] att relationen till fadern kan vara 
villkorad. 

I påstående 4 är det enbart pappan som beskrivs i relation till känslomässig närhet och ändå får han 

inte vårdnaden. I det fallet tar man större hänsyn till att barnet bott hos mamman stadigvarande de två 

sista åren. 

4. Tingsrätten konstaterar att [barnet] hade en nära relation och stark anknytning till sin pappa tills 
hösten 2016. Av flera telefonsamtal och sms som tingsrätten har tagit del av framkommer att [pappan] 
och [barnet] har varit förtroliga med varandra, och att [barnet] kontaktat sin pappa när han var ledsen. 
(Dom 18, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Den slutsatsen vi drar här är att pappan trots att han bidrar till känslomässig närhet inte får vårdnaden 

över sin son. Det hör till saken att mamman i detta fall “hämtade” sonen utan överenskommelser med 

pappan, efter att sonen hade bott två år hos sin pappa stadigvarande. Hon hade rätt till det i egenskap 

av vårdnadshavare, men man kan fundera på hur rätt det är att bryta upp sonen ur den tryggheten? Just 

denna trygghet som skapas av att vara stadigvarande hos en förälder är den som tingsrätten många 

gånger baserar sina domslut på. Här är det mamman som sliter upp sonen ur en trygghet, visserligen 

trivs han uppenbarligen hos mamman också, och mamman får vårdnaden med omständigheten att 
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sonen har bott stadigvarande hos henne de senaste två åren. 

 Man skulle kunna tänka att det är anmärkningsvärt att denna typ av omsorg inte refereras till 

oftare. Känslomässig närhet är en viktig aspekt i omsorg, den medverkar till att barnet skapar en stark 

anknytning till den vuxne. Känslomässig närhet är svårare och mer tidskrävande att utreda än var 

barnet bor, och man förutsätter möjligen att barn är känslomässigt nära den förälder den bor hos, så 

länge som hemmasituationen är trygg och inte berörs av de omständigheter som utreds i en 

riskbedömning. 

 

Ta hänsyn till barns diagnos 

Påståendet 1 och 2 är från ett fall där just denna omsorg, att ta hänsyn till barnets diagnos, samt barnets 

vilja är de omständigheter som tingsrätten baserade domslutet på. Barnet ville bo mer hos mamma än 

pappa. 

 

1. Hon framstår som den som bäst kan tillgodose [barnets] behov; hon har tydligast agerat utifrån 
[barnets] diagnos bl.a. genom att genomgå utbildning gällande ADHD och i stor utsträckning 
genomföra rutiner och anpassade förhållningssätt i hemmet, något som bl.a. framgår av förhöret med 
[vittnet]. (Dom 22, mamman tilldömd ensam vårdnad) 
 
2. [Pappan] har vidare framhållit att han under hösten kommer att delta i föräldrautbildningen Kometen 
och att han därefter kommer att genomgår BUP:s utbildning angående ADHD. (Dom 22, mamman 
tilldömd ensam vårdnad) 

 

Här är det svårt att hävda något om att pappa blir olikbehandlad för att han är just pappa. I ett scenario 

där pappan hade han gått på kurserna innan mamma, så hade man kanske iallafall dömt mamman till 

ensam vårdnad för att det är barnets vilja. 

Prioritera barns behov framför sina egna  (Arbetstider, resor, skola) 

En annan betydelsefull faktor som vägs in i domstolens bedömning är om föräldern tycks klara av att 

prioritera barns behov framför sina egna. Elvin-Nowak (2005) skriver att mammors position som 

huvudförälder utmärks av just detta att hon anpassar sitt övriga liv efter barnens. I följande påstående 

brister mamman i förmågan att prioritera sina barns behov: “[Mamman] har av utredarna bedömts vara 

impulsstyrd och agera utifrån egna behov.” (Dom 48). Här blir pappa tilldömd ensam vårdnad. I detta 

fall tappar mamman sin mammaposition då hon inte uppfyller de karakteristiska dragen för mamman, 

att anpassa sig efter sitt barn. 

 I dom 22 jämför de föräldrarna efter förmågan att anpassa sitt liv efter barnen, då mamman har 

klagat på pappans arbetsresor och att han har tagit med sonen på resor under skoltid: “Vad gäller 

[mamman] har inte framkommit att hon har olämpliga arbetstider eller har brustit i sin 

informationsplikt i förhållande till [pappan].” och “Vid en sammantagen bedömning av utredningen, 

som även innefattar frågeställningar om bl.a. [pappans] arbetstider och resor med [barnet] under 

skoltid, finner tingsrätten att [pappan] är lämplig att vara vårdnadshavare för [barnet]”. Mamman får 

vårdnaden för att hon har deltagit på utbildning om barnets diagnos samt anpassat hemmet utifrån hans 
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behov. 

 

Uppsikt över barn 

Ett föräldraansvar omfattar att ha den tillsyn som behövs över ett barn utifrån dennes ålder, utveckling 

och situation i övrigt. Denna skyldighet medför även uppsikt eller rimliga åtgärder för att förhindra att 

barnet skadar sig själv eller någon annan (Singer, 2017). Denna uppsikt kan man bara ha i den 

vardagliga och nära omsorgen, därmed passar den in under mikroansvar som feminin omsorg. Detta 

exempel visar på en mamma som har brustit i den tillgänglighet som förväntats av henne: “Det har 

även framkommit att [mamman] lämnat barnen ensamma med hennes äldre dotter vilket, i vart fall vid 

ett tillfälle, har lett till en situation som inte kan ha varit bra för barnen.” (Dom 65, mamman tilldömd 

ensam vårdnad).  

 Uppsikt över barn som omsorgsförmåga är en företeelse som nämns för sällan för att skapa mönster 

eller dra långtgående slutsatser kring. Mamman tilldömdes ändå ensam vårdnad då pappans 

narkotikainnehav innebar risk för barnen vilket i det stora hela viktas som mer betydelsefullt sett 

utifrån barnets bästa. 

Ta emot hjälp och stöd 

I den lingvistiska textanalysen uppmärksammade vi att denna form av omsorg kan vara en del i 

maktutövning, ett sätt att styra på vilket sätt en god förälder ska vara. Att ta emot stöd i domarna 

handlar om hur andra uppfattar att man är mottaglig för stöd inte utifrån att mamma eller pappa 

nödvändigtvis vill ha stöd. Både mammor och pappor kan vara mottagliga för detta: “[Pappa] har inte 

medverkat i de möten och program som parterna har rekommenderats.” (Dom 4, mamman tilldömd 

ensam vårdnad), samt “[Mamman] har vidare tydligt visat på en vilja att ta emot hjälp och skaffa sig 

förmågan att hantera de situationer som uppstår i hennes hem. Hon har även i övrigt varit mottaglig för 

stöd i sin föräldraroll.” (Dom 65, mamman tilldömd ensam vårdnad), samt “[Pappan] har också tillsett 

att [barnet] sedan januari 2017 regelbundet samtalar med en professionell utomstående person.” (Dom 

73, pappan tilldömd ensam vårdnad). 

 

Maskulin omsorg: 

Att ansvara för barnets försörjning har historiskt sett legat på pappans axlar och passar in under det 

maskulina makroansvaret. Omsorgsförmågan nämns i dom 22 och där mamman tilldöms ensam 

vårdnad: “Vad gäller [mamman] har inte framkommit att hon har olämpliga arbetstider eller har brustit 

i sin informationsplikt i förhållande till [pappan].” (1) och  “Vid en sammantagen bedömning av 

utredningen, som även innefattar frågeställningar om bl.a. [pappans] arbetstider och resor med [barnet] 

under skoltid, finner tingsrätten att [pappan] är lämplig att vara vårdnadshavare för [barnet]” (2).  

 Båda påståenden syftar till arbetstider och ställs mot förmågan att anpassa sitt liv efter barnens 

situation och behov (den som karakteriserar mammapositionen). Formuleringen “olämpliga 
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arbetstider” skulle kunna relateras till maskulin ekonomisk omsorg utifrån att det har legat på mannens 

ansvar att bidra ekonomiskt, rent historiskt sett. Enligt Institutet för arbetsmarknad- och 

utbildningspolitisk utvärdering arbetar idag nästan lika många män som kvinnor, däremot arbetar 

kvinnor oftare deltid och har längre ledigheter i samband med att de blir föräldrar. Trots att kvinnor i 

genomsnitt har längre utbildning än männen tjänar de i genomsnitt mindre. Löneskillnaderna har legat 

relativt konstant de senaste 30 åren (Martinson, 2019). I dom (22) beskrivs det som negativt att låta 

arbete, och således maskulin omsorg, få står i vägen för annan (feminin) omsorg, just den att anpassa 

livet efter barnen. I samma dom omnämns inte mammans arbetstider som problematiska “då hon var 

föräldraledig och hade bättre förutsättningar att vara med barnet”. Detta kan tolkas som om att lägre 

antal arbetade timmar är bättre för barnen och hur resursstarka pappan eller mamman tycks vara 

ekonomiskt sett förbises helt. 

 Det finns bara ett påstående som refererar till någon slags aktivitet (maskulin omsorg), att ta med 

barnet på resor, påstående 2. Tingsrätten beaktar detta då det framkommit att mamman klagat på 

pappans arbetstider och resor med barnet under skoltid. Även om tingsrätten inte anser att pappan är 

olämplig, reagerar vi på att det inte lyfts fram som en extra bra omsorgsförmåga. Att åka på resor som 

barn och få uppleva andra länder och kulturer är berikande och skulle kunna ses som ett sätt att lära 

barnet om världen, människor, kulturer, geografi och beroende på var man reser och skulle kunna ge så 

mycket mer än lektioner i ett stängt klassrum i Sverige. Men det gör man inte. Det ligger alltså i linje 

med att den inte passar in i den omsorgsnära vården som sker hemma av mamman och därför 

nedvärderas. Med tanke på den skandinaviska välfärdspolitiken som tryggar låginkomsttagare i högre 

utsträckning än i andra länder, betyder det möjligen att domstolen i Sverige inte behöver ta hänsyn till 

ekonomi på samma sätt. Å andra sidan visar forskningen genomförd i Argentina, Brasilien och USA, 

länder i vilka man inte har samma förutsättningar att få ekonomiskt bistånd som i Sverige, att mammor 

även i dessa länder blir tilldömda ensam vårdnad oftare än pappor (Esteves et al., 2018).  

 En annan diskurs skulle kunna vara skolnärvaro då det är förbjudet med hemundervisning och att 

vi har skolplikt i Sverige. Det är vanligare att länder har läroplikt, det vill säga det ligger på skolan att 

erbjuda barn bra utbildning. Jonas Himmelstrand, Ordförande i Riksorganisationen för Hemunder-

visning i Sverige, (2017, 27 april) skriver att de flesta demokratier, inklusive våra grannländer, har 

läroplikt, och menar att det svenska förbudet går emot mänskliga rättigheter. Han hänvisar till att det i 

en rad konventioner står att det är föräldrarna som i första hand ska välja undervisning samt ta ansvaret 

för den. Skolplikten i Sverige fokuserar alltså på barnets närvaro i skolan och av den anledningen blir 

resor under skoltid ett hot istället för en tillgång. 

7.3 Diskurser 

7.3.1 Makt - Tingsrättens maktbefogenheter 

“Det är alltså [pappan] som har utövat den faktiska vårdnaden om [barnen].” (Dom 13). Följande är 
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utdrag med ett påstående som har objektiv modalitet med hög affinitet. I påståendet finns inget subjekt 

som uttrycker bedömningen, exempelvis “enligt utredningen…” eller “enligt tingsrätten…” vilket 

syftar till att ge en känsla av objektiv sanning. Det är här underförstått att det är tingsrättens 

bedömning och tingsrätten har den största makten. Det finns inte heller något osäkert i bedömningen, 

därav modalitet med hög affinitet. Tingsrätten avgör vilka omständigheter som skall beaktas. De kan 

välja att följa eller bortse från exempelvis socialnämndens eller familjeutredningarnas förslag. De 

väljer vilka delar i parternas utsagor som har betydelse. Utredningen har hög relevans i domskälen och 

det hänvisas ofta till dem och där visas vilka delar av parternas utsagor som de anser har betydelse för 

tvisten. 
Vad [vittnet] har berättat ger ett visst stöd för påståendet att [mamman] agerat aggressivt och våldsamt 
mot [pappan]. Även socialtjänsten har i journalanteckningar anmärkt att [mamman] blivit arg, skrikit 
och stormat ut från ett möte, samt att [barnet] då inte reagerade nämnvärt på moderns agerande. 
Socialtjänsten har också redogjort för att [mamman] varit upprörd i telefonsamtal. I brist på annan 
utredning anser tingsrätten dock att det inte går att dra några närmare slutsatser om vilken typ av våld 
som parterna eventuellt har utsatt varandra för. (Dom 48)  
 

Påståenden ovan är gjorda av flera olika subjekt (subjektiv modalitet). Däremot går det att ifrågasätta 

transitiviteten, då den fokuserar på hur ett subjekt känner och beter sig men inte beskriver på vilket sätt 

det påverkar någon eller omgivning. I den sista meningen konstaterar man att det inte går att dra några 

slutsatser kring våld (eller andra effekter för den delen). Modaliteten är uttryckt med olika affinitet; 

“ger visst stöd” (låg), “redogjort för” (hög), “anser” (hög). Här uppfattar vi att det finns en diskurs 

kring ilska och aggression, om att den är ett uttryck för våld av något slag. Mammans ilska beskrivs 

ensidigt som något problematiskt. Ilska kan vara ett uttryck för andra saker och kan vara en stark 

drivkraft för att utföra saker. 

 Begreppet intertextualitet används som hjälpmedel för att analysera materialets diskursiva praktik, 

och visar hur materialet bygger på olika texter och dokument (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I 

tre påståenden nedan använder tingsrätten sig av inspelat material från telefonsamtal, sms, 

socionomers uttalanden och utredningar. Tingsrätten kan även använda sig av parternas utsagor, 

personal i skolan, BUP, vittnen valda av föräldrarna och barnsamtal; “Samtliga i målet hörda 

socionomer har emellertid gjort bedömningen att det inte finns något skäl till oro beträffande 

mammans omsorgsförmåga”. (Dom 65, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 
Tingsrätten konstaterar att barnet hade en nära relation och stark anknytning till sin pappa tills hösten 
2016. Av flera telefonsamtal och sms som tingsrätten har tagit del av framkommer att pappan och barnet 
har varit förtroliga med varandra, och att barnet kontaktat sin pappa när han var ledsen. (Dom 18, 
mamman tilldömd ensam vårdnad) 
 
Av inhämtad vårdnadsutredningen framgår att utredarna föreslår att [pappan], i 
enlighet med tingsrättens interimistiska beslut, får ensam vårdnad om [barnet] och således 
även att [barnet] ska ha sitt stadigvarande boende hos [pappan]. (Dom 90, pappa tilldömd ensam 
vårdnad) 
 

Här tydliggörs en diskursordning där tingsrätten är den instans som besitter makten att besluta vilka 
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material som ska användas i bedömningen. De väljer att referera till utredningar gjorda av 

socialsekreterare i de fall där sådana har utförts. Professionella i skolan och vården (bup) och deras 

upplevelser av föräldrarna och barnen väger tungt. Vad barnen vill beaktas enbart när de inte tydligt är 

påverkade av föräldrarnas konflikt och därför skapat känslomässig lojalitet gentemot en av dem. Det är 

tydligt i hur tingsrätten med objektiv modalitet och hög affinitet “konstaterar” händelser, och 

utredningar uttrycker sig med subjektiv modalitet och låg affinitet “Av inhämtad vårdnadsutredningen 

framgår att utredarna föreslår…” utfall. Lagstiftning, domstol, familjerätten, socialtjänstens 

utredningar samt skolan är alla exempel på samhällets maktordningar vars arenor och styrningsformer 

har inflytande på tvister och beslut gällande ensam vårdnad. Föräldrar som tvistar måste helt enkelt 

förhålla sig till deras kontrolltekniker. Det är också dessa maktordningar som i slutändan bestämmer 

vad som ska vara den gällande normen och vilka handlingar och egenskaper som ska premieras i 

sammanhanget. Man kan ha i åtanke att myndigheter också tillskrivs en tyngre vikt och gör större 

inverkan på processen, i sammanhanget, än de uttalanden som kommer i från privatpersoners håll. 

Förutom att skolpersonalens ord väger tungt visar sig här en eller flera diskurser kring skolan. Att få 

barnen till skolan och ha bra rutiner kring detta är en omsorgsförmåga som beaktas i flera domar och 

nedan använder man föräldrarnas olika inställning till skolan samt förmåga att få sitt barn till skolan 

för att bedöma vem som är mest lämplig som vårdnadshavare. Hur skolan fungerar används i 

domskälen som ett sätt att visa på hur barnet/barnen mår i den nuvarande situationen. Skolpersonalen 

umgås mycket med barnen och kan avgöra om det blir skillnader i mående utifrån vem som barnet bor 

hos. 
Skolan refererar att moderns uppfattning och förväntningar på skolan och dess verksamhet är i linje 
med skolans egen uppfattning och på inget sätt anmärkningsvärda. Fadern å sin sida skapar 
motsättningar mot skolan och uppmuntrar barnet att inte följa skolans regler. Barnets omfattande 
frånvaro från skolan började när han bodde hos modern men tilltog och fortgick under den tid han 
bodde hos fadern. (Dom 53, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Vad gäller makt och styrning av föräldraskap uppmärksammar vi att föräldrar bedöms utifrån sin 

relation till att ta hjälp och stöd utifrån. Att som förälder vilja ta emot stöd och hjälp, eller visa sig vara 

positiv till det, oavsett om denne anser sig behöva det, bedöms som positiv i domskälen. 

Socialnämnden har som uppgift att i deras utredningsrapport till rätten redovisa om det finns brister i 

utredningen som att t.ex. någon av föräldrarna inte har medverkat (SOSFS 2012:4). I dom 4 blir det 

negativt för pappan som inte tagit emot stöd och hjälp. “[Pappa] har inte medverkat i de möten och 

program som parterna har rekommenderats.” (Dom 4, mamman tilldömd ensam vårdnad). Här 

synliggörs att hjälp utifrån är som ett dubbeleggat svärd där den andra sidan står för kontroll och 

översyn. Hjälpen kan ses som påtvingad och inte alltid utifrån den som anses behöva hjälpen. Att det 

finns program och kurser för föräldrar i socialtjänstens regi kan ses som styrning ovanifrån och ett sätt 

att reglera föräldrars sätt att vara föräldrar på.  

 Att tingsrätten har den största makten ifrågasätter vi inte, deras arbetsbeskrivning förutsätter 

bestämmanderätt. Föräldrarna i vårdnadstvisterna förhåller sig olika till denna maktfunktion och några 
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av våra diskurser nedan menar vi är delvis ett resultat av tingsrätten som högsta maktinstans. I relation 

till tingsrätten som har beslutanderätt menar vi att föräldrar väljer att uttrycka sig och handla på det 

sätt som de tror gynnar sin egen sak.   

7.3.2 Bedömning utan bevis 
I domskälen hänvisar tingsrätten ibland till påståenden som föräldrarna har om varandra. Ibland står de 

oemotsagda och ibland står ord mot ord. Det är svårt att veta vems ord som är sanna. Familjerättsmål 

kräver en lägre bevisbörda än brottsmål där det ska vara bevisat bortom allt rimligt tvivel innan man 

uppfattar att bevisnivån är uppnådd för fällande dom (Ngaosuvan, 2018).  

 I vårdnadstvister arbetar man mycket utifrån olika skydds- och riskfaktorer, men en trovärdig 

berättelse kan få knepiga följder ifall den inte visar sig stämma. Och hur kan man egentligen bedöma 

om anklagelser som kastas mellan föräldrar är rimliga eller inte? Ngaosuvan (2018) pekar just på att 

det finns en godtycklighet i utredningsmetoderna kring vårdnadsstvistmål då en berättelse antingen 

kan uppfattas som trovärdig eller lögnaktig. Vidare menar han att denna godtycklighet leder till att det 

faktiskt finns grund för att ifrågasätta myndigheternas rättssäkerhet. Tingsrätten tar sig rätten, för att 

den har makten att bedöma vilka påståenden som kan avgöra bedömningen eller inte. I följande 

påståenden är bevisnivån låg och godtyckligheten hög. Här uttrycker tingsrätten att det “saknas 

anledning att ifrågasätta hennes uppgifter” och “fanns det en befogad anledning att göra så” alltså ett 

tyckande baserat på föreställningar då vi inte ser att tingsrätten hänvisar till andra dokument eller 

andras utsagor som stärker mammans trovärdighet. 
 

1. Mamman har uppgett att hon värnar om att barnet ska ha kontakt med sin pappa. Det saknas 
anledning att ifrågasätta hennes uppgift. Det är inte visat att mamma har saboterat umgänget mellan 
barnet och pappan. Vid de tillfällen då mamma inte medgav umgänge, trots tingsrättens interimistiska 
beslut om att umgänge skulle ske, fanns det en befogad anledning att göra så. (Dom 35, mamman 
tilldömd ensam vårdnad) 

 
2. [Mamma] är för närvarande ensam vårdnadshavare för [barnet] och som sådan har hon omsorgs- och 
skyddsplikt gentemot honom. Därtill har hon bl.a. en skyldighet att hålla [pappan] informerad om hur 
[barnet] mår och hur det går för honom, samt – om det är förenligt med [barnets] bästa – se till att han 
får umgås med [pappa]. [Pappa] har i målet påstått att [mamman] brister i samtliga dessa skyldigheter 
och att hon bl.a. därför är olämplig som vårdnadshavare. Utifrån det som framkommit i målet är 
tingsrättens bedömning att [mamma] inte brister i sin omsorg om [barnet]. (Dom 18, mamman tilldömd 
ensam vårdnad) 

 

Det blir därmed tydligt att enskilda yrkesverksamma som inom myndigheterna och i rättsväsendet ges 

utrymme att väva in egna omdömen. Att vi har egna omdömen utifrån individuella normer och 

värderingar är inget konstigt, frågan är om de är medvetna eller omedvetna och de gynnar mammor i 

detta fall. I studien utfört av Esteves et al. (2018) visar deras resultat på att kvinnor tillskrivs med 

egenskaper som snäll, trovärdig och tålmodig till skillnad från män. I följande citatet kan läsas ut ett 

missnöje i från pappan att socialnämndens utredning är inte objektivt genomförd. “[Pappan] har inte 
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uttryckt sig såsom har redovisats i vissa delar och utredaren har gjort felaktiga tolkningar och dragit 

felaktiga slutsatser”. (Dom 22, mamman tilldömd ensam vårdnad.) 

7.3.3 Strategier 

Eftersom våra domar handlar just om vilken förälder, mamma eller pappa, som ska få ensam vårdnad 

efter tvisten så kämpar båda parter så gott de kan för att få beslutsfattare på sin sida. Man bör minnas 

att det är en hög konfliktnivå i dessa tvister och att det har lett till ensam vårdnad. Det är tydligt att 

föräldrar som sinsemellan har denna höga konfliktnivå inte kan agera utifrån barnets bästa, utan 

konflikten påverkar dem. Det är lätt att förstå att det kommer utifrån starka känslor och det är svårt att 

agera rationellt då. Det är troligt att mammor och pappor använder de knep och metoder som man tror 

kan stärka en position som bra vårdnadshavare. Det är troligt att det finns mammor och pappor som 

påstår saker som har hänt som kanske inte har det, eller bara är en del av sanningen. I domarna kan 

man utläsa att föräldrar påstår saker om varandra och ibland står ord mot ord, och det går sällan att 

veta vad som faktiskt har hänt. 

 Diskursen Strategi framträder ur materialet eftersom vi uppfattar olika mönster och tecken på flera 

strategiska metoder i domarna. Strategiska val eller beslut kan ses i olika konstellationer och kan pågå 

mellan olika aktörer både före och under pågående förhandling. I föräldrarnas kamp om barnen 

uppfattar vi att de är medvetet eller omedvetet strategiska. Strategier kan ses mellan mamma-pappa, 

förälder-barn, barn-förälder och mellan förälder-samhälle. Även att flytta (på barnet) skulle kunna ses 

som en strategi för den ena föräldern att avlägsna den andre föräldern från barnets liv på. Den 

ackumulerade mängden negativa påståenden mot en förälder kan också ses som en strategi som skulle 

kunna få vågskålen att tippa över till förmån för den ena eller andra föräldern. Nedan följer exempel 

som återger hur det strategiska valen kan uttryckas i domarna. 
 

Strategi: Flytt eller misstanke om flytt 

En strategi som både mammor som pappor använder sig av i flertalet våra domar är att flytta eller 

befara att den andra ska flytta iväg med barnet. 

 

Mamma mot pappa strategi. 

Det finns fall där mamman flyttat iväg med barnet långt bort ifrån pappan och deras tidigare 

gemensamma bostadsort. Detta är ett exempel på en möjlig exkluderingsstrategi där mamman 

medvetet velat utesluta pappan från barnets liv. Barnets mående används (se påstående 1) som ett sätt 

att bekräfta den nya situationen som positivt för barnet och blir en betydande omständighet i 

bedömningen för tingsrätten. Men barnet hade kanske mått lika bra hos pappan. I domarna hänvisas 

ofta till att det är just konflikten som skadar barnet. Om det fysiska avståndet minskar konfliktnivån 

och därmed hälsan hos barnet, är det en bekräftelse på just det, att konflikten minskar, inte att 

mamman nödvändigtvis tillgodoses barnets behov bättre än pappan. Som strategi beräknat funkade 
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mammans flytt, barnet mådde bättre. 

 

Pappa mot mamma strategi. 

Att påtala oro för att ens barn ska bli bortfört till ett annat land eller annan plats tycks vara en strategi 

som föräldrar använder i tvister. Denna typ av oro kan tolkas som ett “hot” och kan medföra en risk. 

“Fadern har påtalat oro för att modern ska föra bort barnen till ett annat land.” (Dom 53, mamman 

tilldömd ensam vårdnad) samt “Trots att pappa idag inte har något uppehållstillstånd i Sverige har det 

av utredningen inte framkommit några uppgifter som tyder på att han har planerat att ta med sig 

[barnet] utomlands.” (Dom 18, mamman fick ensam vårdnad). Domstolen behöver alltså väga in 

denna aspekt i sitt arbete då de ser till skyddsaspekter kring barnets situation. Påståenden som 

inbegriper sådana hot blir givetvis svåra att dementera eller vifta bort ifall en reell fara skulle 

föreligga. En annan strategi som föräldrar kan använda sig av är att undanhålla viktig information 

gällande barnet gentemot den andre föräldern. 

 

Mamman är för närvarande ensam vårdnadshavare för barnet och som sådan har hon omsorgs- och 
skyddsplikt gentemot honom. Därtill har hon bl.a. en skyldighet att hålla pappan  informerad om hur 
barnet mår och hur det går för honom, samt – om det är förenligt med barnets bästa – se till att han får 
umgås med pappa. Pappan har i målet påstått att mamman brister i samtliga dessa skyldigheter och att 
hon bl.a. därför är olämplig som vårdnadshavare. (Dom 18, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Man kan flytta långt bort och skapa avstånd till den andre föräldern.  

 

Tingsrätten anser vidare att den flytt till annan ort med dottern som [mamman] vidtog under år 2018 
visade på brister i såväl förmåga att kommunicera och samarbeta, samt även en bristande förmåga i att 
tillse att dottern försäkras en god och nära relation till [pappan]. Det ifrågasätts inte att [mamman] hade 
svårt att hitta ett boende i Stockholm och tingsrätten har förståelse för att boendesituationen var 
besvärlig. Att utan samråd med [pappan] flytta så pass långt bort framstår dock som en alldeles för 
ingripande och drastisk åtgärd, eftersom flytten – av såväl praktiska som ekonomiska skäl – 
omöjliggjorde för [barnet] att kunna ha ett regelbundet umgänge med sin pappa. [Barnet] är dessutom 
så pass liten att hon inte kan resa ensam, utan det skulle krävas att någon av föräldrarna följde med på 
resorna mellan städerna. (Dom 48, pappan tilldömd ensam vårdnad) 

 

Konsekvenser av ett sådant agerande kan bli att den andre föräldern får svårt att på ett ansvarsfullt och 

konsekvent sätt hjälpa sitt barn på ett bra sätt. Då stadigvarande boende är en viktig omständighet i 

domskälen och flytten leder till stabilt boende betyder det att föräldern som flyttade gynnas i 

vårdnadstvisten, och barnets mående kan också stärka argumentet för att använda det stadigvarande 

boendet som domskäl: “Det har framkommit att [barnets] mående och situation i övrigt har förbättrats 

sedan han flyttade med [mamman] till ort långt bort.” (Dom 35, mamman tilldömd ensam vårdnad). 

 

Strategi. Att bli indragen i konflikten 

Förälder-barn strategi. Att försöka få med sig barnet på sin “sida” som förälder kan ses som en 
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strategi i vårdnadstvistmål. Att som barn bli indragen i de vuxnas konflikt är givetvis inget önskvärt 

och man kan tänka att det medför pressande känslor och trolig förvirring hos barnet. Nedan följer ett 

illustrerande exempel på det. I påståendet nedan anser pappan att mamman har strategier för att 

försätta sig i en bättre position som lämplig vårdnadshavare. Man kan påstå även att pappans 

påstående är en strategi, en motstrategi för att synliggöra mammans metoder som oärliga och/eller som 

ett sätt att att framhäva sig själv som en som inte använder sig att strategier, och därmed mer ärlig och 

lämplig som vårdnadshavare. 
 
Pappa har invänt att barnen skulle ha det bättre hos honom och han har ifrågasatt mammans 
föräldraförmåga då hon enligt hans uppfattning på olika sätt drar in barnen i parternas konflikter och 
använder dem för att skaffa sig fördelar i processer. (Dom 1, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Strategi och narrativ 1, utifrån ett enskilt fall. Att bli indragen i föräldrarnas konflikt, välja sida 

samt exkludering som strategi som mamman använder mot pappan. 

I citaten nedan följer vi en och samma dom (dom 18). Med exkludering menar vi ett uteslutande 

beteende eller agerande som gör att den ena föräldern försvårar för den andra föräldern att på olika sätt 

utföra sina föräldra åtaganden. I vissa fall utövas exkluderingen i så stor utsträckning att det rentav blir 

omöjligt för den andra föräldern att upprätthålla kontakten till sitt barn. Nedan följer exempel på 

föräldrarnas konflikt går ut över barnet. Barnets inställning till föräldrarna pendlar beroende på vilken 

förälder som vid stunden är barnets boendeförälder. 

 

Av utredningen i målet framgår att barnet har påverkats såväl fysiskt som psykiskt av föräldrarnas 
konflikt. Av vårdnads- boende- och umgängesutredningen framkommer bl.a. att barnet under 
utredningstiden har svängt från att vilja bo med sin pappa och vara motvilligt inställd till sin mamma, 
till att vilja bo hos sin mamma och vara motvilligt inställd till sin pappa. 

 

I texten nedan beskriver utredningen sin inställning till vad som kan hända ifall ett barn dras in i 

föräldrarnas konflikt. De nämner en bemästringsstrategi som barnet använder sig av vilket illustreras 

genom att barnet tar känslomässig ställning för den ena föräldern och mot den andra. En strategi för att 

stå ut med situationen. 

 
I utredningen anförs följande: ” […] för barn i vårdnadstvister, och speciellt långvariga sådana, där 
kommunikationen mellan föräldrarna är bristfällig, kan detta innebära en stor risk för att barnets fysiska 
och psykiska hälsa påverkas negativt. En bemästringsstrategi kan i sådana fall vara att barnet 
känslomässigt tvingas att ta parti, och därmed välja att alliera sig med den ena föräldern och mot den 
andra, för att kunna stå ut med situationen. 

 

“Att barnet har bytt position och ändrat sin inställning till sina föräldrar utifrån vem han stadigvarande 

bor hos, är enligt tingsrätten ett tydligt uttryck för hur barn påverkas av föräldrarnas konflikt.” (Dom 

18). Nedan konstateras att barnet bott tillsammans med både mamma och pappa i olika perioder i livet. 
 

[Mamma] har varit ensam vårdnadshavare för [barnet] sedan hans födelse, men [barnet] bodde med 
båda sina föräldrar tills han var sju år. Efter separationen mellan parterna bodde [barnet] med [pappa] i 
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nästan två år. Han har idag bott med [mamma] i snart två år. Parterna har anklagat varandra för att vara 
våldsamma och det finns uppgifter om att [barnet] har bevittnat våld mellan föräldrarna, samt att han 
har påverkats av detta. Parternas förmåga att kommunicera med varandra angående [barnet] har varit så 
bristfällig att polis har tillkallats vid minst tre tillfällen med anmälningar om egenmäktighet med barn 
som följd. Både [pappa] och [mamma] har beskrivit hur [barnets] flytt till annan ort var svår för 
samtliga inblandade. [Mamma] har berättat att hon inför flytten försökte förklara för [pappa] att [barnet] 
måste bo hos sin vårdnadshavare och gå i skola på den andra orten men att [pappa] inte förstod och 
därefter förbjöd [barnet] att träffa [mammas] nya man. Hon kände att hon inte hade något annat val än 
att inte berätta för [pappa] och [barnet] om flytten innan den var ett faktum. [Pappan] har berättat att 
flytten kom som en överraskning för både honom och [barnet] vilket var traumatiskt för [barnet]. 

 

(Samtliga citat ovan är tagna från dom 18, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Strategi. Kontaktsökande till myndigheter 

Förälder-samhälle strategi: I citatet nedan kan vi se hur mamman är kontaktsökande med de sociala 

myndigheterna trots att det kanske inte är nödvändigt. Detta skulle kunna ses som en strategi att få 

med sig myndigheterna på sin sida i en tvist om ensam vårdnad. 
 

[Mamma] har uppgett att hon blivit missförstådd när hon besökte socialtjänsten i en kommun och att 
hon endast ville ha hjälp med kommunikationen med [pappan]. Även med beaktande av att viss 
språkförbistring kan ha förelegat, är innehållet i anmälan från kommunen och därtill hörande utredning 
från stadsdelsförvaltning så pass detaljerad att det knappast kan vara fråga om något större missförstånd 
mellan [mamman] och handläggarna. [Mammans] agerande framstår därför som motsägelsefullt. 
Tingsrätten anser mot ovanstående bakgrund att [mamman] har en benägenhet att kontakta myndigheter 
i högre utsträckning än vad situationen i fråga motiverar. (Dom 48, pappan tilldömd ensam vårdnad) 

 

Ytterligare ett exempel på en förälder-samhälle strategi kan ses i citatet nedan då mamman i tvisten 

påverkat sitt barn att göra en polisanmälan till polismyndigheten. Pappan anklagas här för våld och 

sexuella handlingar gentemot sin egen dotter. En riktigt illavarslande strategi utförd av mamman mot 

pappan då den visar sig inte verkar stämma eftersom pappan i denna dom fick ensam vårdnad. 
 

De lösa påståenden om våld och sexuella handlingar från [pappan] som har lagts fram i målet vinner 
inget stöd av utredningen i målet. Med hänsyn till den lojalitetskonflikt och påverkan från [mamman] 
som barnet uppenbarligen befinner sig i och är utsatt för, får de uppgifter om våld m.m. som hon må ha 
lämnat till polis och utomstående personer tillmätas ett mycket lågt bevisvärde. I de utredningar som 
gjorts beträffande familjen har inte heller funnits något stöd för dessa anklagelser och inte heller något 
annat som skulle tyda på att [pappan] skulle vara en olämplig förälder. (Dom 73, pappan tilldömd 
ensam vårdnad) 
 

Strategi och narrativ 2 utifrån ett fall. Mamman utför exkluderingsstrategi mot pappan. 

Könade utifrån positionen “offer”. 
I dom 29 läser vi att pappan i under tre och ett halvt år har flugit 67 gånger till Sverige från hans 

hemland där han bor för att få vara med sin dotter. Att tre vittnen som sett honom tillsammans med 

barnet menar på att han är en närvarande och engagerad pappa. 

 

Vittnena [1], [2] och [3], som alla vid flera tillfällen har varit närvarande när [barnet] har haft umgänge 
med [pappa], har på ett trovärdigt sätt berättat att [pappa] är en engagerad pappa som behandlar sin 
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dotter på ett fint och åldersadekvat sätt. Att [pappa] under drygt 3,5 år har flugit 67 gånger mellan 
Sverige och sitt hemland talar också för att han på alla sätt vill vara en närvarande och engagerad 
förälder. 

 

I citatet nedan kan vi se hur mamman anklagar pappan för att ha utsatt sitt barn för våld. Detta 

förnekar han och menar på att det är en strategi för att vinna fördel i rättsprocessen. “[Mamma] har 

framfört påståenden om att [pappa], i samband med umgänge, har utsatt [barnet] för våld, något som 

[pappa] bestämt har förnekat. [Pappa] har gjort gällande att anklagelserna har förts fram i syfte att 

vinna fördel i processen.”. Och vidare “[Barnet] har skyddade adressuppgifter, vilket gör att det blir än 

svårare för [pappa] att få insyn i hennes liv.” 

 Nedanstående citat är kopplat till en incident på hotell där mamman och mormor menar på att 

pappan agerat aggressivt och utåtagerande gentemot dem och försökt lämna platsen med sitt barn. 

Efter incidenten så ansöker mamman om sekretessmarkering för både henne och barnet vilket beviljas 

på den utredning som hon gav in till Skatteverket. 

 

Vid tillfället på hotellet var [pappa] aggressiv och utåtagerande mot [mamma] och [mormor] samt 
försökte att lämna platsen med [barnet]. Händelsen polisanmäldes. [Mamma] ansökte efter detta om 
sekretessmarkering för henne och [barnet], vilket beviljades grundat på den utredning som hon gav in 
till Skatteverket. 

 

Pappan har beskrivit i domstolen att han älskar sin dotter väldigt mycket och att han aldrig skulle 

skada henne. Han pluggar svenska för att kunna kommunicera med barnet. Hans plan är att flytta till 

Sverige för att kunna vara mer närvarande i dotterns liv. 

 

[Pappa] har i huvudsak anfört följande. Vad som anförts sakframställningsvis stämmer. Han älskar sin 
dotter väldigt mycket och han skulle aldrig skada henne. Han lär sig svenska för att kunna kommunicera 
med [barnet] och tillgodose hennes behov. Han har för avsikt att flytta till Sverige för att vara mer 
närvarande i [barnets] liv, det är bara några administrativa saker som kvarstår innan han kan flytta. 

 

Pappan uppger att han aldrig agerat av illvilja mot varken mamman eller mormor. Han vill att dottern 

ska ha en relation till hela sin familj på både hans och mammas familjesida. 

 

Han har aldrig agerat av illvilja mot varken [mamma] eller [mormor]. Hans påståenden om [mammans] 
hälsa baseras på vad personalen på BB sa och på vad hon själv har berättat om. Han vill att [barnet] ska 
ha en relation till hela sin familj, både på sin mammas och på sin pappas sida. 

 
I citatet nedan kan man läsa att mamman inte vill ha någon direktkontakt med pappan och har inte 

visat vilja till samarbete under huvudförhandlingen utan har uppehållit sig vid incidenten som ägt rum 

flera år tidigare. 

 

Av utredningen i målet framgår att det i dagsläget inte förekommer någon direktkommunikation mellan 
parterna överhuvudtaget utan att de istället mailar [mormor] som vidarebefordrar meddelandena. Det 
kan nämnas att denna lösning tillkommit på initiativ av [mamma], som inte har velat ha någon 
direktkontakt med [pappa]. [Mamma] har under huvudförhandlingen överlag gett intryck av att inte 
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vilja samarbeta utan har uppehållit sig mycket vid händelser som ägt rum för flera år sedan. (Samtliga 
citat över tagna från dom 29, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Kan vi anta att pappan talar sanning  har mamman verkligen lyckats att avskärma pappan ifrån hans 

barn. En sekretessmarkering försvårar avsevärt för honom att upprätthålla kontakten till sin dotter. Hur 

ska han kunna motbevisa att han inte har tagit till våld eller agerat aggressivt? Mamman har hela tiden 

stöd av mormor som tar ställning för sin dotter. Mamman har lyckats driva igenom sin vilja att få 

barnet för sig själv genom anklagelser och exkluderingmetoder. 

 

Den ackumulerade mängden negativa påståenden 

I nedanstående exempel gjordes en orosanmälan till socialtjänsten från barnets skola med anledning av 

mamman skulle ha utsatt sitt barn för fysiskt övergrepp genom att dra honom i håret. “Efter detta kom 

anmälningarna mot [pappan], gjorda av [utomstående]. [Pappan] tror att [mamman] är av 

uppfattningen att det är han som ligger bakom anmälan mot henne och att anmälningarna mot honom 

därför sedan gjordes.” (Dom 35, mamman tilldömd ensam vårdnad). Här skulle man kunna göra två 

tolkningar. Antingen så har pappan konspiratoriska tankar kring mammans agerande eller (och kanske 

en mer trolig tolkning) är att “jag gör om du gör”. Att få en anmälan emot sig inför en vårdnadstvist 

kan vi företa oss inte vägs in positivt. I ovanstående exempel så uttalas från pappan att mamman torde 

ha anmält honom utifrån föreställningen om att det var han som låg bakom anmälan till socialtjänsten 

mot henne. Detta kan ses som en medveten strategi från mamman håll att försöka skapa ett mer 

neutralt förhandlingsläge inför vårdnadstvisten. Drar vi möjligheterna och tolkningen ett steg längre så 

kan det antas att den ackumulerade mängden negativa påståenden mot en förälder kan missgynna 

denna i en tvist. Så ifall den andre föräldern också får anmälan riktad mot sig så framhävs inte den 

anmälan som riktas mot en själv som lika problematisk. Vad som sägs och görs samt i vilken grad 

dessa påståenden är troliga eller orimliga utifrån en sanningshalt blir då upp till tingsrätten att ta 

ställning till. Även kommande fall kan det utläsas av citatet att “Båda parter har påstått att den andra 

parten utsatt dem för våld eller övergrepp. Ingen av parterna har dock dömts för brott mot den andre.” 

(Dom 48, pappan tilldömd ensam vårdnad) 

 Det är inte långsökt att dra slutsatsen att en part under tvistemål faktiskt kan dra vinning av att fara 

med osanningar gentemot den andra. 

7.3.4 En mammas känsla av rätt till sitt barn är starkare än en pappas känsla av rätt till sitt barn 

En mammas känsla av rätt till sitt barn är starkare än en pappas känsla av rätt till sitt barn skulle kunna 

förklara varför kvinnor i högre grad använder sig av exkluderingsverktyg, att fler mammor än pappor 

yrkar ensam vårdnad, samt att fler barn bor hos sin mamma efter separationer. Fler pappor än mammor 

yrkar om gemensam vårdnad. Kan det vara så att pappor inte från början har samma tillgång till sfären 

förälder-barn som mamma och att de försöker “ta sig in” på spelhalvan eller sfären genom att yrka på 

gemensam vårdnad? Även detta kan i sin tur vara ett uttryck för att alla är präglade av psykologiska 
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teorier som menar att mamman är viktigare än pappan och det präglar i sin tur relationen till barnen 

och sedan separationer. Om diskursen stämmer betyder det att pappor verkar i motvind. Diskursen 

antyder att när man ska beakta vad som är bäst för barnet i tvister vägs det omedvetet mot idén om att 

mamma är viktigare än pappa. Denna diskurs påverkar även utredningsarbetet i vilket socialsekreterare 

väljer ut handlingar och egenskaper som de bedömer mammor och pappor utifrån. 

7.3.5 Inget uppehållstillstånd i Sverige 

Flertalet domar påverkas av att den ena föräldern bor utomlands och blir inte sällan helt avgörande i 

domstolens beslut. I ett fall bor barnen stadigvarande med sin pappa i ett annat land och därför dömer 

tingsrätten pappa ensam vårdnad. I ett fall bor mamman i utomlands och hon är inte nåbar och en god 

man för hennes talan. Enligt pappan har föräldrarna en överenskommelse om att han ska ta hand om 

barnen och tingsrätten dömde pappan ensam vårdnad. I alla fall där barnen bor stadigvarande i Sverige 

men har en förälder utomlands har tingsrätten dömt boendeföräldern i Sverige till ensam vårdnad. I ett 

fall (påstående 1) bor pappan i utomlands men har rest till Sverige 67 gånger under tre och ett halvt år 

och har visat att han är engagerad förälder. Han lär sig svenska och planerar att bosätta sig i Sverige. 

Trots att tingsrätten meddelar att utlandsboende inte nödvändigtvis utesluter vårdnad har det alltid 

påverkat bedömningen negativt. 

 

1. Utredaren har också angett att om [pappan] skulle komma att flytta permanent till Sverige skulle 
vårdnadsfrågan kunna komma att bedömas annorlunda. Omständigheten att en förälder är bosatt 
utomlands medför inte att gemensam vårdnad är utesluten. Däremot krävs att föräldrarna har 
någorlunda goda förutsättningar att kommunicera för att kunna utöva den gemensamma vårdnaden. 
(Dom 29, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

I ett fall (påstående 2) har pappa bott i Sverige hela barnets liv, 11 år, men har inget uppehållstillstånd. 

Han bodde med mamman och sitt barn de första sju åren, därefter hade han barnet boende hos sig i två 

år. Därefter bodde barnet två år hos sin mamma och när tingsrätten dömde mamman ensam vårdnad 

just för att barnet bodde stadigvarande hos henne. 

 

2. Trots att [pappan] idag inte har något uppehållstillstånd i Sverige har det av utredningen inte 
framkommit några uppgifter som tyder på att han har planerat att ta med sig [barnet] till sitt hemland. 
Det är oklart om [pappan] kommer att få fortsatt tillstånd att uppehålla sig och arbeta i Sverige. (Dom 
18, mamman tilldömd ensam vårdnad) 

 

Har man uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap är vårdnad inget hinder, påstående 3. 

 

3. Vidare har det inte framkommit någon sådan konkret fara för att [mamman] skulle föra bort barnen 
till ett annat land att det i sig utgör ett hinder mot att tillerkänna henne ensam vårdnad. [Mamman] har 
etablerat sig i Sverige med arbete och bostad, och tingsrätten utgår från att hon – i enlighet med vad hon 
har uppgett – avser att stanna här. (Dom 94, mamman tilldömd ensam vårdnad) 
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7.3.6 Etnicitet 

På samma sätt som vi kan ha föreställningar om könens olika egenskaper kan man ha föreställningar 

som baseras på kulturella och etniska skillnader. I domarna har majoriteten icke-svenska namn och i 

många fall har individerna kopplingar till sitt ursprungsland. I ett fall upplever sig en mamma bedömd 

utifrån sin etnicitet. 

[Mamman] har uppgett att hon upplever sig utsatt för rasism av såväl [pappan] som socialtjänst och 
polis. Tingsrätten ifrågasätter inte att [mammans] egen upplevelse av situationerna varit så som hon 
beskriver, men kan konstatera att det saknas konkret utredning som ger stöd för att [pappan] eller någon 
myndighet agerat otillbörligt i förhållande till [mammans] ursprung eller hudfärg. (Dom 48, pappa 
tilldömd ensam vårdnad). 
 
[Pappan] har påpekat att [mamman] använder flera namn på dottern. Den omständigheten att 
[mamman] har olika smeknamn på dottern framstår dock inte i sig som något problem. [Mamman] har 
också förklarat hur hon ser på frågan om namn utifrån sin kultur och tingsrätten anser inte att det hon 
har berättat i den delen är något anmärkningsvärt. (Dom 48, pappa tilldömd ensam vårdnad). 

 

7.4 Sammanfattande resultat och analys 
Resultatet visar att barnen i många av domarna har levt under särskilt bekymmersamma förhållanden. 

Antalet fall med våld där pappan har varit förövare (sju av arton fall) är högt vilket har lett till att 

många mammor har levt i skyddat boende och en del lever fortfarande med skyddade personuppgifter. 

Förälder med narkotikamissbruk förekommer i två fall, varav ett där mamman är aktiv missbrukare, 

och innebär en fara för barnet. I ett fall kämpar en mamma med psykisk ohälsa och bedöms vara en 

fara för barnet. Omständigheter som inte är problematiska i sig men har påverkat utfallet för barnet är 

flera fall med en förälder som bor utomlands, i ett fall har en förälder inte uppehållstillstånd i Sverige. 

Våra domar och den statistik som Rejmer (2003) visar på är att föräldrar som tvistar om vårdnaden i 

domstol är en minoritet och inte representativa för alla de föräldrar som separerar i Sverige. Många av 

de föräldrar som tvistar i domstol om vårdnaden har sedan tidigare varit eller är aktuella hos 

socialtjänsten. Det stora antalet fall med våldsamma män påverkar utfallen i allra högsta grad. I våra 

domar har det lett till att mammorna har haft barnen boende hos sig och det i sig har varit den främsta 

anledningen till att mamman tilldömts ensam vårdnad. Var barnen bor och bott den senaste tiden är 

den viktigaste omständigheten som påverkar vilken förälder som blir tilldömd ensam vårdnad. 

 Dominerande teman och diskurser i vårt material är Riskbedömning, Barnets nuvarande 

boendesituation, Könad omsorgsförmåga, Strategier och En mammas känsla av rätt till sitt barn är 

större än en pappas känsla av rätt till sitt barn. De två förstnämnda teman förklarar till stor del 

skillnaden i utfall mellan män och kvinnor. De andra bidrar till att synliggöra på vilket sätt kön 

påverkar vårdnadstvisterna. Med könad omsorg i åtanke kan vi se att pappor och mammor bedöms 

olika utifrån olika slags omsorg, särskilt omsorgen Bibehålla umgänge med andra föräldern. I fall där 

mammor värderas utifrån denna omsorg problematiseras det sällan, man förutsätter att hon kan bidra 

med att barnen får tillgång till sin pappa. Pappor ifrågasätter man däremot och menar att det är ett stort 

ansvar. Barnens tillgång till mamman värderas således högre än pappan. Diskursen Strategier 
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tydliggör att kvinnor använder exkluderingsstrategier när de inte vill ha kontakt med pappan och att de 

gynnas av det för att resultatet blir en situation fri från konflikt, och därmed lugn och ro för barnet. 

 Våra kvantitativa data visar att pappor tilldömdes ensam vårdnad i 11 procent av fallen, mammor 

tilldömdes ensam vårdnad i 55 procent av fallen och 34 procent tilldömdes föräldrarna gemensam 

vårdnad. I jämförelse med Schiratzkis (2008) statistik där pappor tilldömdes ensam vårdnad i 18 

procent av fallen, mammor tilldömdes ensam vårdnad i 49 procent av fallen och gemensam vårdnad i 

30 procent av fallen är de hyfsat lika. Största skillnaden är att färre pappor tilldömdes ensam vårdnad i 

vårt urval och fjorton år senare. Schiratzkis (2008) urval gällde dessutom hovrättsdomar och av de fall 

som överklagas och går vidare till hovrätten är det upp till hälften som ändras. Vårt material visar att 

mammor i högre grad yrkar på ensam vårdnad och pappor oftare på gemensam vårdnad. Dessa siffror 

och diskursen kring Strategier samt Könad omsorg  tydliggjorde diskursen En mammas känsla av rätt 

till sitt barn är större än en pappas känsla av rätt till sitt barn. Alla dessa diskurser klargör att 

föreställningar kring mammaroller och papparroller påverkar utfall i vårdnadstvister. Utifrån dessa 

diskurser bör man ha i åtanke att utfallen påverkas tidigare än i huvudförhandlingarna. Redan i 

socialtjänstens utredningar kan socialsekreterares föreställningar kring mammaroller och papparoller 

påverka vilka handlingar och egenskaper hos mamma respektive pappa som framförs som 

betydelsefulla i granskningen. Och givet att mammors och pappors egna föreställningar påverkar deras 

egna val efter barnets födsel, under barnens uppväxt och senare i en eventuell separation. 

7.5 Resultatdiskussion 

Inledningsvis kan det vara bra att minnas att vårdnadstvisten är ett nederlag i sig. Barnen är offer för 

föräldrarnas separation och konflikt. Det är självklart att tingsrätten ska bidra till att barnen får lida så 

lite som det går, och allra helst ha det så bra som möjligt. Det innebär att barnen, i de fall där 

gemensam vårdnad inte är en god lösning, ska få vara mest hos den förälder som är bäst för dem. Och 

samtidigt har vi jämställdhetsmål i Sverige, oavsett kön ska kvinnor och män bedömas lika, oavsett 

om det gäller om lika lön för lika arbete eller föräldraskap. Dessa ska inte vägas mot varandra, barnens 

bästa ska givetvis stå högst. Normer och föreställningar om män och kvinnor ska däremot inte stå i 

vägen för ett jämställt föräldraskap. 

 Utifrån ett helhetsperspektiv kan man påstå att pappor särbehandlas, men det bör påpekas att det är 

en situation både mammor och pappor medverkar till. Utifrån ett helhetsperspektiv påbörjas 

olikbehandling vid födseln av barnet, kanske tidigare om man tar hänsyn till parets arbetsförhållanden 

när de blir gravida och hur de har planerat fördelning av föräldraledigheten. Alla viktiga 

omsorgsförmågor, att kunna ta hand om barnets fysiska behov samt lära sig vilka signaler som 

uttrycker specifika behov kan både pappor och mammor lära sig, och det sker först när man blir 

förälder. En mamma som helammar har inledningsvis försprång i anknytningssystemet, men om 

pappan har mycket beröring och bär på sitt barn kan han ha samma förutsättningar. Mammas kramar är 
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inte per automatik mer tröstgivande eller mer kärleksfulla än de som pappa ger. Barnet kan ha flera 

anknytningspersoner men det förutsätter att man är med barnet och tar hand om barnet. Nära omsorg 

skapar goda förutsättningar för att ha en nära relation med sitt barn, oavsett kön på omsorgsgivaren. 

Det är tydligt att det är den nära omsorgen som sker i direktkontakt med barnet som värderas högt i 

domskälen. Att en förälders förmåga att försörja familjen aldrig nämns eller värderas i domskäl kan 

definitivt ses som positivt. Idag förvärvsarbetar kvinnor och har inte behov av mannens försörjning i 

samma utsträckning som tidigare generationer. Mächs (2014, 26 juni) skriver att välfärdsstaten gör det 

möjligt att lämna en dålig relation, ekonomin behöver inte stå i vägen. Här skiljer sig Sverige från 

exempelvis USA, där man håller samman i dåliga tider eftersom det är svårt ekonomiskt att gå till två 

ensamhushåll. 

 För att par ska bli mer jämställda i Sverige som föräldrar handlar det inte om att värdera den 

ekonomiska omsorgsbiten högre utan att pappor ska omfamna den sfär som ansvarar för den nära och 

direkta omsorgen. För att skapa jämlikhet behövs möjligen att mamma och pappa delar på det 

organisatoriska. Elvin-Nowaks forskning (2005) som pekar på att mammans position karakteriseras av 

just huvudansvaret för barnen och att de anpassar sitt arbetsliv och annat till barnens tider och behov, 

kan förändras. Det sker en förändring, fler pappor tar föräldraledigt och fler par delar lika på 

föräldrapenningen. Enligt Försäkringskassan tog kvinnor ut 99,5 procent av alla dagar 1974. 2018 tog 

mammor ut 71 procent av föräldrapenningen och pappor tog ut 29 procent av föräldrapenningen. 17 

procent av de föräldrar med barn som föddes 2015 delade på sin föräldrapenning.  

 Det ställer troligtvis krav på mammor att släppa in pappor på hemmaarenan, att inte ta på sig 

huvudansvaret per automatik. Å andra sidan anser Bekkengen att det viktigt att skilja på en 

barnorienterad maskulinitet (relationen-pappa-barn) från en jämställdhetsorienterad maskulinitet 

(relationen man-kvinna). Hon menar att en bra pappa är inte alldeles självklart en jämställd man 

(Angevall, 2008). Roger Klinth är barndomsforskare vars forskningsområde riktas mot familjepolitik 

med ett fokus på pappaledighet. Han har tillsammans med Thomas Johansson, professor i pedagogik 

vid Göteborgs universitet, genomfört en studie av pappor som tar ut minst sex månaders 

föräldraledighet per barn. I deras historiska exposé tydliggör de att jämställdheten inte nödvändigtvis 

har ökat för att männen valt att ta på sig ett större ansvar. Under 1960-talet när kvinnorna tog sig ut på 

arbetsmarknaden berodde det på en massiv utbyggnad av den offentliga barnomsorgen. De menar 

vidare att fäderna inte tilldelades några förpliktelser vad gäller det aktiva föräldraskapet. Den 

ekonomiska självständigheten blev istället kärnpunkten i jämställdheten. Och givetvis var det 

lönearbete och inte omsorgsarbete som man syftade på. På grund av att männen inte ökade sitt ansvar 

inom hemmasfären arbetade kvinnor ännu mer, både hemma och utanför hemmet (Klinth & 

Johansson, 2010). Fler kvinnor väljer att deltidsarbeta och det resulterar i att kvinnor har det betydligt 

sämre ställt ekonomiskt när de pensioneras.  

 Å ena sidan finns det fortfarande utrymme för pappor att öka sitt engagemang hemma. Man kan 

styra föräldraförsäkringen ännu mer och kräva att både mamma och pappa stannar hemma lika mycket 



 48 

med gemensamma barn. En annan lösning är att göra föräldraledigheten pensionsgrundande. Förutom 

att kvinnors pension skulle öka, skulle möjligen fler pappor uppmuntras till att vara hemma med barn. 

Och över tid skulle det innebära att fler barn får tillgång till sin pappa och god förebild som 

närvarande pappa.  

 Man kan vidare önska sig att normer och föreställningar kring pappor och mammor ska bli mer 

jämställda, på så vis att det ska kännas mer självklart för en pappa att ta ansvar för den nära omsorgen 

och anpassa sitt liv mer efter barnen. Vad bidrar till att pappor värderar föräldraskapet högt? Klinth 

och Johansson (2010) skriver att kvinnors och mäns handlingsutrymme är olika. Yrkesmässigt, socialt 

och geografiskt har kvinnors handlingsutrymme varit snävare än männens. Trots att 

pappaledighetskampanjer som förekommit i Sverige har haft som ambition att omfördela mäns och 

kvinnors rättigheter har de återskapat en ordning med olika handlings- och rörelsefrihet för kvinnor 

och män. När försäkringskassans kampanjer har försökt att bidra till att pappor ska vara hemma med 

sina barn har de betonat möjligheterna till ett flexibelt utnyttjande av föräldraledigheten, att 

exempelvis ha den i samband med semestrar. Den inte uttalade förutsättningen innebar att män kunde 

välja och kvinnor fick använda övrig tid. Pappaledighet blev såldes överordnat jämställdhetspolitiska 

mål, då kvinnors möjlighet att välja och anpassa sin ledighet efter karriärmöjligheter underordnades 

mannens valmöjligheter. Klinth och Johansson (2010) skriver att jämställdhetsdebatten ofta har satt 

likhetstecken mellan pappaledighet och jämställdhet och menar att deras intervjustudie inte kan 

bekräfta detta samband. Andra motiv har varit dominerande när pappor väljer att vara hemma. 

Papporna beskriver att de vill odla nya sidor hos sig själva, ta kontroll över sin situation, ha ökad 

livskvalitet och i deras berättelser fick barnen rollen som en kompanjon och vägvisare. De pratade om 

ledigheten som en del i en emotionell och social kompetens som även kunde bidra till yrkeslivets 

karriär. De menar vidare att männens berättelser kunde tolkas som en strävan efter nya manliga 

identiteter (Klinth & Johansson, 2010). Det måste i en modern tid finnas utrymme för flera olika 

varianter av pappaskap. Precis som kvinnor genom feminismen hävdat att den stereotypa bilden av 

kvinnan behöver breddas. Studien som är genomförd i Argentina, Brasilien och USA där man 

undersöker om det finns föreställningar kring män respektive kvinnor och om de påverkar 

vårdnadstvister tydliggör att män och kvinnor blir sedda på olika sätt. Den bekräftar å en sidan att män 

kämpar i motvind i vårdnadstvister, men det kan tolkas som att det finns ett behov av att förändra 

könsidentiteterna alternativt bredda dem. 

 Strukturella regleringar i all ära, vi har nytta av föräldraförsäkringar, föräldraledighet och 

jämställdhetsbonusar, men frågan är om nya identiteter och könsroller utvecklas genom dessa eller om 

det krävs att individer hittar dit genom egna individuella val. Angevall (2008) anser att det börjar med 

krav på mannen. Om en barnorienterad maskulinitet inte kopplas ihop med några skyldigheter för män 

att ta ansvar så kommer det innebära att kvinnor även fortsatt kommer behöva anpassa sig. Det 

resulterar i att könsmaktsordningen består oförändrad, även med en barnorienterad maskulinitet. 

Kraven behöver dock inte bara komma på strukturell nivå. Kanske skulle kvinnor ha nytta av att tänka 
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som männen och ta flera beslut med hänsyn till egen personlig utveckling och karriärmöjligheter. En 

del av lösningen handlar möjligen om att inte vänta, utan ta för sig genom att förekomma och meddela 

hur hon vill ha ett delat föräldraskap.  

 Som metod att skapa jämlikhet har det inom socialt arbete varit angeläget att anlägga ett 

könsneutralt perspektiv. Kritik gentemot detta ideal är att det kan skapa en slags “könsblindhet” 

(Hydén, 2013). Idealet kan leda till idén om att man kan nå ett tillstånd av medvetenhet från vilket 

man inte längre bedömer individer utifrån dessa kategorier. Att man kan se bortom dessa kategorier 

per automatik och se individen som den är. Faran med att glömma att vi ständigt bär på normer och 

föreställningar, som visserligen kan förändras, är att vi gör precis tvärtom, att man agerar på alla sina 

olika föreställningar kring kön, etnicitet och så vidare i mötet med den andre. Elvin-Nowak (2005) 

menar att kön är ständigt närvarande i hur vi uppfattar andra och samtidigt relateras kön till andra 

roller och identiteter, såsom mamma, undersköterska eller låginkomsttagare. Connell (1995) menar att 

vi inte kan uppfattas som enbart biologiska varelser och inte med enbart ett perspektiv. Begreppet 

“Man” förstås inte utan att definiera kvinnligt och “Kvinna” kan inte förstås utan att definiera manligt. 

Dessutom behöver man relatera kön och deras beskrivningar till en kulturell och historisk kontext. 

 Bristande kunskap om vad som skiljer män och kvinnor åt rent biologiskt påverkar sannolikt vår 

förståelse av kön samt de förväntningar vi har gentemot varandra. I strävan efter att se på alla de sätt vi 

skapar kön socialt underordnas det biologiska kunskapen. Det som skiljer människan från djuren är att 

vi människor kan välja att leva under normer som inte nödvändigtvis är i synkronicitet med vår 

biologiska natur. Tänk om mäns och kvinnors skillnader i biologi döljs under sociala konstruktioner, 

att de bidrar till att å ena sidan osynliggöra biologiska skillnader och andra sidan bidra till att vi skapar 

flera gemensamma förutsättningar till att både män och kvinnor ska kunna omfamna flera sociala 

sfärer.  

 Att bredda könsroller handlar dessutom inte enbart om att utöka antalet kvinnoperspektiv 

respektive mansperspektiv. Ett sätt att bredda dem är att koppla dessa samman med kategorier såsom 

klass, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Faktorer som dessa påverkar varje 

människas identitet och upplevelse i mötet med andra. De påverkar hur vi projicerar bilden av oss 

själv till andra samt uppfattas av andra (Hydén, 2013). I våra domar finns flera individer med utländsk 

bakgrund och i ett fall upplever en mamma sig vara utsatt för rasism. Det är troligt att föreställningar 

kring hennes osvenskhet kan påverka uppfattningen av henne som mamma och vilka egenskaper och 

handlingar som socialtjänsten uppmärksammar som betydelsefulla. 

 För det sociala arbetets del innebär det att socialsekreterare och andra som möter föräldrar i sin 

yrkesroll behöver utmana sina föreställningar om könsroller och föräldraskapet. Det är viktigt att 

förstå hur mycket föreställningar påverkar bedömningen av människor, och att det kräver ett reflexivt 

förhållningssätt i det praktiska sociala arbete. Dessutom behöver vi bidra till en positiv utveckling när 

det kommer till våldsförebyggande arbete samt bra behandling för att få våldsverkare att upphöra slå 

sina kvinnor. Socialsekreterare kan behöva genomskåda olika strategier, och arbeta motiverande med 
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mammor (och pappor) så att de förstår värdet av att barnet har tillgång till båda föräldrar, samt bidra 

med kommunikationsverktyg till föräldrar som vill nå varandra.  

 Men till syvende och sist, och oavsett om det sker via politisk styrning eller via kvinnans ökade 

handlingskraft, om pappor vill blir sedda och respekterade som huvudföräldrar även dem, måste 

pappor ta ett mer aktivt ansvar och inte tillåta sig själva att endast förbli en umgängesförälder, eller 

“den lekande pappan” för sitt barn. 

7.6 Vidare forskning 

I studien har vi undersökt hur föreställningar kring könen eventuellt påverkar vårdnadstvister och som 

kan ge en viss förståelse för den verklighet som mammor och pappor lever i, i och med en separation 

och vårdnadstvist. Den kan däremot inte berätta om hur föräldrar upplever vårdnadstvister, för då hade 

vi behövt göra en intervjustudie. För att upptäcka eventuella föreställningar kring könsroller som 

kanske påverkar tvister via socialtjänstens utredningar skulle man kunna intervjua 

socialsekreterare  eller analysera utredningsdokument. 
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