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Abstract   

 

Titel: Gemensam vårdnad – mammas eller pappas bästa? En studie av genus och föräldraskap 

i socialtjänstens vårdnadsutredningar 

Författare: Lotta Lindqvist 

 

Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänsten i vårdnadsutredningar konstruerar och 

bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor när de föreslår gemensam vårdnad. 

Vidare syftade studien till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för förslaget om 

gemensam vårdnad fördes i utredningarna. Materialet utgjordes av tio vårdnadsutredningar 

där utredarens förslag till beslut var gemensam vårdnad. Materialet hämtades från tre större 

svenska tingsrätter och i samtliga utredningar fanns två föräldrar av olika kön samt ett eller 

flera gemensamma barn. Jag använde mig av kvalitativ metod och analyserade empirin med 

hjälp ideologikritik och genus- och familjeteoretiska begrepp. Till analysen fanns en teoretisk 

ram av socialkontruktionism och makt. Studien visade att utredarna sällan argumenterade 

särskilt mycket för förslaget om gemensam vårdnad utan att de främst lutade sig på generella 

resonemang och konsteranden om att gemensam vårdnad brukar anses vara barnets bästa. I 

argumentation och bedömning för förslaget om gemensam vårdnad gas individuella 

omständigheter som framkommit i utredningen liten plats. Latent i utredningarna 

konstruerades moder- och faderskap på olika sätt men utredarna gjorde sällan några uttalat 

genusbundna skillnader. Ett samarbetsvägrande moderskap med större omsorgsansvar 

konstruerades i relation till ett samarbetsinriktat faderskap som kunde förlita sig på mödrars 

större ansvar men ändå anses vara lika viktiga som föräldrar. Mödrars uppgifter om fäders 

våld och övergrepp tolkades om och osynliggjordes när det sågs som ett utslag av föräldrarnas 

gemensamma konflikt. Ett faderskap som stod för större trovärdighet konstruerades i relation 

till ett moderskap vars uppgifter mer sällan påverkade utredarens förslag och bedömning. 

 

Nyckelord: gemensam vårdnad, moderskap, faderskap, genus, familj 
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1.Inledning 
 

Familjen är i förvandling. Samtidigt som den traditionella kärnfamiljen lever kvar som 

normativt ideal ökar stadigt förekomsten av andra familjekonstellationer och andelen 

skilsmässor är fortsatt hög. Behovet av att omdefiniera familjen och hitta nya lösningar för 

organiserandet av föräldraskapet växer i takt med denna utveckling (se ex Bäck-Wiklund & 

Johansson 2012; B.Silva & Smart 1999). De allra flesta föräldrar som separerar kommer 

överens och hittar själva sätt att organisera framtiden och hur de skall göra i frågor som rör de 

gemensamma barnen. För ca 20 % är det dock så svårt att hitta en lösning att samhället 

kopplas in. För en ytterligare mindre andel är det så svårt att komma överens om vårdnad, 

boende och umgänge att ärendet tas upp i domstol, i form av en vårdnadstvist (Emtestam & 

Svensson 2014).  

Årligen är mellan 60- och 66.000 barn i Sverige med om att deras föräldrar separerar 

(Statistiska Centralbyrån [SCB] 2020). Samtidigt ökar antalet vårdnadsmål i svenska 

domstolar kraftigt. Den typ av tvist som utgörs av två tvistande föräldrar ökade med 48 % 

åren mellan 2006–2015 (Vårdnadsutredningen 2017). Mellan 2016–2020 avgjordes ca 6000–

7000 sådana mål om vårdnad om barn i svenska domstolar årligen (Svensk domstolsstatistik 

2020).  

Det har sedan främst 1990-talet skett stora förändringar av lagstiftningen rörande vårdnad om 

barn och den mediala debatten om vårdnadsfrågorna och kön har periodvis varit hätsk 

(Schiratzki 2008). Kvinnojoursrörelsen menar att socialtjänsten och domstolarna 

återkommande misslyckas med att skydda våldsutsatta kvinnor och barn i vårdnadstvister och 

att lagstiftningen utesluter förekomsten av pappor som förövare. Riksorganisationen för 

kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) hade 2016 särskilt fokus på vårdnadsfrågor och avser 

att 2021 släppa en nyutgåva av sin rapport ”Våld och vårdnad”. 

Om kvinnojoursrörelsen finns på den ena sidan finns på den andra en uttalat antifeministisk 

papparättsrörelse som hävdar att män systematiskt kränks och förfördelas av systemet genom 

att de inte ges rätt att vara föräldrar på samma villkor som kvinnor (se ex: www.daddys-

sverige.com, www.dads-r-us.se). Tongångarna från ”pappalobbyn” har stundvis varit mycket 

hårda och deras inflytande på beslutade reformer betydande (Schiratzki 2006; Kurki-Suonio 

2000).  

http://www.daddys-sverige.com/
http://www.daddys-sverige.com/
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Svensk jämställdhetspolitik har i mångt och mycket byggt på två parallella projekt; att öka 

kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och mäns på området hem och barn (Eriksson 2003). 

En välkänd sammanfattning av ambitionen är ”att skaffa mamma jobb och göra pappa med 

barn” myntad av folkpartisten Bonnie Bernström på 1970-talet (Klinth & Johansson 2010 

s.54). Lagstiftningen på vårdnadsområdet är genomgående könsneutralt formulerad och då 

kön utesluts betonas i stället vikten av två föräldrar (Schiratzki 2008). Lagstiftningen har 

formulerats för att kunna öka andelen konstellationer där två föräldrar delar på den juridiska 

vårdnaden och gemensam vårdnad är idag den vanligaste vårdnadsformen samt rättens 

uttalade huvudregel (Mägi & Zimmerman 2015).  

Samtidigt är samhället som lagen reglerar inte jämställt och ”ett gott föräldraskap” är inte 

detsamma för kvinnor som för män. Många menar att den könsneutrala lagstiftningen i mötet 

med en ojämställd verklighet i praktiken får genusbundna konsekvenser. Klinth och 

Johansson (2010 s.109) skriver att det könsneutrala föräldrabegreppet kan ”gömma undan de 

specifika förutsättningar som kännetecknar mäns och kvinnors föräldraskap”. På liknande sätt 

menar Eriksson (2003) att gemensam vårdnad inte är liktydigt med ett jämställt föräldraskap 

utan kan betyda olika saker för mammor respektive pappor samt att beslutsrätten som 

tillkommer vårdnadshavare i praktiken kan innebära att pappor ges rätt att besluta om såväl 

mammors som barns liv. Lagstiftaren kan, om man spetsar till det, anklagas för att vilja skapa 

en verklighet som (ännu) inte finns snarare än hantera existerande problem.  

 

1.2 Problemformulering 

När vårdnadstvister tas upp i domstol åläggs vanligen socialtjänstens familjerättsenhet att 

utreda tvistefrågorna i s.k. vårdnadsutredningar. I mindre kommuner åläggs detta vanligen 

socialtjänstkontoret medan det i större kommuner ofta finns en egen enhet inom 

socialtjänsten, s.k. familjerättsbyråer1. Vårdnadsutredningen ligger sedan till grund för 

tingsrättens dom om vårdnad om barn. I utredningen gör familjerättssekreterarna 

bedömningar och lämnar förslag till beslut till tingsrätten. Mot bakgrund av den mediala 

debatten om kön och vårdnadsfrågor och det faktum att antalet vårdnadstvister ökar är ämnet 

angeläget.  

 
1 I uppsatsen åsyftas därför samma sak med familjerätten respektive socialtjänsten.  
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Om socialtjänsten när de föreslår gemensam vårdnad, gör genusbundna och därmed 

diskriminerande skillnader på barns föräldrar är det allvarligt och inte rättssäkert oavsett om 

det är mammor eller pappor som förfördelas. Gemensam vårdnad är rättens ”huvudregel” och 

då föreställningar om olika familjeformer och föräldraskap har tydliga normativa och 

moraliska implikationer är det angeläget att undersöka om och hur detta påverkar 

bedömningarna. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur socialtjänstens vårdnadsutredningar konstruerar och 

bedömer föräldraskap för mammor respektive pappor i utredningar där de föreslår gemensam 

vårdnad. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka och synliggöra hur argumentationen för 

utredningarnas förslag om gemensam vårdnad förs.   

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur argumenterar familjerättssekreterarna för bedömning och förslag om gemensam 

vårdnad i utredningarna? 

2. Hur konstrueras och bedöms moder- respektive faderskap i utredningarna? 

 

1.5 Studiens relevans för socialt arbete 

Uppsatsen sätter ljus på utredningar gjorda av socionomer på socialtjänstens 

familjerättsenheter. Familjerättsutredarna agerar på uppdrag av domstolarna för att på bästa 

möjliga sätt klargöra vad som är barnets bästa och därmed den bästa lösningen. Detta är en 

viktig uppgift som ställer stora krav på den som är satt att utföra den. 

Barnets bästa skall enligt lag vara avgörande i sammanhanget men socialarbetaren har 

samtidigt ansvar för att samtliga familjemedlemmar i varje ärende behandlas med respekt och 

på ett rättssäkert sätt. Skulle det visa sig att man i bedömningar och förslag till tingsrätterna 

tar otillbörlig hänsyn till kön/genus är det allvarligt. Principen om barnets bästa och vikten av 

barnperspektiv har fått stort genomslag i socialt arbete generellt precis som på det 
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familjerättsliga området. Att ha ett uttalat ”mammaperspektiv” respektive ”pappaperspektiv” 

skulle snarare uppfattas som oprofessionellt samtidigt som avsaknad av reflektion kring kön 

riskerar att leda till man att missar viktiga aspekter och eventuellt oförutsedda konsekvenser 

av beslut, perspektiv och arbetssätt. Dahlberg (1995 s.26) menar exempelvis att man för att 

kunna följa könsneutrala regler måste ”synliggöra och fokusera på kön”. 

Vad en familj är och bör vara är i förändring och det sociala arbetet behöver hänga med, 

annars finns risk att man reproducerar och vidmakthåller gamla, förlegade maktstrukturer 

mellan mammor och pappor, alltså kvinnor och män. Rätten till skilsmässa och möjligheten 

att leva ett självständigt liv har uppnåtts genom kamp från kvinnorörelsen och kan inte tas för 

given. Om den familjerättsliga principen om barnets rätt till två föräldrar samtidigt kan 

användas för att motarbeta kvinnors frigörelse genom att inte låta dem lämna relationer som 

de önskar är det en ytterst viktig diskussion att föra. 

Mot bakgrund av att antalet vårdnadstvister ökar är ämnet angeläget då familjerätt kan komma 

att bli ett växande fält inom det sociala arbetet (Vårdnadsutredningen 2017). Att det dessutom 

visats upprepade gånger att många familjer som hamnar i vårdnadstvist i hög grad är socialt 

och ekonomiskt utsatta familjer ökar ytterligare ämnets relevans för socialt arbete i vid 

mening (Rejmer 2003, Röbäck 2012). Det är som bekant inte uteslutande de familjerättsliga 

enheterna som möter familjer där det förekommer våld, missbruk och fattigdom.  
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2. Bakgrund 

I föreliggande avsnitt presenteras först kort hur lagstiftningen på vårdnadsområdet utvecklats. 

Sedan följer en genomgång av vad som avses med de tre begreppen ”vårdnad, boende och 

umgänge”, vad en vårdnadstvist är samt en beskrivning av vårdnadsutredningar och dessas 

funktion. Sist följer ett avsnitt med lagstiftning aktuell för området.  

 

Vårdnadstvister som samhälleligt fenomen blev synligt under 1970-talet i takt med att allt fler 

par separerade. Lagstiftningen om vårdnad ansågs vara i behov av översyn och en utredning 

om barnets rätt gavs år 1977 i uppdrag att modernisera lagstiftningen (Singer 2014). 1977 

infördes möjligheten till gemensam vårdnad för ogifta och frånskilda, förutsatt att domstol 

bedömde att det var till barnets bästa. Kravet på domstols godkännande även när föräldrarna 

var överens togs bort 1982. 1992 infördes en s.k. ”stark presumtion” för gemensam vårdnad 

vilket innebär att domstolen ska döma till gemensam vårdnad om inte starka skäl för att inte 

göra det föreligger. Om någon av föräldrarna motsatte sig detta var rätten dock tvungen att 

välja någon av föräldrarna som ensam vårdnadshavare. (Schiratzki 2008).  

År 1998 gavs domstolarna mandat att döma till gemensam vårdnad och växelvis boende även 

mot en förälders vilja. Första gången jämställdhetsfrågan lyftes på politikområdet vårdnad var 

i samband med 1998-års reformer. I direktiven ålades utredaren (regeringens s.k. 

”pappagrupp”) att redovisa förslagen ur jämställdhetsperspektiv. Detta underläts dock av 

utredaren med hänvisning till att målsättningen med lagstiftningen skulle vara att bidra till 

samförståndslösningar och att frågan inte handlade om jämställdhet mellan föräldrar 

(Schiratzki 2008).  

2006 begränsades domstolens möjligheter att döma till gemensam vårdnad mot en förälders 

vilja något mot bakgrund av att det ansågs nödvändigt att strama upp användningen av 

vårdnadsformen. Efter 2006 måste domstolen i högre utsträckning beakta risker för barnet 

samt föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det betonades bl a att gemensam vårdnad mot en 

förälders vilja inte fick utdömas schablonmässigt och att uppgifter om våld alltid måste prövas 

(Schiratzki 2008).  

Schiratzki (2008) menar att dessa reformer (eventuellt med undantag för 2006-års 

uppstramning, min anmärkning) genomförts med en tydlig bild av hur svenska jämställda 
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familjer bör utformas. Singer (2014 s.355) menar något föraktfullt att det rör sig om ”social 

ingenjörskonst”. Visionen lagstiftningen bygger på kan sammanfattas med att mammor och 

pappor ska dela föräldraskapet trots de inte längre lever tillsammans. Detta kan också ses i att 

vårdnadstvistutredningen (2017) föreslår att tingsrätten ska kunna besluta om gemensam 

vårdnad även mot båda föräldrarnas vilja vilket alltså inte är möjligt idag. 

Handläggningen av vårdnadsrelaterade konflikter har som mål att skapa gemensamma 

lösningar och samförstånd (Singer 2014). När parterna har svårt att komma överens erbjuds 

de i första hand samarbetssamtal via socialtjänsten. Alla svenska kommuner är sedan 1991 

skyldiga att tillhandahålla detta (Emtestam & Svensson 2014). Domstolarna är uttalat ovilliga 

att ta upp vårdnadsmål då det råder konsensus om att processen kan vara skadlig för barn 

(Schiratzki 2008; Vårdnadstvistutredningen 2017). Många påbörjade tvister läggs ner till 

förmån för träffade överenskommelser (Emtestam & Svensson 2014). Så sker i cirka 65 % av 

målen där i något skede funnits ett yrkande om ensam vårdnad. Domstolarna använder beslut 

om samarbetssamtal och upprepade muntliga förberedelser med överenskommelser där 

parterna successivt närmar sig varandra för att de ska komma överens före dom. Sen 2006 kan 

domstolarna också besluta om medling (Vårdnadsutredningen 2017).  

 

2.1 Vad är vårdnad, boende och umgänge? 

Den som är ett barns vårdnadshavare har ansvar och bestämmanderätt över barnets personliga 

förhållanden. Är vårdnaden gemensam skall vårdnadshavarna tillsammans besluta om frågor 

som rör barnet. Detta innebär inte att (båda eller någon) vårdnadshavare nödvändigtvis måste 

stå för den praktiska omvårdnaden (Mägi & Zimmerman 2015). Den juridiska vårdnaden är 

frikopplad från omsorg. Detta betyder i praktiken att många föräldrar som inte har del i den 

dagliga omsorgen om och inte bor ihop med sina barn ändå har juridisk bestämmanderätt över 

sagda barn. Vårdnadsformen säger heller ingenting om ”den emotionella kontakten mellan 

barn och förälder” (Schiratzki 2008, s.75).  

Med boende avses vart barnet har sitt stadigvarande boende. Den förälder barnet inte bor 

tillsammans med är ”umgängesförälder”. Alternativet till stadigvarande boende är att bo hos 

båda föräldrarna ungefär lika mycket, s.k. växelvist boende. (Mägi & Zimmerman 2015). 

Alla barn som har två föräldrar har rätt till en god och nära kontakt med dem. Lagen reglerar 

umgänget med den förälder som barnet inte bor med och det är den förälder som vill umgås 
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med barnet som kan väcka talan om det i domstol. Den som är boendeförälder kan väcka talan 

om inskränkningar i den andra förälderns umgänge med barnet (Schiratzki 2008). Lagtexten 

är tydlig med att umgängesrätten är barnets rätt men många hävdar att det i praktiken är en 

rätt för föräldrar (Mägi & Zimmerman 2015; Eriksson 2003). Det finns exempelvis inget sätt 

att kräva umgänge när umgängesföräldern inte är intresserad av kontakt med barnet medan 

flera olika sanktioner mot boendeföräldrar och barn som motsätter sig umgänge finns. Mägi & 

Zimmerman (2015) menar att lagtextens ”huvudregel” är att alla barn har en mamma och 

pappa som är gifta med varandra, sammanboende och har gemensam vårdnad. Alla andra 

konstellationer omfattas av undantagsbestämmelser.  

 

2.2 Vad är en vårdnadstvist? 

Den typ av vårdnadstvist som behandlas i uppsatsen väcks genom att den ena föräldern 

stämmer den andre till domstol. Domstolen har då att avgöra vilken vårdnadsform som ska 

gälla det aktuella barnet eller barnen. Valet står mellan att en förälder har ensam vårdnad eller 

att de två föräldrarna ska utöva vårdnaden tillsammans; gemensam vårdnad. Vanligen rör 

vårdnadstvister också barns boende och/eller umgänge med barn. I andra typer av 

vårdnadsmål kan socialnämnden vara part eller föräldrar kan gemensamt ansöka om ändring 

av gällande vårdnadsbestämmelse. (Vårdnadstvistutredningen 2017).  

 

2.3 Vad är en vårdnadsutredning? 

När en vårdnadstvist tas upp ska domstolen, innan målet avgörs först se till att tvistefrågorna 

är tillräckligt utredda och om möjligt förmå föräldrarna att själva nå en överenskommelse. 

Därför tar vårdnadsmål ofta relativt lång tid (Schiratzki 2008). För att hantera detta begärs 

vanligen först en så kallad ”snabbupplysning” från socialnämnden i enlighet med 

Föräldrabalken [FB] 6 kap. 20 § (se SFS 2006:458). Dessa snabbupplysningar ligger sedan till 

grund för interimistiska beslut, alltså beslut om vad som skall gälla fram tills att tvisten har 

avgjorts eller en överenskommelse nåtts (Emtestam & Svensson 2014). Socialstyrelsens 

rekommendation (SOSFS 2012:4) är att detta yttrande bör innehålla uppgifter från 

föräldrarna, deras eventuella nya partners, socialtjänstens register samt om utredaren finner 

det skäligt från rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. 
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Nästa steg är vanligen att tingsrätten ålägger socialtjänsten att göra en större 

”vårdnadsutredning” enligt FB 6 kap 19 § (se SFS 2006:458). Vårdnadsutredningen bygger 

vidare på den tidigare snabbupplysningen. Det finns inga tydliga måsten om exakt vad en 

vårdnadsutredning skall innehålla och det kan variera med tingsrättens uppdrag (Emtestam & 

Svensson 2014). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:4) skall utredningen ske 

på ett strukturerat sätt och bör bygga på samtal med båda föräldrarna, eventuella nya partners 

och barnet. Utredningen kan innehålla uppgifter från referenspersoner men det betonas att 

syftet noga skall övervägas. Referenspersoner bör vara personer som har en professionell 

relation till barnet som exempelvis förskola eller skola, utredaren rekommenderas vara 

”återhållsam” med att inhämta uppgifter från släktingar och vänner. Vidare bör utredaren 

alltid inhämta uppgifter om föräldrarna och eventuella nya partners från socialregistret samt i 

regel ifrån rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Huvudregeln är att den 

skriftliga utredningen mynnar ut i att utredaren/utredarna ger sin bedömning av hur tingsrätten 

bör besluta. 

Ovanstående är utredningsförfarandet som det beskrivs i SOFS 2012:4, Socialstyrelsens 

författningssamling kortfattat återgivet då dessa var de aktuella riktlinjerna när utredningarna i 

uppsatsen skrevs. Dessa riktlinjer har idag ersatts av riktlinjer ifrån Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöds [MFoF] HSLF-FS 2017:51 men är i stort sett desamma. 

 

2.4 Aktuell lagstiftning 

Nedan presenteras aktuell lagstiftning som berör vårdnadstvister, alltså tvistemål i domstol 

om vem eller vilka som skall vara ett barns legala vårdnadshavare. Lagtexten presenteras så 

som den presenteras i MFoFs allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om 

vårdnad, boende och umgänge (HSLF-FS 2017:51), alltså i mer begriplig form än i lagboken. 

Paragrafen om barnets bästa presenteras, tillsammans med en kort kommentar om begreppet, 

då den ska styra alla beslut på området. Sedan följer de lagrum som socialtjänsten gör sina 

utredningar och upplysningar enligt.  

 

2.4.1 Kort om barnets bästa 

Principen om ”barnets bästa” kan betraktas ur skilda perspektiv och har ingen fastslagen 

definition. Tolkningen av principen i svensk rätt är olika i olika rättsområden. Schiratzki 
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(2008 s.81) menar att svensk rätt på vårdnadsområdet är en del av en västerländsk trend som 

”betonar betydelsen av barnets vilja, gemensam vårdnad och umgänge med en förälder som 

barnet inte bor med”. Det råder samtidigt konsensus om att barns bästa måste tolkas utifrån 

individuella förhållanden.  

Av 6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken framgår det att barnets bästa ska vara 

avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är 

bäst för barnet ska det enligt andra stycket i samma bestämmelse fästas avseende särskilt vid 

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

olovligen förs bort, hålls kvar eller på något annat sätt far illa och – barnets behov av en 

nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Av tredje stycket i bestämmelsen framgår det att hänsyn ska tas till barnets vilja med 

beaktande av barnets ålder och mognad. 

Av 6 kap. 18 § föräldrabalken framgår det att enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) 

kan föräldrar genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende 

och umgänge. 

Enligt 6 kap. 20 § andra stycket föräldrabalken kan rätten inför ett interimistiskt beslut om 

vårdnad, boende och umgänge hämta in upplysningar från socialnämnden. Enligt samma 

bestämmelse ska socialnämnden innan den lämnar upplysningar till rätten, om det är 

lämpligt, höra föräldrarna och barnet 

Enligt 6 kap. 19 § andra stycket föräldrabalken ska socialnämnden ges tillfälle att lämna 

upplysningar innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge. 

Vidare framgår det att om nämnden har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse 

för frågans bedömning, är den skyldig att lämna rätten dessa upplysningar. Om 

socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar, bör uppgifter om barnet och föräldrarna 

alltid hämtas in från socialtjänstens register. (HSLF-FS 2017:51). 

Det är värt att igen poängtera att MFoF övertog ansvaret för familjerättsliga frågor från 

Socialstyrelsen 2016. Då vårdnadsutredningarna som kommer att analyseras i den här 

uppsatsen skrevs 2013–2014 var det Socialstyrelsens riktlinjer som gällde. Dock är den 

lagstiftning som återges ovan oförändrad. 
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3.Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras forskning om vårdnadsfrågor och -processer samt om genus/kön 

och föräldraskap. Det finns ett antal vetenskapliga huvudspår då frågor om vårdnad, sociala 

utredningar och genus går igen i många discipliner så som sociologi, juridik och socialt 

arbete. Här ges en översikt som innefattar flera av dessa och går närmare in på de som för mitt 

område är extra intressanta. Ambitionen har varit att täcka flera relevanta discipliner snarare 

än ingående beskriva en av dem då de alla har sitt att bidra med för att ge en grundläggande 

förståelse av ämnet vårdnadstvister, genus och gemensamt föräldraskap efter separation. 

 

3.1 Mäns våld mot kvinnor och barn – pappor som förövare 

I första delstudien av sin avhandling ”I skuggan av pappa” har Maria Eriksson (2003) studerat 

svensk offentlig politik om skilsmässor, separationer och föräldraskap. Detta använder hon 

senare som ram för att studera familjerättens hantering av fäders våld. Eriksson (2003) menar 

att politiken om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn bör förstås i relation 

till den jämställdhetspolitiska strävan mot att upphäva den traditionella könsarbetsdelningen 

där pappor varit familjeförsörjare och mammor skött oavlönad omsorg.  

När den könsneutralt formulerade lagstiftningen möter en könad vardagsverklighet får den 

olika konsekvenser för kvinnor och män. Eriksson (2003) menar exempelvis att gemensam 

vårdnad i praktiken tycks betyda att mödrar ges huvudansvar för omsorg och att fäder ändå 

har samma rätt att fatta beslut oavsett hur stor del de har i barnens (och moderns) vardagsliv. 

Moderskap betyder alltså, enligt Erikssons (2003) resultat omsorgsansvar i högre grad än vad 

faderskap gör och faderskap betyder bestämmanderätt frikopplat från omsorgsansvar i högre 

grad än vad moderskap gör. Då mammor oftare är boendeföräldrar/primärföräldrar kan de 

genom bestämmelser om gemensam vårdnad göras ansvariga både för pappans relation till 

barnen och den huvudsakliga omsorgen samt för barnens behov av trygghet och skydd från 

övergrepp från en potentiellt våldsam pappa (Eriksson 2003).  

Eriksson (2003) visar hur politikområdena mäns våld mot kvinnor respektive föräldraskap, 

separationer och vårdnad om barn ofta står i motsättning till varandra och att den 

problemformulering om könsmakt som präglar våldsområdet är i stort sett frånvarande på 

vårdnadsområdet och därför inte ger självklara implikationer för vårdnads- och 
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umgängeslösningar efter separation. Eriksson (2003) menar att det på området separationer 

finns en avsaknad av problematisering av makt knuten till faderspositionen och att fäder på 

vårdnadsområdet framställs som närvarande och därmed bra för barn alternativt som 

frånvarande och därför mindre bra för barn, men inte som våldsamma. Genom att de två 

politikområdena är åtskilda finns våldsamma män i svensk politik, men inte våldsamma fäder. 

Eriksson (2003) menar att eftersom utgångspunkten är att föräldrar ska dela vårdnadsansvaret 

efter separation faller det på våldsutsatta mödrar att visa att det finns skäl som talar emot detta 

medan våldsamma fäder inte på motsvarande sätt måste visa att de är tillräckligt 

samarbetsvilliga och trygga för att vara vårdnadshavare.  

Erikssons (2003) fynd bekräftas delvis av Linnéa Bruno som 2016 doktorerade vid Uppsala 

universitet med avhandlingen ”Ofridstid – fäders våld, staten och den separerade familjen”. I 

avhandlingen problematiserar Bruno, likt Eriksson (2003) statens (bristande) tillförsäkrande 

av kvinnors och barns rättigheter efter separationer då pappan utövat våld i familjen. Bruno 

(2016) ifrågasätter vårdnadsreformen 1998 om att gemensam vårdnad kan utdömas mot en 

förälders vilja då denna gjort att även när det finns uppgifter om våld eller när en förälder är 

dömd för brott mot medföräldern eller barnet ändå kan få del i vårdnaden. Bruno visar därmed 

på diskrepans mellan den officiella retoriken om barn- och kvinnofrid och hur detta i 

praktiken hanteras, bland annat av familjerätten. 

 

3.2 Barn i vårdnadstvister 

Karin Röbäck disputerade 2012 med avhandlingen ”Barns röster i vårdnadstvister – om 

verkställighet och professionellas riskbedömningar”. Avhandlingen bygger på skriftliga 

tingsrättsdomar om verkställighet, vilka kompletterats med intervjuer med professionella och 

med en enkät för föräldrar (Röbäck 2012). Rättslig verkställighet av familjerättsliga domar 

om vårdnad, boende och/eller umgänge kan exempelvis handla om att umgängesföräldern 

(oftast pappan) ansöker om verkställighet när boendeföräldern (oftast mamman) inte lämnar 

ut barnen för umgänge enligt vad som tidigare reglerats i dom. Tingsrätten skall då utreda om 

boendeföräldern haft ”fog” för att stoppa umgänget, eller om rätten skall besluta om att 

verkställa umgänget och se till att det genomförs (Röbäck 2012). Verkställighetsmål är ett bra 

exempel på ett av de moment 22- lika ansvar som åläggs boendeföräldrar/mammor vilka 

Eriksson (2003) menar både ansvarar för att skydda sina barn och samtidigt för att underlätta 

umgänge.  
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Röbäck (2012) har studerat hur de professionella argumenterar kring och bedömer barn och 

deras situation i målen. Hon visar att de betonar det som är generellt för barn snarare än 

specifikt för just de barn som ärendet berör. I den delstudie som gjordes före 

vårdnadsreformen 2006 menar Röbäck (2012) att rätten med generella resonemang och 

genom att inte ta tillbörlig hänsyn till barnens egna utsagor om sin situation och vilja avvisade 

aktörskap för barnen. Vidare menar hon att tanken om det generella barnets behov av kontakt 

med båda föräldrarna verkar väga tyngre än behovet av att låta barn komma till tals eller få 

skydd vilket går väl i linje med både Brunos (2016) och Erikssons (2003) resultat.  

I delstudien gjord efter 2006 har barnen fått vara delaktiga på något högre nivå. Röbäck 

(2012, s.97) skriver att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån materialet men att 

det kan handla om att ”den separerade kärnfamiljsdiskursen” som betonar barns behov av 

båda föräldrarna möjligtvis har fått träda tillbaka något till förmån för diskurser om mäns våld 

mot kvinnor och barnskydd. 

I Röbäcks (2012) sista delstudie problematiseras hur den könsneutrala lagstiftningen kan 

osynliggöra både olika föräldrapraktiker och könsaspekter av föräldraskap på ett sätt som 

påminner om Eriksson (2003). Resultaten visar att när barn berättar om föräldrars olikheter 

och eventuella tillkortakommanden och detta tolkas som en del av föräldrarnas konflikt 

tenderar de professionella att bortse från barnens vilja, vilket begränsar deras delaktighet. När 

sådan information istället tolkas som beskrivning av barnets relation till föräldern ökar 

möjligheten för de vuxna att göra mer relevanta och verklighetsnära bedömningar av barnets 

bästa (Röbäck 2012). 

Röbäck (2012) efterlyser ytterligare forskning om föräldrars samarbete och gemensam 

vårdnad. I båda delstudierna framgår att det finns uppgifter om alkoholmissbruk, våld, 

sexuella övergrepp och psykisk sjukdom/ohälsa i en stor del av familjerna som berörs. Att 

rätten behöver besluta om verkställighet, att många familjer återkommer med nya ansökningar 

om verkställighet samt att många av dem förekommer i upprepade tvister om vårdnad, boende 

och umgänge tar Röbäck (2012) som exempel på att föräldrarna saknar förmåga att 

samarbeta. Trots det har ungefär hälften av föräldraparen i hennes studie gemensam vårdnad 

vilket visserligen är en betydligt lägre andel än i befolkningen i stort men ändå förvånansvärt 

hög med tanke på att det är ”uppenbart att dessa föräldrar inte kan samarbeta” (Röbäck 2012, 

s.99). 
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3.3 Juridik och kön 

Professorn i rättsvetenskap, Johanna Schiratzki (2008) beskriver jämställdhet mellan två 

självständiga vuxna och barnets bästa som de två viktigaste principerna för det svenska 

familjerättsliga regelverket. Hon har studerat huruvida domstolarna tar otillbörlig hänsyn till 

kön när de dömer i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge genom att studera 

hovrättsdomar. I studien studeras betydelsen av ett antal olika genusrelaterade antaganden om 

föräldraskap i domskälen, så som exempelvis pappors försörjningsansvar och mammors 

omvårdnadsansvar och uppfattningar om att en förälder kan ge något särskilt till sitt barn 

beroende på om denne är mamma eller pappa, så som exempelvis en förälder av samma kön 

att identifiera sig med.  

Dessa antaganden ställs sedan emot betydelsen av en förälders position i förhållande till 

barnet, som vårdnadshavare, boende- eller umgängesförälder. Schiratzki (2008) visar att 

hovrätterna sällan lägger argument baserade på könsskillnader till grund för dom. Inte heller 

fanns något samband mellan domarens egna kön och utgången i målet. I ”några enstaka fall” 

finner Schiratzki (2008, s.112) schabloniserade uttalanden baserade på kön i domskälen och 

endast i relation till pappor som är umgängesföräldrar; som exempel tas skrivningar om att 

vara ”en god far”. Några liknande värdeomdömen fanns inte om mammor. Schiratzki (2008) 

menar att utgången i målen inte är beroende av kön utan att den istället är ”positionell”; de 

resonemang som förs rörande pappor respektive mammor präglas av deras position som 

umgänges- respektive boendeförälder och inte deras kön. Kraven på de som hade positionen 

”boendeförälder” var avsevärt högre än kraven på de med positionen ”umgängesförälder”. 

”Boendeföräldrar” ålades större ansvar på alla områden, så som barnets trygghet, välfärd och 

umgänge med den andra föräldern. De utreddes också mer grundligt av socialtjänsten än 

”umgängesföräldrar”.  

Schiratzki (2008) konstaterar att då det vanligen är mamman som är boendeförälder så 

betyder det att finns stora skillnader mellan män som grupp och kvinnor som grupp. Att 

”boendeföräldern” (mamman) görs mer ansvarig för umgänget med den andre föräldern 

(pappan) kan förstås som att mammor är ansvariga för att upprätthålla pappors relation till de 

gemensamma barnen. Schiratzki (2008) menar alltså att om man byter ut ”boendeförälder” 

mot ”mamma” i hennes material så framträder könsskillnader som inte syns i de enskilda 

fallen. Detta stämmer väl överens med både Erikssons (2003) och Röbäcks (2012) 

resonemang om hur det könsneutrala språket kan dölja skillnader mellan könen. På samma 
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linje menar Schiratzki (2008 s.100) att ”betoningen av ett gemensamt föräldraansvar i 

kombination med en liberalisering och individualisering av familjerätten innebär en 

presumtion för att föräldrar är jämställda i betydelsen utbytbara med varandra och att 

föräldraskap är genusneutralt”.  

Rättssociologen Annika Rejmer (2003) har i sin avhandling studerat tingsrätternas funktion 

vid handläggning av vårdnadstvister. Hon menar att handläggningen av vårdnadstvister inte 

egentligen syftar till någon genuin konfliktlösning, att gruppen föräldrar som hamnar i 

vårdnadstvist är felaktig definierad, att anledningen till tvisterna är felaktigt definierad samt 

att lagstiftningen på områden är inkonsistent. Vilka föräldrar som hamnar i tvist har inte 

undersökts före det att den aktuella lagstiftningen kom till och Rejmer (2003) menar att 

lagstiftaren tycks anta att vilka föräldrar som helst kan hamna i tvist. Rejmer (2003) visar 

dock att föräldragruppen kännetecknas av både ekonomisk och social utsatthet vilket går väl i 

linje med Röbäcks (2012) påpekanden om icke-fungerande samarbete och sociala problem.  

De samarbetssamtal som erbjuds är inte tänkta att bearbeta kriser eller relationsproblem utan 

syftar endast till att föräldrarna ska komma överens och samarbeta. De kan därmed inte anses 

lösa själva konflikten. Vidare definierar Rejmer (2003) två typer av tvister: intresse- 

respektive värdekonflikter. Intressekonflikter avser tvister där två lämpliga föräldrar strider 

om en begränsad resurs som är barnet. Värdekonflikter handlar däremot om den ena eller båda 

föräldrars (bristande) lämplighet som vårdnadshavare eller oförmåga att samarbeta. Rejmer 

(2003) visar i sitt material att de tvister som kan karaktäriseras som värdekonflikter är i 

majoritet. Detta står i motsättning till att både de professionella (advokater, socialsekreterare, 

domare) som hon studerat och lagstiftaren anser att vårdnadstvister främst bör karaktäriseras 

som intressekonflikter. Som exempel på detta nämns 1998-års reform om ökad användning av 

gemensam vårdnad även mot en förälders vilja (Rejmer 2003).  

Den finska juridikdoktorn Kirsti Kurki-Suonio (2000) har studerat idén om delad vårdnad 

efter separation som barnets bästa i ett kulturellt perspektiv. Kurki-Suonio (2000) menar att 

det idag råder en sorts ”kulturell konsensus” kring detta i de flesta länder i västvärlden och att 

trots att vad som är barnets bästa ska bedömas individuellt så sker tolkningen aldrig i ett 

vakuum. Kurki-Suonio jämför Kalifornien i USA, England, Tyskland, Sverige och Finland då 

dessa delar familjerättslig kultur och tradition där barnets bästa är huvudkriteriet för beslut om 

vårdnad. I jämförelsen, vilken fokuserat på likheter, används litteratur om vårdnad om barn 

från skilda discipliner så som juridik, historia, sociologi, psykologi och psykiatri för att få en 
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uppfattning av ”idealbilden”; själva den kulturella uppfattningen om vad som är barnets bästa 

snarare än vad som exakt står i det aktuella landets lagtext (Kurki-Suonio 2000).  

Särskilt intressant är att Kurki-Suonio (2000) menar att könsneutralitet blivit ett tydligt ideal 

och närmare bestämt att mammor inte skall föredras på grund utav kön. Detta förklaras med 

att det i början av 1900-talet fanns starka idéer om moderlig omsorg som utmanades av nya 

idéer om lika rättigheter och jämlikhet mellan könen under 1970-talet. Hon menar dock, i 

likhet med Eriksson (2003) att trots förändringar till könsneutrala lagtexter och ideal har det 

jämställda föräldraskapet inte blivit verklighet (Kurki-Suonio 2000). Idén om gemensam 

vårdnad som barnets bästa och det könsneutrala idealet menar Kurki-Suonio (2000) lett till att 

delad vårdnad idag är det föredragna tillsammans med en icke-interventions princip: att staten 

inte automatiskt skall kopplas in vid skilsmässa. Detta hänger samman med en modern syn på 

skilsmässa där parterna förväntas kunna avsluta sin partnerrelation samtidigt som de kan 

bevara relationen som medföräldrar och fortsätta fungera som en familj. Därför är systemet 

mer inriktat på att hjälpa föräldrar lösa sin relationskris snarare än att erbjuda dem möjlighet 

att tvista i rätten. I takt med att olika medlingslösningar premieras blir rättvisa mellan 

föräldrar en nedprioriterad fråga till förmån för samarbete (Kurki-Suonio 2000). Kurki-Suonio 

(2000, s.192) kallar oviljan att ta upp vårdnadsmål i rätten och de olika medlings- och 

samarbetslösningarna för något som kan översättas ”processer i det privata” i motsättning till 

”i det offentliga” med statlig intervention i domstol.  

I den andra delen av Kurki-Suonios (2000) artikel presenteras en studie av domstolsbeslut om 

vårdnad om barn i samband med skilsmässa ifrån tre finska domstolar. Många av dessa 

resultat är applicerbara också på Sverige då idealet om delat föräldraskap ser snarlikt om inte 

likadant ut här. Kurki-Suonio (2000) menar att det framkommer stor diskrepans mellan idealet 

om delat föräldraskap i Finland och den faktiska fördelningen av föräldraroller där mamman 

fortsatt står för den primära omsorgen och oftast är boendeförälder. Intressant är också att i de 

fall där domstolen dömt till gemensam vårdnad mot en förälders vilja var det generellt, med få 

undantag boendeföräldern (alltså mamman) som motsatte sig detta (Kurki-Suonio 2000). 

Kurki-Suonio (2000) jämför med den brittiska vårdnadslagstiftningen vilken hon menar visar 

mer respekt för den förälder som primärt tar hand om barnet och ger denna större möjligheter 

till självständighet. Detta förklaras med att den brittiska lagstiftningen, delvis tack vare 

feministisk vårdnadsforskning tar större hänsyn till de facto existerande könsroller än vad den 
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finska gör vilket lett till konflikt mellan det könsneutrala idealet och verkligt, ofta 

genusbundet föräldraskap (Kurki-Suonio 2000). 

När föräldrakonflikter idag betraktas som en av de allvarligaste riskerna för att barn far illa 

frågar sig Kurki-Suonio (2000) om inte den föredragna gemensamma vårdnaden i Finland 

underskattar betydelsen av föräldrakonflikter i både domstolarna och i medlingssituationer. 

Hon menar att optimistiska beslut om gemensam vårdnad kan utgöra en allvarlig risk, eller 

åtminstone onödig rädsla eller problem för barn och mammor som lever i situationer där det 

finns risk för allvarliga föräldrakonflikter. Skillnaden mellan ideal och verklighet avseende 

könsroller i föräldraskapet och samarbetsförmågan hos separerade föräldrar menar Kurki-

Suonio (2000) står i motsättning till både barns och mammors intressen när det förekommer 

allvarliga konflikter mellan föräldrarna. Detta kommer till uttryck i att det är mammor som är 

primära omsorgsföräldrar och det är dem som oftast motsätter sig gemensam vårdnad vilket 

påverkar deras vardagsliv i högre grad än pappornas. 

 

3.4 Socialtjänstens utredningar och olika måttstock för mammor och pappor 

Gunilla Petersson (2006) har studerat hur socialtjänstens bedömningar av mammors 

respektive pappors föräldraskap skiljer sig i åt i barnavårdsutredningar samt vad det kan bero 

på. Hon menar att bedömningen av de respektive föräldrarna vilar både på normer för moder- 

respektive faderskap samt för hur familjer bör fungera. Petersson (2006) visar att det goda 

föräldraskapet inte är könsneutralt och poängterar särskilt socialtjänstens förgivettagande av 

mammors närvaro i familjen samt att pappors omsorgsförmåga aldrig utreds. Det större 

fokuset på mödrar kan delvis förklaras med att det oftast är de som har ansvar för barnen. 

Tillsammans med Schiratzkis (2008) resultat om högre krav på boendeföräldrar är detta 

mönster ett bra exempel på hur till synens könsneutrala förhållanden i praktiken får 

könsbundna verkningar. Man utreder mest och ställer mest krav på den som har störst ansvar 

för barnen och barnens boende men det faktum att detta oftast är en kvinna uppmärksammas 

sällan.  

Fäderna i Peterssons (2006) material gör generellt inga anspråk på att kunna ta hand om 

barnen. De har heller oftast inte gjort detta tidigare vilket mammorna har om än med vissa, 

eller mycket stora brister. Därför är fäderna mer sällan än mödrarna kritiska till socialtjänstens 

bedömning av att barnen behöver placeras utanför hemmet. Petersson (2006, s.63) närmar sig 
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detta med begreppet ”den goda klienten” vilken karaktäriseras av att inte ifrågasätta 

socialtjänstens bedömningar och ”förstå” behovet av den insats som utredaren anser behövs. 

När fadern intar positionen som ”den goda klienten” behöver han inte utredas lika utförligt 

eftersom utredaren inte behöver övertyga om att han skulle kunna vara ett alternativ till den 

föreslagna placeringen. Modern, som generellt motsätter sig insatsen ”behöver” däremot 

utredas mer grundligt och hennes brister som mor skrivs därför fram på ett mer ingående sätt 

för att legitimera och övertyga om nödvändigheten av utredarens förslag.  

Vidare identifierar Petersson (2006) två sätt att tala om och se på ”familj” i utredningarna, en 

definition framträder främst implicit och praktiskt och antas utgöras av mor och barn medan 

fadern räknas som ett undantag. I denna definition finns tydligt andra förväntningar på 

moderns föräldraskap och hennes omsorg om barnen än på faderns. Beskrivningen av den 

splittrade familjen används av utredarna för att definiera problemet, den sviktande omsorgen 

och placeringens nödvändighet. Den andra synen på familj är en beskrivning av båda 

föräldrarnas betydelse och ansvar för barnen trots att de inte lever tillsammans. Petersson 

(2006 s.64) menar att denna familjesyn passar bättre in med dagens politiska familjeideal och 

tenderar att vara mer av just ett ”ideal än realitet då det kommer till uttryck i vårdplaner och 

bedömningar”. Denna familjesyn är främst retorisk och används genom schablonmässiga 

skrivningar för att definiera idealet och visa på den faktiska situationens avvikande från detta 

(med en bristande mor och frånvarande far). Sammantaget visar Petersson (2006) att 

könsbundna bedömningar av föräldraskapet i skriftliga utredningar får olika konsekvenser i 

föräldrars liv och att mönstret är väl belagt i svensk såväl som utländsk forskning. 
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4. Teori 
4.1 Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten för analysen är socialkonstruktivistisk och mer specifikt 

används teorier om genus och föräldraskap. Som Järvinen & Bertilsson (1998) poängterar så 

är socialkonstruktivism inte i sig en enhetlig teori utan ska förstås som ett samlingsbegrepp 

för flera olika riktningar och teoretiska infallsvinklar. De allmänna utgångspunkterna är att det 

inte finns någon objektiv verklighet och att den verklighet som ändå finns, skapas genom 

sociala begrepps- och handlingsmönster. Detta innebär att verkligheten skulle kunna vara en 

annan, och att denna därav rent teoretiskt kan ändras (Järvinen & Bertilsson 1998).  

För teorier om kön och könsmakt är ett grundläggande socialkonstruktionistiskt bidrag 

uppdelningen i kön och genus (Järvinen 1998). Vidare används i uppsatsen en 

socialkonstruktionistisk idé om relationalitet och kontextualitet. Begrepp och företeelser är 

inte autonoma utan skapas i relation till något annat, de socialt konstruerade mammorna 

skapas i relation till de socialt konstruerade papporna. Järvinen (1998) beskriver tanken om att 

manligheten, definierad som det allmänmänskliga är skapad genom uteslutningen av 

kvinnligheten. Vidare menar hon att detta kräver sina offer vilket innebär att all oklarhet och 

allt gränsöverskridande måste undertryckas. Denna uteslutningsprocess av alternativa 

förståelser innebär att den rådande sociala ordningen tillskrivs naturlighet och en odiskutabel 

självklarhet. Denna naturlighet döljer det faktum att även den härskande ordningen är socialt 

konstruerad och möjlig att förändra.  

Målet för analysen är att hitta sprickorna i fasaden och det som blottlägger det förgivettagna i 

utredarnas argumentation och antyder andra möjliga förståelser av verkligheten (Järvinen 

1998). Ansatsen är att försöka dekonstruera själva konstruktionen, och att klarlägga hur, av 

vem och inom vilka institutionella ramar kön/genus (och föräldraskap) konstrueras. 

 

4.2 Genus 

Mer specifikt kommer Connells (2009) teori om genus att användas i analysen. Connell 

(2009) kallar den förgivettagna uppdelningen av genus (mellan manligt och kvinnligt) och det 

mönster som denna bildar för genusordningen. Vidare menar hen att man och kvinna är 

kategorier som inte bara är socialt konstruerade, utan också i ständig om- och rekonstruktion. 
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De återskapas konstant av alltifrån lagstiftare till präster, föräldrar och programledare. Även 

familjerättssekreterare är således aktiva i genusprocesser. Gränserna mellan olika genus är 

inte bara gränser utan också ojämlikhet. Därför måste man, för att förstå genus, titta på 

genusrelationerna, hur det ena positioneras mot det andra (Connell 2009).  

Connell (2009) menar att både makt och respekt konstrueras till manligt genus fördel och att 

ojämlikhet generellt konstruerar politiska intressen, vilka kan vara uttalade likaväl som 

outtalade. Den som tjänar på rådande ordning har också intresse av att den upprätthålls. 

Connell (2009) benämner den ”vinst” män som grupp gör på samhällets ojämlika 

genusordning för ”den patriarkaliska utdelningen”. Det kan röra sig om allt ifrån pengar och 

respekt till tillgång till institutionaliserad makt eller känslomässigt stöd som kommer män 

tillgodo genom genusordningen. Connell (2009, s.189) är noga med att betona att denna 

utdelning tillfaller män som grupp och att ”enskilda män kan tjäna mer än andra, eller mindre, 

eller ingenting alls beroende på plats i den sociala ordningen”. Den patriarkaliska utdelningen 

minskar när jämställdheten ökar.  

Connells (2009 s.95–97) begrepp ”den reproduktiva arenan” betecknar det som särskiljer 

genus från andra sociala strukturer. Konstruerat genus har en koppling till reproduktionen och 

dennas kroppsliga praktik. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte är detsamma som att 

tala om någon biologisk grund. Connell (2009) menar snarare att de kroppsliga förmågorna 

till fortplantning och att amma och föda ”utnyttjas” av genusprocesser och används som dess 

ständiga referenspunkt utan att dessa egentligen kan förklara eller legitimera 

maktfördelningen mellan könen. För att förstå genus blir det därmed avgörande att förstå dess 

koppling till barn och hur vi organiserar omsorgen om dem. Föräldraskapet och dess 

organisering ges av Connell (2009) en särskilt tongivande roll i skapandet av 

köns/genusrelationer varför teorin lämpar sig bättre än andra genusteorier för uppsatsen i 

fråga. 

Connell (2009) skriver att kvinnor står för den större delen av städningen, matlagningen och 

arbetet med att ta hand om barn och i synnerhet småbarn i alla moderna samhällen. Vidare att 

det hänger samman med en kulturell definition av kvinnor som ”goda mödrar” vilka därmed 

är omvårdande, kärleksfulla, självuppoffrande och strävsamma (Connell 2009). Det ställs i 

relation till fäder som antas vara beslutsfattare, familjeförsörjare och ”konsumenter av de 

tjänster som kvinnor tillhandahåller” (Connell 2009, s.15). Det relationella perspektivet är 

viktigt och användbart eftersom det synliggör olika tolkningar av män och kvinnor som 
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föräldrar. Det aktualiserar förväntningar, intressen och maktförhållanden mellan mäns och 

kvinnors föräldraskap. 

 

4.3 Den separerade kärnfamiljen 

Eriksson (2003) menar att den familjerättspolitiska utvecklingen och dess önskan att hålla 

föräldrars överenskommelser utanför domstolarna återskapar ”en gräns” kring familjen 

(Eriksson 2003, s.64). Konsekvensen blir att frågor om barnen ska skötas privat och inte vara 

en angelägenhet för statlig inblandning. Lagstiftningen förutsätter ett delat föräldraskap och 

hög grad av samarbete mellan föräldrar efter separation. Utgångspunkten är formulerad som 

barns rätt till god och nära kontakt med båda föräldrarna. Den gemensamma vårdnaden är 

tänkt att garantera en sådan stabil kontakt vilken enligt Eriksson (2003) ska påminna om 

kärnfamiljen så mycket som möjligt. Eriksson (2003, s.64) menar att det ökande antalet 

skilsmässor och separationer politiskt hanterats genom denna modifiering av 

kärnfamiljsinstitutionen vilken hon kallar ”den separerade kärnfamiljen”. Detta begrepp 

hjälper analysen av mitt material och ger den en koppling till juridiken i praktiken. Idén om 

den separerade kärnfamiljen förstås som den manifesta, uttalade ideologi som utredningarna 

bygger på.   

Den separerade kärnfamiljen hålls ihop av juridiskt reglerade relationer mellan (separerade) 

mammor och pappor (och deras barn). Trots den jämställdhetspolitiska kontexten menar 

Eriksson (2003) att det familjerättsliga systemet genom premierande av den separerade 

kärnfamiljen tar avstånd ifrån jämställdhetsperspektiv. Som exempel på detta lyfter Eriksson 

(2003) fram vårdnadstvistutredningens och den efterföljande propositionens skrivningar om 

att barnets bästa ska avgöra alla beslut oavsett om de går någon förälder emot och att det inte 

är en fråga om jämställdhet mellan föräldrar. Eriksson (2003) identifierar föräldrakonflikter 

som det största hotet mot den separerade kärnfamiljen. Dessa anses stå i vägen för det 

samarbetsinriktade, harmoniska idealet om nära kontakt mellan den upplösta familjens 

medlemmar. 
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5. Metod 

5.1 Val av metod och litteratur 

Jag har valt att arbeta med textanalys av vårdnadsutredningar. Då jag ville titta på hur 

utredarna argumenterar för sina förslag och hur de bedömer pappor och mammor snarare än 

exempelvis hur ofta de föreslår olika beslut valdes en kvalitativ metod. Studien kunde gjorts 

genom intervjuer med familjerättssekreterare och hade jag exempelvis varit främst intresserad 

av hur de ser på sitt uppdrag eller hur de pratar om mammor respektive pappor hade den 

kvalitativa intervjun lämpat sig väl (Bryman 2016). Men då studien snarare är tänkt att titta på 

vårdnadsutredningen som en del i vårdnadsprocessen lämpar sig textanalys av utredningarna 

bättre. Utredningarna är i sig själva en färdig produkt vilken jag inte påverkat genom att 

studera den, i jämförelse med en intervju vars resultat alltid i någon mån påverkas av 

intervjuaren (Bryman 2016). Det är den skriftliga vårdnadsutredningen som tingsrätten tar 

ställning till och det är den som blir viktig del i vårdnadsprocessen.  

Efter en första läsning av utredningarna blev det tydligt att jag behövde en metod som kunde 

hjälpa till att ta fram det som ”låg bakom” det som först framkom vid läsning. Tanken var att 

om det i vårdnadsutredningen gjordes skillnader på mammor och pappor skulle det inte 

skrivas explicit varför undersökningen krävde en metod som kunde urskilja idéer och 

föreställningar som utredningstexterna byggde på mer implicit. Ideologikritiken lämpar sig 

väl för att synliggöra ett ”djupare plan” och göra det åtkomligt samt för att sedan relatera detta 

till den omgivande sociala praktikens maktaspekter, i det här fallet genus (Bergström & 

Boréus 2012 s.149).  

Litteratur har sökts på ett flertal olika sätt. I ett första skede läste jag in mig på ett mycket stort 

urval av litteratur. Vid läsning har jag antecknat och sökt upp för mitt område intressanta 

referenser och gått från källa till källa. Ett par av böckerna som presenteras i avsnitt 3 har jag 

tidigare använt i arbetet då jag arbetat på kvinnojour. Jag har sökt i Göteborgs 

universitetsbiblioteks ”supersök” och därifrån hämtat artiklar från flera olika databaser. 

 

5.2 Avgränsningar/Urval och insamling av materialet 

Mitt material består av tio vårdnadsutredningar. Att antalet tio utredningar valdes handlade 

främst om att få till en rimlig tids- och arbetsåtgång för en kandidatuppsats. Till sju av 
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utredningarna kommer också den ”snabbupplysning” som görs i ett tidigare skede av 

vårdnadsprocessen. I de tvister där en snabbupplysning lämnats fungerar utredningarna som 

en vidareutveckling av denna varför de inte kan anses kompletta utan att också använda den. 

Att snabbupplysning saknas i tre fall förklaras i ett fall av att en tidigare tvist avslutats nyligen 

och det därmed ansetts onödigt. I de andra två fallen har inga interimistiska beslut fattats och 

man har gått direkt till den större utredningen inför huvudförhandlingen. Utredningarna, 

inklusive de snabbyttranden som ingår omfattar mellan 15–27 sidor med ganska jämn 

spridning i intervallet.  

 

För att samla in materialet mailade jag tre av Sveriges större tingsrätter, vilka av etiska skäl 

inte skrivs ut. Syftet med att begära ut handlingarna samt presentation av mig själv bedömde 

jag inte som nödvändigt att uppge då detta inte krävs för att få tillgång till materialet samt att 

kontakten inte var med någon forskningsperson. Större tingsrätter valdes då de troligtvis 

skulle ha fler mål samt mål från flera olika kommuner med olika kunskapslägen och metoder. 

På så vis kunde jag enkelt få spridning i materialet. I mail till tingsrätterna bad jag att få ta del 

av dagboksblad (en sorts innehållsförteckning över handlingarna i ett mål) från tvistemål som 

rört barns vårdnad, boende och/eller umgänge och som startats under 2013-2014. Då 

vårdnadsmål kan pågå mycket länge valdes årtal några år bakåt för att snabbyttranden och 

vårdnadsutredningar med säkerhet skulle ha hunnit göras och inkomma till tingsrätten.  

 

I de mål där det framgick av dagboksbladet att en vårdnadsutredning gjorts begärde jag sedan, 

också via mail, ut dessa. Målnummer och nummer på aktbilagan (utredningen) anges i 

dagboksblad varför jag kunde efterfråga dem specifikt istället för att begära ut alla handlingar 

i målet. Familjerättssekreterarnas förslag till beslut går endast att utläsa i själva utredningen 

varför jag inte kunde efterfråga utredningar med förslag om gemensam vårdnad direkt då 

tingsrätterna inte kan söka fram det i sina arkiv.  

 

I dagboksbladen fann jag 25 utredningar vilka begärdes ut. Tre av dessa nekades jag ta del av 

med hänvisning till sekretess. Nio utredningar valdes bort då utredaren föreslog ensam 

vårdnad. En utredning valdes bort då utredaren inte lämnade något konkret förslag och 

ytterligare en då det inte fanns några förslag eller yrkanden om vårdnaden specifikt. En 

utredning visade sig i själva verket vara en s.k barnavårdsutredning varför den också valdes 

bort. Kvar var tio utredningar med förslag om gemensam vårdnad. När utredningen valts gick 

jag igenom dagboksbladet igen och begärde i de fall där det fanns ett snabbyttrande också ut 
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detta.  

Samtliga utredningar rör familjer med två heterosexuella föräldrar av olika kön, vilket alla 

utredningar jag fick ta del av också gjorde. Denna avgränsning gjordes då det är just 

genusrelationer mellan kvinnor och män som undersöks. Att utredningar med förslag om 

gemensam vårdnad har valts ut beror på att det är när föräldrarna tilldöms gemensam vårdnad 

som de förväntas samarbeta och förhålla sig till varandra som medföräldrar (Schiratzki 2008). 

Ordet ”gemensam” anger att de ska utöva vårdnaden tillsammans och det är denna 

gemensamma relation och de eventuella skillnader som kan finnas mellan mamma och pappa 

i den som är uppsatsens fokus.  

I de fall där ensam vårdnad förordas krävs särskilda omständigheter och dessa mål betraktas 

som undantagsfall. Att utdöma ensam vårdnad innebär per definition att ålägga en förälder 

större ansvar. Då det är just ”det normala”, det vi uppfattar som givet, och det som kan tänkas 

ligga implicit i detta som är intresseområdet i denna uppsats blir granskning av de fall där 

endast en förälder föreslås som vårdnadshavare inte aktuella. Det vore dock angeläget att 

inom ramen för andra studier titta på ”vad som krävs” för att ensam vårdnad skall föreslås.  

Då förordande av gemensam vårdnad samt två föräldrar av olika kön är de enda 

innehållsmässiga avgränsningarna är omständigheterna i utredningarna relativt skiftande. Alla 

vårdnadsmål är förstås olika när det kommer till enskilda fall och samma typ av konflikter ser 

alltid olika ut på individnivå. Det har emellertid mindre betydelse då det som studeras är 

strukturella skillnader i föräldraroller och genuskodad makt vilket kan antas beröra alla 

familjer, oavsett hur de själva beskriver eller uppfattar sin situation/konflikt. Det som studeras 

är inte tvisten i sig utan socialnämndens argumentation, bedömningar av och föreställningar 

om föräldraskap och normer för hur detta skall utövas. Uppsatsen syftar inte heller till att 

avgöra huruvida familjerättens förslag är de rätta eller inte.  

Att jag av tingsrätterna nekats att ta del av tre efterfrågade utredningar på grund av särskilda 

sekretessbestämmelser kan antas bero på de enskilda omständigheterna som framkommer i 

sagda utredningar. Därmed har utredningar med särskilt känsligt innehåll sorterats ut på 

förhand. Jag hade inledningsvis tänkt mig att välja bort utredningar där det fanns uppgifter om 

våld då jag velat titta på delat föräldraskap som uppfattas som mer ”normalt” och ”vanligt” 

och den ojämlikhet som ändå kan dölja sig i sådana arrangemang. Det visar sig dock så 

vanligt att uppgifter om våld förekommer att jag istället bestämmer mig för att betrakta detta 



25 
 

som ”normalt”. Därmed valdes de tio utredningar med förslag om gemensam vårdnad jag 

först fick ta del av, fler efterfrågades inte. Inga utredningar med förslag om gemensam 

vårdnad har valts bort. På så vis är urvalet slumpmässigt. 

 

5.3 Analysmetod: Ide- och ideologianalys - ideologikritik 

För analysen används en typ av textanalys som kallas ideologikritik. Metoden kommer ur 

kritisk teori och handlar om att relatera den studerade texten till den omgivande sociala 

praktiken och dess maktaspekter. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1980) skiljer mellan 

manifesta och latenta ideologier. De förstnämnda är de uttalade, de som framförs och 

försvaras. De latenta, som inte uttalas och som står att finna ”mellan raderna” är dock enligt 

Liedman (1980 s.72–73) de som man måste intressera sig för om man skall kunna förstå de 

manifesta ideologierna.  

Begreppet ideologi används för att beteckna ett brett idésystem. Många samhällsvetare sällar 

sig till en sådan neutral ideologidefinition, vilken inte säger något om vilka effekter ideologier 

kan ha. Vilken typ av idéer en ideologi kan innehålla kan således variera och blir främst en 

empirisk fråga (Bergström & Boréus 2012). Med ideologi avses en samling idéer som 

tillsammans bildar ett system, en samhällsåskådning. Denna ideologidefinition går väl ihop 

med Connells (2009) genusteori. Connell (2009) menar att ett vedertaget mönster av 

genusarrangemang tillsammans bildar en institutions eller arenas genusregim. Ett 

genusarrangemang kan exempelvis vara praktiken att pappor är umgängesföräldrar och 

mammor boendeföräldrar. Flera sådana arrangemang tillsammans och innebörden av dem kan 

förstås som en latent ideologi, eller en genusregim. När Liedman (1980) talar om att ideologin 

måste relateras till en materiell omvärld, säger Connell (2009) i princip det samma: 

genusrelationerna och genusregimen måste förstås i relation till det omgivande samhällets 

genusordning. 

Ideologikritiken, eller kritisk ideologianalys, är ställningstagande. Bergström och Boréus 

(2012 s.148) beskriver utgångspunkten som en systemkritik, där ideologin ställs mot en ”mer 

sann” bild av verkligheten. Detta medför att ideologi ses som tätt kopplad till makt. Analysen 

går ut på att textens bakomliggande ideologi skall ”avslöjas” eller begripliggöras. Textens 

relateras till en omgivande social praktik: i det här fallet socialtjänstens utredningsarbete och 
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dess maktaspekter, samt lagstiftarens ambitioner. Detta gör att analysen kommer att gå utöver 

själva utredningarna och också handla om den kontext som de är skrivna i. 

 

5.3.1 Tre steg 

Analysen har gjorts genom att i ett första steg ställa tre frågor till texten i utredningarna: 1. 

”Hur beskrivs relationen mellan olika samhällsgrupper?” (i det här fallet mammor och 

pappor). 2.”Hur värderas dessa relationer?” och 3. ”Vad föreslås utifrån den framkomna 

analysen av relationen mellan grupper?” Alltså hur skall denna relation hanteras eller inte 

hanteras (Bergström & Boréus 2012 s.160). Frågorna är tänkta att visa hur moderskapet 

respektive faderskapet förstås och värderas gentemot varandra samt hur detta skall hanteras, 

eller inte hanteras genom beslut om gemensam vårdnad.  

I ett andra steg ställdes de framkomna svaren på frågorna emot Connells (2009) genusteori, 

Erikssons (2003) begrepp den separerade kärnfamiljen samt vissa uppgifter om ojämlikhet 

mellan kvinnor och män i det omgivande samhället. I det tredje och sista steget ställdes 

frågan, till de framkomna svaren: ”Bidrar texten (utredningarnas) ideologi till att dölja eller 

upprätthålla makt?”. 

Dessa tre steg är enligt det exempel som Bergström och Boréus (2012) tecknar för 

ideologikritisk analys. Det första steget är att själva utredningstexterna analyseras. I det andra 

steget plockas den latenta ideologin fram och begripliggörs genom att utredningstexterna sätts 

i sitt sammanhang, i kontexten av det omgivande samhället via teorier om kön, föräldraskap 

och makt. I det tredje steget beskrivs kontexten. Kort sagt så analyseras vad som sägs i 

utredningarna, den verklighet de är skriva i diskuteras och det sociala sammanhanget 

undersöks.  

 

 5.4 Studiens tillförlitlighet 

En kvalitativ studie som bygger på begränsat underlag kan inte generaliseras till andra sociala 

miljöer (Bryman 2016). Det gäller generellt och även för föreliggande uppsats. Med tanke på 

det lilla urvalet om tio utredningar finns heller inga sådana anspråk. För att kunna uttala sig 

om vårdnadsutredningar (där det föreslås gemensam vårdnad) generellt hade ett mycket större 
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underlag krävts. Ändå är resultatet så entydigt att man kan urskilja vissa intressanta tendenser 

även i uppsatsens urval. 

Uppsatsen gör inte anspråk på objektivitet. Den kritiska teorin med rötter i Frankfurtskolan 

menar att det inte är särskilt meningsfullt att tala om ”värderingsfri” vetenskap och att de som 

inte har ett öppet normativt anslag tar vissa föreställningar och värderingar för givna, ofta 

sådana som inte utmanar den rådande samhällsordningen (Bergström & Boréus 2012). 

Således har utredningarna granskats med en kritisk förförståelse och ingång utifrån tanken om 

att också utredarna och professionen familjerättssocionom inte verkar i ett vakuum utan har en 

viss förförståelse och vissa värderingar. 

Valet av metod lämpar sig väl för syftet, vilket ökar validiteten (Bergström & Boréus 2012). 

Ideologikritiken kan kritiseras för att de perspektiv som läggs på samhället (här 

socialkonstruktionism, makt och genus) verkar styrande på resultatet. Som svar på detta 

framhåller Bergström, Björkvall, Boréus, Kurunmäki och Robertson (2012) att poängen med 

analysen är att de outtalade perspektiv som texten själv bygger på ställs i relief och att även 

den som inte ser det som att det finns intressekonflikter i samhället på så sätt kan få syn på att 

texternas perspektiv är just perspektiv och inte något naturligt eller självklart. 

För att öka studiens tillförlitlighet har stort arbete lagts ner på bakgrundskapitlet där en 

gedigen genomgång av ämnets juridiska kontext ges. Detta är en vanlig strategi i kvalitativ 

forskning (Bryman 2016). Utan att förse läsaren med kunskap om sammanhanget hade i 

princip vilka resultat som helst kunnat presenteras och dessa hade varit omöjliga att värdera. I 

uppsatsen gås därför både juridiken, dess huvudsakliga utveckling samt vårdnadsprocessen 

igenom.  

 

5.4.1 Författarens förförståelse 

Jag vill också lyfta fram min egen erfarenhet av området. Jag har själv, för många år sedan 

gått igenom en vårdnadstvist där jag stämdes till tingsrätten av mitt äldsta barns pappa. Vidare 

var jag under många år aktiv och anställd i kvinnojoursrörelsen där jag återkommande mött 

kvinnor och barn i vårdnadstvist. Dessa två komponenter bildar tillsammans en god 

förförståelse och erfarenhetsbaserad kunskap om området. Jag har både privat och 

professionellt stött på genusrelaterade orättvisor på vårdnadsområdet varför jag upplever att 
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jag har haft större möjligheter att förstå vårdnadsutredningarna då jag både varit föremål för 

en samt har stött på många sådana i mitt arbete. God kännedom om kontexten ger större 

möjligheter att göra en god tolkning av materialet (Bergström & Boréus 2012). Samtidigt har 

jag återkommande omprövat mina resultat då det finns risk att jag kan vara ”mammalojal”. 

Att ämnet berör mig skulle kunna ses som negativt men jag upplever att detta i stället utgjort 

en drivkraft och en vilja att belysa ett ämne som är av stor vikt för såväl socialt arbete som 

social rättvisa. Att jag reflekterat över min egen förförståelse och har utvecklat den till en 

positiv resurs kan anses öka uppsatsens validitet (Bergström & Boréus 2012). 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

Alla typer av sociala utredningar är såklart integritetskänsliga. Samtliga utredningar innehåller 

i min mening relativt känsliga och framför allt väldigt privata uppgifter. Det gäller vuxna men 

i synnerhet också barn. Jag förvånas över att materialet har lämnats ut utan att ha 

anonymiserats i förväg. Jag har fått mitt material ifrån tre av de större tingsrätterna i Sverige, 

som ett etiskt övervägande väljer jag att inte skriva ut vilka dessa är. Om en handling förvaras 

hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten så är det en allmän 

handling (SFS 2018:1801). Det innebär att när utredningarna i ett vårdnadsmål kommit in till 

tingsrätten och börjat förvaras där blir de som huvudregel allmänna handlingar. Om någon 

sedan begär att få ta del av en allmän handling skall en prövning göras om handlingen också 

är ”offentlig”. Utfallet av sekretessprövningen beror sedan på innehållet i den enskilda 

handlingen. Tingsrätterna har inte bedömt att mitt material är så känsligt att det inte kan 

klassas som offentliga handlingar, varför det har lämnats ut till mig. 

Det är viktigt att den här typen av dokument kan granskas. Eftersom det råder stark sekretess 

på socialtjänstens olika utredningsarbeten blir de sällan lästa av någon utomstående. 

Sekretessen, som finns till för att skydda klienten, kan på så sätt också skydda myndigheten 

och dess handläggare. Ett bristfälligt eller felaktigt utredningsförfarande kan få omfattande 

konsekvenser i enskildas liv. Det är därför inte rimligt att endast överlämna till enskilda 

klienter att överklaga beslut eller påpeka felaktigheter i socialtjänstens arbete. Enskilda har 

heller inga förutsättningar att få syn på mönster eller helheter i socialtjänstens arbete och 

bedömningar. Därmed kan det anses etiskt försvarbart att använda sig av den här typen av 

material förutsatt att materialet behandlas, förvaras och återges anonymiserat med respekt för 

de enskilda det berör.  
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Vidare är det som studeras själva utredningarna, och texten i dem. Det finns inga direkta 

forskningspersoner. Jag har inte vid något tillfälle varit i kontakt med varken någon av 

familjerättssekreterarna, föräldrarna eller barnen som förekommer i materialet. Vad gäller 

framställning har jag övervägt både hur familjerättssekreterare, mammor, pappor och barn 

framställs. Samtliga kategorier anser jag framställs sakligt och det finns belägg för allt som 

påstås i texten. Inga individer, ur någon grupp, pekas heller ut.  

 

 5.5.1 Vetenskapsrådets 4 huvudkrav 

Vetenskapsrådets första forskningsetiska krav ”informationskravet” handlar om att forskaren 

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Till 

denna princip anger Vetenskapsrådet tre olika typer av undersökningar avseende om 

undersökningsdeltagarnas medverkan är huvudsakligen aktiv eller passiv. Den andra typen 

som anges är applicerbar på uppsatsen då deltagarna inte medverkar aktivt och uppgifterna 

hämtas ifrån existerande myndighetsregister. Vetenskapsrådet skriver att det under dessa 

omständigheter får avgöras från fall till fall om information skall lämnas. Eventuell olägenhet 

för undersökningsdeltagarna av utebliven information samt projektets storlek har beaktats och 

jag har kommit fram till att det inte innebär olägenhet för undersökningsdeltagarna då 

materialet anonymiserats, att ingen person studeras samt att det sker inom ramen för en 

kandidatuppsats. Vetenskapsrådets krav om myndighets tillstånd är också uppfyllt vilket 

angetts ovan. (Vetenskapsrådet 2002). 

Det andra kravet, ”samtyckeskravet” anger att undersökningsdeltagares samtycke skall 

inhämtas. Vetenskapsrådet anger dock att i de fall där uppgifter om deltagarna tas från 

existerande myndighetsregister och information inte lämnats eller lämnats t.ex. via massmedia 

behöver samtycke ej efterfrågas (Vetenskapsrådet 2002). Kravet anses därmed beaktat men 

inte nödvändigt att uppfylla, se diskussion ovan angående ”informationskravet”. Värt att 

tillägga är att utredningarna är gjorda ca 5–7 år tillbaka i tiden och vårdnadsprocessen kan 

antas ha varit påfrestande att gå igenom. Att flera år senare höra av sig och väcka jobbiga 

minnen kan inte anses vara någon av föräldrarna eller barnen som förekommer i 

utredningarna till gagn. Detta rimmar väl med Vetenskapsrådets (2002 s.9) resonemang om 

att samtyckeskravet kan åsidosättas ifall det motverkar det grundläggande 

individskyddskravet exempelvis genom att ”förfrågan återuppväcker en till synes överstånden 

personlig kris”.  
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Det tredje kravet, ”Konfidentialitetskravet” handlar om att alla uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 2002). Alla utredningar har därför skrivits ut efter att de mottagits digitalt 

från domstolarna. De digitala kopior som finns skyddas av Sveriges Domstolar där jag 

tilldelats en egen inloggning med tillgång till ett sekretesskyddat digitalt ”rum” där mitt 

material förvarats. Detta digitala ”rum” kommer automatiskt raderas efter en viss tid beslutad 

av domstolarnas arkivavdelningar.  

I uppsatsen har namn och bostadsort utlämnats för att inga personer skall kunna identifieras. 

De citat som används i texten kommer ifrån olika utredningar och ingen enskild utredning 

citeras så mycket att det är möjligt att känna igen någon person om man inte själv tidigare har 

läst utredningen i sin helhet. För att ytterligare avidentifiera materialet har specifika 

omständigheter eller karaktäristika utan betydelse för sakinnehållet ändrats. Av hänsyn till 

Konfidentialitetskravet anges inte heller vårdnadstvisternas diarienummer hos tingsrätten 

varför ingen utomstående kan söka upp handlingarna hos tingsrätterna trots att de är 

offentliga. Alla typer av verksamheter som är olika typer av skyddat boende för kvinnor och 

barn kallas i texten för ”kvinnojour” för att det inte via namnet på specifika verksamheter 

skall gå att identifiera vilken ort familjen kommer ifrån. Alla namn har bytts ut mot 

”mamma”, ”pappa” respektive ”barnet” och ”barnen”.  

Det fjärde och sista kravet, ”nyttjandekravet” handlar om att det insamlade materialet endast 

får användas för forskningsändamål. Materialet inte får inte heller lånas ut, överlåtas eller 

säljas till icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). Inget av mitt insamlade material 

kommer att användas i icke-vetenskapliga syften och materialet kommer inte heller att lånas 

ut, överlåtas eller säljas till någon annan person, oavsett syften. Samtliga fyra av 

Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav har därmed beaktats och anses uppfyllda. 
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6. Resultat & Analys  

I följande avsnitt presenteras och analyseras hur mammors respektive pappors föräldraskap 

konstrueras och bedöms i materialet. Vidare visas och diskuteras hur bedömningen och 

argumentationen för utredarens förslag om gemensam vårdnad förs i utredningarna.  

Analysen är gjord med analysmetoden ideologikritik vilken går ut på att relatera den 

studerade texten till den omgivande sociala praktiken och dess maktaspekter (Bergström & 

Boréus 2012). I analysen skiljs på manifest ideologi, de idéer som är tydligt uttalade och de 

latenta som ligger implicit och framkommer ”mellan raderna”. Erikssons (2003) den 

separerade kärnfamiljen som bygger på idén att barns bästa är att ha två föräldrar som 

samarbetar och delar föräldraansvaret även efter separation förstås som texternas manifesta 

ideologi och används för att förstå och synliggöra de mer latenta idéerna. Vidare används 

Connells (2009) teori för att synliggöra och förstå genusaspekten och ojämlikhet mellan 

pappor och mammor. Connell (2009) menar att manligt och kvinnligt genus skapas i relation 

till varandra samt att de två inte är jämlika utan att makt och respekt konstrueras till manligt 

genus fördel.  

Först följer en kort beskrivning av utredningarna och sedan följer tre teman som 

utkristalliserat sig under analysarbetet. Alla tre teman hänger ihop och går delvis in i 

varandra. Resultat och analys presenteras integrerat och resonemang exemplifieras med ett 

stort antal citat ifrån utredningarna. Sist i avsnittet följer några sammanfattande slutsatser.  

 

6.1 Beskrivning av utredningarna 

Materialet består av tio vårdnadsutredningar där utredaren föreslår tingsrätten att besluta om 

gemensam vårdnad. Mamma och pappa är kärande i sex respektive fyra mål. I samtliga mål 

yrkar mamman på ensam vårdnad och pappan på gemensam, med undantag för ett mål där 

mamma uppger i snabbupplysningen att hon yrkar ensam vårdnad men sedan säger i 

utredningen att hon kan tänka sig gemensam vårdnad. I alla utredningar är alltså utredarens 

förslag i enlighet med pappans yrkande. 

Större delen av samtliga utredningar består av återgivanden av vad mammor, pappor, barn och 

eventuella uppgiftslämnare har sagt, sorterat under snarlika men inte identiska rubriker om 
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föräldrarnas tidigare relation, beskrivning av respektive förälders föräldraskap, beskrivning av 

barnet, samarbetet med den andre föräldern samt inställning till vårdnad, boende och 

umgänge. Den del som är utredarens analys, riskbedömning, bedömning av vårdnad, boende 

och umgänge samt förslag till beslut utgör en relativt sett liten del av utredningarna. Tre 

återkommande teman har framträtt under analysarbetet vilka behandlas under rubrikerna 

nedan. 

 

6.2 Samarbetet mellan föräldrarna 

I samtliga utredningar finns uppgifter om att samarbetet mellan föräldrarna inte fungerar. Ofta 

menar båda föräldrarna att samarbetet brister och samtliga mammor lämnar sådana uppgifter. 

Fem föräldrapar har tidigare haft samarbetssamtal i olika form, ett par skulle haft men 

samtalen kom aldrig till stånd. Samarbetssamtalen har inte gett tillräckliga resultat då 

föräldrarna nu befinner sig i tvist. Röbäck (2012) menar också att det faktum att föräldrarna är 

i tvist i domstol kan förstås som en indikation på att samarbetet. Två föräldrapar har tidigare 

varit i tvist om samma barn och frågor. Ändå påverkar inte de många uppgifterna om 

bristande samarbete bedömningen av föräldrarnas förmåga att samarbeta utan utredarna tycks 

förutsätta att om domstolen beslutar om gemensam vårdnad så kommer det att automatiskt 

börja fungera.  

Samtidigt avråder utredaren i flera utredningar från växelvist boende på grund av föräldrarnas 

bristande samarbete liksom från att lämna umgänget oreglerat och upp till föräldrarna att 

själva komma överens om då de inte bedöms kunna klara av det på ett tillfredsställande sätt. I 

en utredning skriver utredarna i sin riskbedömning under rubriken ”konfliktnivå”: 

Båda föräldrarna uppger att de har haft en konfliktfylld relation då de bodde 

tillsammans och att detta har bestått efter separationen. Deras relation är 

fortfarande, flera år efter separationen, konfliktfylld och konflikten kan ej anses 

vara av övergående natur. Det är utredarnas uppfattning att konflikten i viss mån 

har trappats upp under pågående tvist gällande umgänge och vårdnad. Båda 

föräldrarna uppger att det är den andra föräldern som är drivande i konflikten och 

att de, var och en, har gjort försök till samarbete. Utredarna har ej kunnat belägga 

att det förhåller sig på det ena eller andra sättet utan konstaterar att det är tydligt 

att deras relation är och har varit konfliktfylld. Både föräldrarna och barnen 

uppger att barnen har varit närvarande i konflikterna sedan de var små. Detta är 

något som påverkar barn negativt, det är stressfyllt för dem att leva med konflikter 

och barn som är beroende av sina föräldrar, hamnar i lojalitetskonflikt… 

(Utredning 10 gul) 
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På nästa sida under rubriken ”Bedömning – vårdnad” skriver samma utredare att 

riskbedömningen visserligen visat att det finns risker för barnen när det gäller föräldrarnas 

konfliktnivå men att detta inte fått konkreta konsekvenser för barnen. Man konstaterar att 

barnets bästa ska avgöra frågan och att ”i de flesta fall är det barnets bästa att ha två 

vårdnadshavare som kan bevaka barnens rätt, intressen och att deras behov blir 

tillgodosedda”, varpå man sedan föreslår att tingsrätten beslutar om att den gemensamma 

vårdnaden ska bestå.  

Detta kan förstås som att ideologin om den separerade kärnfamiljen är så stark att utredarna 

kan konstatera att föräldrarnas konflikt är både långvarig, icke-övergående och att den har 

påverkat barnen samtidigt som man sedan föreslår gemensam vårdnad utifrån att det är det 

bästa för barn generellt. Denna tendens går i linje med Röbäcks (2012) resultat som visar att 

tingsrätterna ger generella resonemang om barns behov av båda föräldrarna företräde framför 

enskilda barns behov av skydd eller att få komma till tals.  

Ställt i relation till Eriksson (2003) och att föräldrakonflikt anses vara det största hotet mot 

den separerade kärnfamiljen verkar det i materialet som att konflikten konstateras men sedan 

bortses då alternativet skulle vara att tilldela en förälder ensam vårdnad och på så sätt inte 

ålägga föräldrarna samarbete och hålla den separerade kärnfamiljen intakt. Kurki- Suonio 

(2000) menar att just samarbetet mellan föräldrarna är en grundläggande del i idealet om 

gemensam vårdnad som barnets bästa. Materialet kan förstås som att idealet ges företräde för 

de faktiska omständigheterna i de enskilda utredningarna. I en utredning framkommer under 

rubriken ”analys och bedömning”: 

Vad gäller vårdnadsfrågan har barnen idag två vårdnadshavare och för barnen har 

detta fungerat bra fram tills januari 2013. Föräldrarna har inte någon som helst 

kommunikation och de har en hög konfliktnivå. Trots den höga konfliktnivån 

föreligger det låg risk att barnen skulle fara illa av att både mamma och pappa är 

vårdnadshavare. (Utredning 8, rosa) 

Att barnen inte far illa blir här detsamma som barnen bästa. Hur den gemensamma vårdnaden 

fungerat för mamma respektive pappa tas inte upp. Vad utredaren bygger konstaterandet om 

att den gemensamma vårdnaden fungerat bra för barnen anges heller inte. Under rubriken 

”boende” i samma utredning skriver utredaren att barnen märker av konflikten och det dåliga 

samarbetet uppges som skäl för att barnen skall vara stadigvarande boende hos mamman och 

inte växelvist: 
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Pappa och mamma säger båda att det inte existerar någon fungerande 

kommunikation mellan dem. Även barnen uppfattar att mamma och pappa inte 

kan prata med varandra utan att det uppstår konflikter. (Utredning 8, rosa) 

Mamma ska alltså enligt utredarens förslag ta huvudansvaret för omsorgen genom att vara 

boendeförälder, men tillåts inte att självständigt fatta beslut genom ensam vårdnad. Detta kan 

ses som ett exempel på hur Kurki-Suonio (2000) menar att optimistiska beslut om gemensam 

vårdnad kan innebär onödig rädsla eller allvarlig risk för mammor som lever i situationer där 

det finns risk för allvarliga föräldrakonflikter. Sett i ljuset av att denna mamma också lämnat 

uppgifter om våld från fadern blir denna risk för mammor och barn än tydligare. När det enda 

som ges vikt för bedömningen av vårdnadsfrågan är hur det fungerat för barnen försvinner 

mammans uppgifter om att det fungerat mycket dåligt för henne. Latent i den separerade 

kärnfamiljen ligger att fokus på barn kan osynliggöra mammors upplevelse av det 

gemensamma föräldraskapet. 

Att samtliga mammor, vilka önskar ensam vårdnad, för fram att samarbetet inte fungerar kan 

förstås som att de vill visa på att gemensam vårdnad inte är möjligt. Några pappor menar att 

mamman överdriver i sin beskrivning av det dåliga samarbetet för att få ensam vårdnad. I en 

utredning säger pappa så här: 

Pappa anser att gemensam vårdnad och växelvis boende är för barnets bästa. 

Mamman och hennes ombud försöker visa att det inte finns något samarbete 

mellan honom och mamman, men pappan anser inte att det stämmer.         

(Utredning 3 lila) 

De pappor som menar att mamman medvetet lämnar överdrivet dåliga beskrivningar av 

samarbetet vinner gehör genom att utredarna inte anser att samarbetet mellan föräldrarna är så 

dåligt att de föreslår ensam vårdnad trots mamman uppgifter, vilket kunde gjorts enligt 

reformen 2006 då rätten ålades att särskilt se till föräldrarnas samarbete (Schiratzki 2008). Att 

pappans beskrivning är den som utredarna väljer att gå på kan förstås som att fäder anses mer 

trovärdiga likt hur Connell (2009) menar att makt och respekt konstrueras till manligt genus 

fördel. Samtidigt är bristande samarbete en återkommande beskrivning även från pappor vilka 

ju samtliga önskar gemensam vårdnad, vilket kan förstås som ett försök att visa på att 

mamman på olika sätt aktivt motsätter sig samarbete och därför inte ska ges ensam vårdnad: 

När det gäller vårdnaden så känner sig pappa osäker på om mamma skulle 

samarbeta kring barnet om hon fick ensam vårdnad. (Utredning 4, grå) 
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Många mammor menar att de önskar ensam vårdnad för att slippa konflikter. Det är troligt att 

det dåliga samarbetet påverkar mammors liv mer än pappors då de oftare är boendeföräldrar 

och därför tar större ansvar för barnen. Detta har Kurki-Suonio (2000) visat vara fallet i 

Finland. Flera mammor beskriver hur pappors, enligt deras mening bristande förmåga eller 

vilja till samarbete går ut över deras liv. En av dem säger så här: 

Mamma beskriver att kontakten mellan henne och pappa är ansträngande för 

henne. Hon upplever att han kontrollerar henne och vill försvåra för henne att ha 

ett självständigt liv de helger han har planerat umgänge med barnet. Därför ställer 

han in umgängen med kort varsel eller uteblir. (Utredning 2, beige) 

En annan mamma beskriver att pappans opålitlighet går ut över hennes arbete: 

Det händer att pappa ”sjukanmäler” sig från att ha barnet vilket ger mamma 

svårigheter på sitt arbete eftersom hon inte kan gå dit. (Utredning 7, ljusblå) 

Genom att utredarna inte lägger någon vikt vid varför samarbetet inte fungerar (eftersom ”ord 

står mot ord”) tenderar den förälder som säger att den vill samarbeta och som uttrycker att den 

tror att det kommer att fungera vara den förälder som får gehör i utredningen. Att vara den 

som vill samarbeta är emellertid lättare för den som har maktövertag. Connell (2009) menar 

att makt och respekt konstrueras till manligt genus fördel och i linje med detta är det pappor 

som genom gemensam vårdnad vill att samarbetet ska fortgå. Detta kan ställas i relation till 

Peterssons (2006 s.63) diskussion om fäder som ”goda klienter” vilka inte ifrågasätter 

utredarens bedömning. Mammorna blir på så vis den förälder vars inställning måste 

”motbevisas” i utredarens analys och bedömning då pappornas vårdnadsyrkanden konsekvent 

är desamma som utredarens förslag. 

Fokus för utredarna tenderar att vara föräldrakonflikten försvinner eller minskas. Mammorna 

blir på så sätt den part som måste driva konflikten genom att det endast är de som önskar 

ensam vårdnad och främst är de som påtalar brister hos den andre föräldern och som uppger 

att samarbetet inte fungerar, att det gemensamma föräldraskapet är på deras bekostnad och att 

det inte heller kommer att fungera i framtiden. Detta kan ses i skrivningar som den här: 

Vår bedömning är att det är viktigt för barnets hälsa och utveckling att föräldrarna 

åsidosätter sin inbördes konflikt för att fokusera på barnets behov vilket sannolikt 

kommer kräva kompromisser från båda håll. De behöver även acceptera och 

respektera att de båda är föräldrar för barnet. (Utredning 5, röd) 
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Här blir mamma och pappa till ”föräldrarna”; två jämlika parter och utredarna fäster ingen 

vikt vid mammas uppgifter om att pappa inte följer överenskommelser, är hotfull och att hon 

är rädd för honom. Vilka kompromisser som vilken förälder behöver göra specificeras inte 

och inte heller hur utredarna bedömt att detta kommer ske efter att dom fallit. Skrivningen 

ovan är riktad till mamman då det är hon som menar att pappan brister och att det vore bättre 

om hon fick utöva föräldraskapet självständigt. I en annan utredning skriver utredaren i 

bedömningen: 

Pappa är den av föräldrarna som visar vilja att samarbeta, att lämna konflikterna 

mellan föräldrarna. Han har tagit emot umgängesstöd och uttryckt en önskan om 

att han och mamma skulle träna på att träffas när umgängesstödjaren var med. 

Han vill att föräldrarna tillsammans skall kunna resonera om barnet.       

(Utredning 6, limegrön) 

Här ställs föräldrarna mot varandra i en jämförelse av vem det är som säger att den vill 

samarbeta och inte. På så vis konstrueras ett samarbetsvilligt faderskap i relation till ett 

samarbetsvägrande moderskap. Att mamma bott på kvinnojour under utredningstiden och att 

hon uppger att hon har svårt att samarbeta med pappa på grund av hans våld ges ingen 

relevans. Utredaren menar i stället att mamma ”inte förmår” att se att situationen är 

annorlunda sedan föräldrarna har separerat. Ändå konstaterar utredaren att det faktum att 

pappa inte utsatt mamma för mer våld efter separationen kan bero på att hon och barnet bott 

på skyddat boende och att umgänget skett med kontaktperson närvarande. 

Samarbetet mellan föräldrarna och konflikt dem emellan verkar sammantaget vara det som 

utredarna ägnar mest utrymme till i utredningarna. Intressant är dock att samtidigt som 

samarbetet ges stor tyngd verkar alla uppgifter om att det inte fungerar spela någon roll. 

Rejmer (2003) menar i sin studie att gruppen föräldrar som hamnar i tvist inte är rätt 

definierad. Det familjerättsliga systemet är byggt för att hantera s.k. ”intressekonflikter” 

mellan föräldrarna vilka enligt definitionen ses som två jämlika parter vilka strider om en 

begränsad resurs som är barnet. Implicit ligger att båda har förmåga att samarbeta och att de 

därför helt enkelt ska åläggas att göra så. Detta rimmar väl med den separerade kärnfamiljens 

ideal med två likvärdiga, jämlika och könsneutrala föräldrar (Eriksson 2003). 

I Rejmers (2003) begrepp ”värdekonflikt” handlar tvisten i stället om den ena eller andra 

förälderns bristande lämplighet eller oförmåga att samarbeta. När tvisten behandlas som en 

intressekonflikt, men egentligen är en värdekonflikt får familjen inte den hjälp av 

rättssystemet som de skulle behöva och konflikten kommer aldrig till någon lösning. Detta 
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kan ses i materialet i hur utredarna genom den gemensamma vårdnaden ålägger parterna 

samarbete trots återkommande uppgifter om att detta inte har fungerat.  

Den manifesta, tydligt framskrivna ideologin om den separerade kärnfamiljen verkar latent 

innebära att ingen hjälp med hur man ska hantera sina inbördes konflikter finns att få. Detta 

kan förstås som en del av innebörden av att det genom upprättandet av den separerade 

kärnfamiljen också upprättas en gräns runt omkring familjen där man förväntas lösa sina egna 

problem utan samhällets hjälp (Eriksson 2003). Så tolkar också Kurki-Suonio (2000) fokuset 

på medlingslösningar, samarbetssamtal och fokus på samförstånd när hon formulerar 

begreppet ”processer i det privata”. När familjerättssekreterarna inte lägger någon vikt vid 

uppgifterna om att samarbetet inte fungerar lämnar de detta som en privatsak som ska 

hanteras innanför gränsen till den separerade kärnfamiljen.  

Detta är intressant i relation till kvinnorörelsens tidiga paroll om att ”det personliga är 

politiskt” vilken syftade till att visa på mönster mellan män och kvinnor som grupp och hur 

förståelsen av detta ”trollades bort” när exempelvis hem och barn sågs som en privatsak 

(Connell 2009). Connell (2009) menar att genuspolitik, försök att omforma och få 

genusrelationerna att utvecklas i en viss riktning ”nästan alltid” har en ”intim dimension” 

samtidigt som den består av större sammanhang. Att genusrelationer historiskt setts som en 

del av den privata sfären har varit till mäns fördel då det förminskat kvinnors erfarenheter av 

ojämlikhet till hennes egna, privata problem. På liknande sätt kan man förstå det 

familjerättsliga områdets samförståndsfokusering, det Kurki-Suonio (2000) kallar ”processer i 

det privata”, som något som står i vägen för kvinnors gemensamma erfarenheter av samarbete 

sam inte fungerar med en manlig före detta partner och medförälder.  

Det är mammorna som konsekvent materialet igenom menar att samarbete inte är möjligt. Att 

detta är en fråga om kön och därför också positionen som boendeförälder bekräftas om av 

Kurki-Suonios (2000) resultat om att det är mammor som motsätter sig gemensam vårdnad 

och Schiratzkis (2008) om domstolarnas högre krav på boendeföräldrar. I utredningarna 

konstrueras ett moderskap som åläggs att samarbeta mot sin vilja och vars uppgifter om att 

samarbetet inte fungerar inte ges någon relevans. I relation till detta moderskap konstrueras ett 

faderskap vars önskningar om framtida samarbete väger tyngre än mödrars beskrivningar av 

tidigare beteende. Fäder konstrueras som samarbetsvilliga och mödrar som ovilliga att 

samarbeta. Tillsammans bildar dessa konstruktioner en latent ideologi där samarbete blir 
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mammors plikt och pappors val och där faktiska genusrelationer och får stå tillbaka till 

förmån för ett ideal om samarbete mellan jämbördiga parter. 

 

6.3 Pappas våld mot mamma och/eller barn 

I majoriteten av utredningarna finns uppgifter om våld. I sex utredningar finns beskrivningar 

av pappas fysiska våld mot mamma, i två psykiskt våld eller hot om våld och i två finns inga 

sådana uppgifter. I en av dessa två finns dock uppgifter om våld mot mamma utövat av andra 

män hon haft relationer med efter föräldrarnas separation. Att uppgifter om våld finns i nio av 

tio utredningar går igen med Röbäcks (2012) och Rejmers (2003) mening att vårdnadstvister 

kännetecknas av familjer där det förekommer social problematik.   

Tre mammor, om man inte räknar den som utsatts för våld av nya partners har, eller har haft 

kontakt med någon form av kvinnojour (skyddat boende eller samtalsstöd och rådgivning) på 

grund av pappans våld.  En fjärde rekommenderas av utredaren att söka stöd i att bearbeta 

sina upplevelser av pappans kontrollerande beteende vilket får sägas vara anmärkningsvärt 

när man samtidigt föreslår att tingsrätten genom gemensam vårdnad ålägger samma mamma 

att samarbeta med pappan.  

Hur tidigare våld kan inverka på föräldrarnas samarbete diskuteras inte i någon utredning. Inte 

heller huruvida detta påverkat föräldraskapet eller om/hur barn påverkas av våld nämns i 

någon utredning, med undantag för den där mamma utsatts för våld av nya partners vilka inte 

är barnets pappa. I den utredningen förs ett längre resonemang om hur barn påverkas negativt 

i vilket utredaren också hänvisar till Socialstyrelsen. Att mamman tagit emot stöd och valt att 

lämna mannen omskrivs som ”…att hon skyddat barnet från en otrygg och våldsam 

situation”. Utredaren rekommenderar också att barnet får professionell hjälp att hantera sina 

upplevelser. Detta kan förstås som att våld blir synligt först när det utövas av någon som inte 

är barnets pappa. Ett sådant mönster bekräftas av Eriksson (2003) som menar att ideologin om 

den separerade kärnfamiljen inte är förenlig med andra jämställdhetsområden så som 

diskurser om mäns våld mot kvinnor. Latent i ideologin ligger att mäns våld mot kvinnor och 

barn kan finnas, men inte som pappas våld mot mamma eller barn. När förövaren inte är 

barnets far ges våldets negativa verkningar på barns hälsa utrymme och mammans förmåga att 

skydda barnet från detta omnämns. De mödrar som uppger att de vill skydda sina barn från 
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den egna fadern ses inte med samma ögon. I en utredning uttrycker utredaren dock sin 

förståelse för mamma i analysen: 

Utredaren uppfattar att pappa uttrycker en genuin vilja om samarbete med 

mamma. Mamma vill inte ha kontakt med pappa men uppger att samarbetet 

fungerat senaste tiden, dock inte något som hon tror kan vara bestående. Utifrån 

uppgifterna om våldsproblematik under parternas samlevnad finns förståelse för 

moderns motstånd till kontakt med pappan. Det framkommer inte uppgifter i 

utredningen att det därefter inträffat ytterligare vålds- eller hotsituationer mellan 

parterna. Det går inte att utesluta risk för framtida våld eller hot men den bedöms 

som låg med hänsyn till att det är flera år sedan dessa händelser ägde rum. 

(Utredning 3, lila) 

Denna förståelse ges dock sedan ingen relevans för bedömningen av vårdnadsfrågan. Det 

framgår i utredningen att pappa är dömd för våld mot mamma vid två tillfällen och för olaga 

hot mot henne vid ett tillfälle. Han har dessutom tidigare haft besöksförbud (numera 

kontaktförbud) mot en annan kvinna. Ingen av föräldrarna lämnar några uppgifter om att 

mamma skulle varit våldsam mot pappa, ändå blir pappans våld till ”våldsproblematik under 

parternas samlevnad” våldet beskrivs ha ”inträffat mellan parterna” i motsats till exempelvis 

”utövats/utförts av pappa”. Då mamma är tydligt negativt inställd till pappa och 

återkommande beskriver honom som en person som inte är bra för henne och barnen gör 

utredaren sedan bedömningen att: 

Utredaren bedömer risken för att mamma ska begränsa barnets kontakt med 

pappa, exempelvis genom flytt utomlands, är högre än risken för att pappa utsätter 

mamma för våld och/eller hot. (Utredning 3, lila) 

Vikten av att hålla den separerade kärnfamiljen intakt, genom att garantera pappas kontakt 

med barnet ställs här direkt mot mammas rätt till skydd från övergrepp. Resultatet liknar 

Röbäcks (2012) då hon menar att det generella barnets behov av kontakt med båda föräldrarna 

ges större tyngd än specifika barns rätt till skydd. Sammantaget verkar schablonen om barnets 

behov av båda föräldrarna väga tyngre än både mammors och barns rätt till skydd från 

övergrepp. 

Ett liknande mönster framkommer i en utredning där det finns uppgifter om pappas våld mot 

både mamma och barnen och våldet är huvudskälet till att mamma vill ha ensam vårdnad. 

Utredaren skriver såhär: 
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Mamma uppger att hon, av såväl polis som socialtjänst, blivit uppmanad att 

ansöka om ensam vårdnad så att hon på ett bättre sätt kan skydda barnen. Hon har 

även fått rådet att stoppa allt umgänge. 

(…)  

På grund av att pappa misshandlat barnen tycker mamma att det är självklart att 

hon ska ha ensam vårdnad om dem. Mamma berättar att de inte är ense om tider, 

rutiner och annat som är viktigt för barnen. Pappa sätter inte barnens behov i 

första hand. Dessutom handlar det om att mamma inte är trygg med pappa för att 

han har utsatt även henne för misshandel. (Utredning 8, rosa) 

Mamma säger uttryckligen att maktbalansen mellan henne och pappa är så ojämn att det är 

omöjligt att samarbeta samt att hon är mycket rädd för honom. Pappan medger att han vid ett 

tillfälle slagit ett av barnen, men förnekar att han skall ha slagit mamma och de andra barnen. 

I stället menar han mamma kommer med de här uppgifterna för att hon ”vill ha barnen för sig 

själv” och att hon borde ha polisanmält honom om det stämde. Utredaren skriver under 

”analys och bedömning” att det finns en risk att pappa inte skulle få regelbunden information 

om mamma får ensam vårdnad. Mammans uppgifter om våld och rädsla nämns 

överhuvudtaget inte i utredarens bedömning av vårdnadsfrågan även om tanken om att 

mamma inte skulle informera pappa möjligtvis skulle kunna bygga på detta. I 

riskbedömningen skriver utredaren att det inte har framkommit några uppgifter som tyder på 

att det förekommit hot eller våld de senaste åren vilket är anmärkningsvärt med tanke på att 

det parallellt med utredningen pågår en förundersökning hos polisen mot pappa om 

misshandel av barnen efter en anmälan från skolan. Utredaren skriver att ”risken är liten att 

pappa skulle utsätta mamma eller barnen för mer våld” men vad denna bedömning grundas på 

framgår inte. I stället är den risk som utredaren bedömer vara av vikt att föräldrakonflikten 

kan förvärras av eventuellt beslut om ensam vårdnad: 

Barn till separerade föräldrar har rätt till båda sina föräldrar men utredaren ser en 

betydlig risk att barnen far illa av att föräldrarnas samarbete inte är tillräckligt bra. 

Barnen har signalerat att de mår dåligt i skolan. (Utredning 8, rosa) 

Uppgifterna om våld tolkas sedan som ett utslag av denna föräldrakonflikt och blir till att 

föräldrarna har ”olika uppfostringsstrategier” som de strider om:  

Det finns uppgifter om att pappa har misshandlat barnen vilket är allvarligt. 

Risken finns att föräldrarna fortsätter att strida om deras olika 

uppfostringsstrategier och att det leder till konflikter vilket kan påverka barnens 

hälsa och utveckling negativt. [Bedömningsinstrumentet av barns mående] 

bekräftar föräldrarnas uppgifter om att barnen inte mår bra av föräldrarnas 
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konflikter och att de har blivit drabbade av svårigheter i samband med 

föräldrarnas separation. (Utredning 8, rosa) 

Hur utredaren bedömt att det är konflikterna och inte våld som barnen inte mår bra av framgår 

inte. Eriksson (2003) menar att föräldrakonflikter är det största hotet mot den separerade 

kärnfamiljens harmoniska ideal och när våldet förstås som ett utslag av denna värderas det 

inte i sig eller som mäns våld mot kvinnor. Om mamma slutar lämna dessa uppgifter och i 

stället fokuserar på samarbetet som pappa säger sig vilja och kunna ha försvinner således 

problemet. Ett konfliktdrivet moderskap konstrueras i relation till ett samarbetsvilligt 

faderskap. Även i en utredning då våldet enligt mamma fortfarande pågår tolkas det som en 

del av föräldrakonflikten. Denna mamma bodde på kvinnojour medan hon var gravid med 

barnet efter att hon utsatts för våld av pappan:  

Mamma har vid besök visat olika sms som hon säger kommer ifrån pappa med bl 

a sexuellt, hotande, kränkande och förolämpande innehåll. Pappa har svarat 

handläggaren på fråga om detta, gällande sms:et med sexuellt innehåll, att det 

sms:et bara var ett svar på något ännu grövre som mamma skickat. Mamma har 

uppmanats att polisanmäla om hon upplever att pappa kränker och hotar henne så 

det får utredas rättsligt. (Utredning 7, ljusblå) 

De sms-hot som mamma visat utredaren tas inte med under rubriken ”våld/övergrepp” i 

riskbedömningen utan tas upp under rubriken ”konfliktnivå”. Här skriver utredaren att 

”föräldrarna anklagar varandra” för olika saker. I bedömningen under ”vårdnad” skriver 

utredaren att mamma inte har anmält händelserna och att ord ”står mot ord” så länge de inte 

fått rättslig prövning. Att kvinnor sällan anmäler våld i nära relationer och att mörkertalet 

därmed är stort är välkänt (Nationellt Centrum för kvinnofrid [NCK] 2014). Att ingen 

polisanmälan gjorts kan därför inte tolkas som att våldet inte skett. Utredaren skriver att om 

uppgifterna som mamma lämnat är sanna så bedöms pappa inte ”mogen ansvaret som 

vårdnadshavare” men då utredaren inte kan veta föreslås ändå gemensam vårdnad. Att detta 

skulle kunna innebära att mamma åläggs att samarbeta med en person som utsätter henne för 

våld benämns inte. På liknande sätt resonerar en annan utredare som också placerar våldet 

”mellan” föräldrarna: 

Enligt mamma förekom det hot och våld mellan föräldrarna under den tid de 

bodde tillsammans och särskilt mot slutet av relationen. Mamma säger att om hon 

inte gjorde som pappa sa, blev han arg och våld kunde uppstå. Enligt mamma slog 

pappa henne hårt vid tre tillfällen. Han sparkade henne hårt vid ett tillfälle i magen 

och i midjan, han slog henne i ansiktet och på kroppen vid ett tillfälle och vid ett 

tillfälle blev hon skallad. (...) Mamma berättar att barnet varit i pappas famn vid 

det tillfälle då han sparkade henne. (Utredning 1, orange) 
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Fadern uppger att det kunde uppstå ”tjafs” mellan föräldrarna men aldrig något allvarligt. Han 

berättar att modern vid ett tillfälle slog till honom och att han då slog tillbaka. Enligt honom 

är detta det enda tillfälle då våld förekommit. Mammas uppgifter om våld tas sedan med i 

utredarens riskbedömning under rubriken ”risken att någon annan i familjen utsätts för 

övergrepp” där utredaren skriver att mamma idag inte är rädd för pappa och att ord står emot 

ord när det gäller hur mycket våld och hot som ”förekommit mellan föräldrarna”. Vilken parts 

intressen det är som gagnas av att ord står emot ord benämns inte.  

I en utredning återkommer de relativt grova uppgifterna om våld överhuvudtaget inte i 

utredarens analys och bedömning. Mamma uppger att pappa dödshotat och våldtagit henne: 

När mamma tog initiativet att avbryta deras relation började pappa att bli 

obehaglig och ska vid ett tillfälle hotat att döda mamma. Mamma uppger att pappa 

även ska ha sagt att ”nu är det slut med din fria vilja” och att pappa sedan 

insisterat på att ha sex fast mamma inte ville. (Utredning 9, grön) 

Pappa menar att det inte förekommit något våld eller några hot i relationen men berättar 

samtidigt att han vid ett tillfälle kastat en spegel i väggen för att få mamman att sluta skrika. 

Pappan säger också att han hade svårt att acceptera att relationen var över.  

I en annan utredning förekommer främst uppgifter om psykiskt våld, vilket utredarna väljer 

att kalla det, och trakasserier. Mamma uppger att pappa kontrollerar henne, är hotfull och hon 

beskriver att han vid flera tillfällen kommit till hennes bostad och vägrat gå därifrån. 

Mamman har gjort en polisanmälan om att pappa förföljt henne och hotat henne samt polis 

har vid ett tillfälle tillkallats för att avlägsna pappa från den lägenhet där mamma och barnet 

befann sig.  

Mamma upplever sig mycket kontrollerad av pappa. Han skickar sms till henne 

fler än tio gånger per dag och ringer flera gånger varje dag. Sms skickar han 

oavsett om barnet är hos henne eller hos honom och oavsett tid på dygnet. Han 

avkräver mamma svar omedelbart. Mamma upplever att han utnyttjar deras 

gemensamma barn för att ha anledning att ständigt ha kontakt med henne. 

Frågorna pappa ställer handlar i stor utsträckning om mammas egna förehavanden 

och ofta anklagelser om att hon har nya relationer och att hon inte bryr sig om 

barnet. 

(…) 

Mamma upplever att hon inte kunnat påverka pappa och maktlösheten gör att hon 

blir trött och mår dåligt. Mamma beskriver att hon är rädd för pappas reaktioner 

om hon drar gränser för vilken kontakt han har med henne och på vilket sätt han 
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träffar barnet. Hon säger att hon inte vågar agera annorlunda för hon tror att det 

blir värre för barnet. Mamma beskriver situationer där hon försökt skydda sig och 

barnet genom att till exempel inte släppa in pappa i sin bostad då han kommit dit 

men då han stått och bankat på hennes dörr och upprepat att ”Jag har hela natten 

på mig”. (Utredning 2, beige) 

Pappan bekräftar att han hör av sig till mamma varje dag och menar att det är bra för barnet 

att föräldrarna har daglig kontakt. När utredarna beskriver hur mamma uppfattar situationen 

blir pappa förvånad och tycker inte att hon varit tydlig med hur hon vill ha det. I 

riskbedömningen under rubriken ”våld/övergrepp/hot om övergrepp och missbruk” skriver 

utredarna att mamma mår dåligt och upplever sig kontrollerad och att det påverkar både henne 

och barnet. Sedan skriver man att det ”inte föreligger risk för barnet att utsättas för våld eller 

bevittna våld” och hänvisar till att se vidare under rubriken ”konfliktnivå””. Där blir det de 

tidigare benämnt som psykiskt våld till ett utslag av föräldrakonflikten. Bland annat skriver 

utredaren: 

Båda föräldrarna har uttryck sig positiva till att reglera kontakten sinsemellan för 

att inte konfliktnivån skall öka. Den risk som utredarna ser är att vi inte uppfattar 

pappas inställning i frågan som helt grundad i honom själv utan mer ett resultat av 

att han är under utredning. Utredarna anser att föräldrarnas förmåga att uttrycka 

förtroende för varandra i relationen till omsorgen om barnet är en positiv faktor 

för barnet. Det är kring samarbetet och kontakten föräldrarna emellan som 

konflikten har sitt ursprung. Det innebär att utredarna kan se en 

utvecklingsmöjlighet. Därmed är risken för att barnet ska komma att fara illa av 

föräldrarnas konflikt inte överhängande. Skulle konfliktnivån däremot inte minska 

över tid finns en risk att barnet kan komma att fara illa. (Utredning 2, beige) 

Även detta kan förstås tillsammans med Röbäck (2012) som att barnets behov av båda 

föräldrarna väger tyngre än mammors och barns rätt till skydd. Utredarna för ett resonemang 

om att det ”i regel anses vara bäst för barn att ha två vårdnadshavare” och att de problem som 

mamma beskrivit inte kan lösas med att den gemensamma vårdnaden upplöses. Trots att man 

inte uppfattar pappans inställning som genuin och man bedömer att det föreligger risk för 

barnet så ”chansar” man så att säga på att hans beteende kommer att förändras. Det trots att 

det framkommit vid registerkontroll att pappan har kontaktförbud gentemot en tidigare 

flickvän och hennes pappa. Han är också tidigare dömd för misshandel vid tre tillfällen samt 

ett fall av olaga hot och ett av sexuellt ofredande. Att pappan trots uppgifterna inte förstås 

som en våldsam man kan förklaras med Erikssons (2003) fynd om att våldsamma fäder ”inte 

finns” på det familjerättsliga politikområdet. 
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Mäns våld mot kvinnor brukar betecknas som ett samhällsproblem med grund i ojämlikhet 

mellan kvinnor och män och det är ett av regerings jämställdhetspolitiska delmål att det helt 

ska upphöra (SCB 2020.) Allt oftare räknas också barn in i detta problem och ungefär vart 

tionde barn i Sverige har någon gång upplevt den ena förälderns våld mot den andra. I 

slutbetänkandet av utredningen om nationell strategi om mäns våld mot kvinnor (2015) 

skriver utredaren att eftersom kvinnor, om de rapporterar våld tenderar att göra det efter 

separation från mannen kan det vara så att barn med separerade föräldrar är en grupp där mer 

än var tionde barn upplevt våld. Connell (2009) tar mäns våld mot kvinnor som ett av de 

tydligaste exemplen på manlig genusmakt och kvinnligt genus sårbarhet.  

Utredarna för inga resonemang om makt eller ojämlikhet mellan föräldrarna. De två gångerna 

som begreppet ”makt” förekommer i materialet är i form av mammors beskrivningar av sin 

upplevelse av ojämlika relationer till papporna. Båda dessa mammor lämnar också uppgifter 

om våld. Uppgifterna om våld skrivs konsekvent ned och/eller försvinner i bedömningarna 

och argumentationen för gemensam vårdnad. Schiratzki (2008) menar att våld mot någon 

familjemedlem enligt gällande rätt är ett starkt skäl mot gemensam vårdnad vilket står i 

kontrast till den höga förekomsten av uppgifter om våld i materialet där just gemensam 

vårdnad förordas. Latent till den separerade kärnfamiljens fokus på två likvärdiga, jämställda 

föräldrar ligger att våldet inte förstås som våld och en fråga om genuskodad makt utan som en 

del av föräldrarnas gemensamma konflikt. Eftersom våldet inte ses som en del av faderskapet 

utan det gemensamma föräldraskapet anses det inte heller säga något om den våldsutövande 

pappans lämplighet som vårdnadshavare. När våldet placeras mellan föräldrarna ges det inte 

relevans för bedömningen av vårdnadsfrågan och det tas inte med i utredarens argumentation. 

När våldet är en del av konflikten blir föräldrarna gemensamt ansvariga för det. Då den stora 

majoriteten av uppgifterna handlar om pappas våld mot mamma konstrueras en genusordning 

och ett moderskap som innebär att mammor ses som medansvariga till våldet de utsatts/utsätts 

för. Samtidigt konstrueras ett faderskap oförenligt med berättelser om våld och det faktum att 

dessa uppgifter inte ges någon relevans för bedömningen kan förstås som en del av den 

patriarkaliska utdelningen (Connell 2009). I den latenta ideologin ligger att mammor som 

brottsoffer och pappor som förövare inte är möjliga positioner i den separerade kärnfamiljen.  
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6.4 Vem som gjort vad i relation till barnet 

Många mammor för fram uppgifter om att det är de som dragit det tyngsta lasset under tiden 

som föräldrarna levde tillsammans. För dem är det viktigt vem som gjort vad i barnens liv så 

som att exempelvis vara föräldraledig, sköta kontakt och inskolning med förskola, 

barnavårdscentral [BVC] och spendera tid med barnen. Återkommande beskriver de 

pappornas tidigare ointresse och bristande engagemang för sitt föräldraskap och barn(en). 

Detta kan förstås som en mammornas önskan om att det arbete de utfört skall värderas samt 

en önskan om att själv, genom ensam vårdnad, få fatta besluten då de ”förtjänat det” på ett 

annat sätt än papporna. Mammornas beskrivningar av sig själva som de som tagit 

huvudansvaret bekräftas genomgående av andra uppgiftslämnare som skola, förskola och 

BVC. Det går också väl i linje med Connells (2009) mening om att mammor generellt tar 

huvudansvar för hem och barn. 

I en utredning bor mamma och pappa i olika städer och barnet och pappa träffas endast på 

skollov och liknande. Under tiden de sammanbodde framkommer att pappa arbetade mycket 

och att mamma skötte hem och barn. Mamma säger så här: 

Mamma anser att det är orimligt att pappa stämmer henne vad gäller vårdnaden 

och betonar att pappa aldrig varit delaktig i barnets liv på riktigt. Hon anser i 

stället att hon vill ha ensam vårdnad eftersom hon anser att pappa inte kan sköta 

gemensamma åtaganden, d v s när hans underskrift behövs i samband med skola 

och omsorg. (Utredning 4, grå) 

 

I en annan utredning beskriver mamma det så här:  

Mamma uppger att pappa aldrig haft någon bra kontakt med barnen, inte ens när 

de bodde tillsammans. Han har inte visat engagemang i barnens omsorg och inte 

heller varit intresserad av att delta i utvecklingssamtal eller liknande under deras 

uppväxt. Hon säger att pappa aldrig har nattat barnen, aldrig bytt blöja när de var 

små eller liknande. Barnen har alltid haft en nära kontakt till mamma och det är 

hon som har tagit allt ansvar för hus och hem även fast pappa senaste tio åren inte 

jobbat. (Utredning 10, gul) 

Pappan lämnar inga konkreta beskrivningar av vem som gjort vad under tiden som föräldrarna 

levde tillsammans och barnen var små. I utredarens analys och bedömning finns inga 

skrivningar om fördelningen av ansvar eller arbete med barnen. Dock skriver utredaren i 

bedömningen under ”umgänge” att barnen beskriver relationen till pappan på ett så 
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”genomgående negativt” sätt att de för ett barn inte föreslår fastslaget umgänge 

överhuvudtaget och för det andra dagumgänge, en dag var tredje vecka. De föreslår alltså 

gemensam vårdnad och samtidigt ett ytterst begränsat umgänge med hänvisning till barnens 

och pappans dåliga relation. Mamma skall även fortsatt ha hela boendet. Detta ligger väl i 

linje med Schiratzkis (2008) resultat om höga krav på boendeföräldrar. 

Kurki-Suonio (2000) beskriver hur rättvisa mellan föräldrar blivit en nedprioriterad fråga i 

takt med det ökade fokuset på samarbete och samförstånd. Föräldrarna förväntas lägga vem 

som gjort vad åt sidan för att tillsammans blicka framåt. När barnet skall vara det 

gemensamma fokuset, och barnets bästa är lika med gemensam vårdnad blir den förälder som 

talar om sin egen situation den som inte samarbetar. Detta stämmer väl in i materialet men 

kan på ett intressant sätt ställas i relation till en utredning som sticker ut avseende utredarens 

förslag om barnets boende. Mamman har under tiden som tvisten pågått flyttat till en annan 

stad tillsammans med barnet. Hon har sedan separationen varit boendeförälder och pappan har 

haft umgänge varannan helg, vilket mamma menar att hon ”fick kämpa” för att det skulle 

komma i gång några månader efter separationen. Mamman menar att en del i beslutet att flytta 

var att pappan ändå inte visat särskilt stort intresse för sitt föräldraskap. Hon säger så här: 

Enligt mamma var hon hemma under hela föräldraledigheten med barnet och 

pappan tog endast ut 2–3 dagars föräldraledighet. Mamma beskriver att pappa inte 

tog aktiv del i barnets situation. Han bytte blöja eller annat om hon bad honom 

göra det. Om modern behövde hjälp bad fadern henne att kontakta mormor i 

stället för att själv hjälpa till. (Utredning 1, orange) 

Pappan menar att han överlät sina föräldradagar för att han hade mycket lägre ersättning än 

mamman och att han trots att han inte var föräldraledig var mycket delaktig. I 

riskbedömningen skriver utredaren att ”ett barn har rätt till och behov av kontakt med båda 

sina föräldrar”. Utredaren menar att mammas beslut att flytta omöjliggjort detta och att hon 

inte ”ser” barnets behov av sin pappa. Att barnet inte träffar sin pappa särskilt mycket mer 

sällan än när föräldrarna bodde i samma stad ges ingen relevans. Utredaren föreslår att flytta 

barnets boende till pappa och att han därmed blir boendeförälder. Att detta på samma sätt som 

vid mammas flytt innebär att barnet hindras att ha en god och nära kontakt med sin mamma 

nämns inte. Det föreslås att mamma ska ha motsvarande umgänge som pappa har men att på 

sikt (tex när barnet börjat skolan) kommer det inte att vara möjligt om mamman inte väljer att 

ha umgänge i staden där pappa bor.  
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Att barnet bott med mamma under hela tiden sedan separationen samt uppgifterna om att hon 

alltid tagit huvudansvaret är inte det som avgör vilken förälder barnet ska bo hos utan det 

faktum att mamma anses ha satt sina egna behov framför barnets när hon flyttat till en annan 

stad, vilket ges störst utrymme i argumentationen. Här verkar någon form av rättvisa ändå 

styra utredarens bedömning och det kan förstås som att mammas beslut att flytta ”bestraffas” 

med att pappa får boendet. Detta kan tolkas som att mamma splittrat den separerade 

kärnfamiljen vilket ses som mycket allvarligt. Många mammor verkar genom yrkanden om 

ensam vårdnad vilja göra det, men denna mamma har gjort lag i saken och flyttat mot pappas 

vilja. Mamman bryter genom sitt agerande Connells (2009, s.15) moderskapsideal om mödrar 

som självuppoffrande och hon omöjliggör faderns roll som ”konsument av hennes tjänster” 

genom att inte ta hänsyn till hans önskemål om att hon ska bo kvar i staden men samtidigt ha 

hela boendet.  

Utredarnas önskan om att hålla den separerade kärnfamiljen intakt framkommer genom att 

pappors önskan om gemensam vårdnad, eller ”del i vårdnaden” som det ofta benämns i 

utredningarna flera gånger förs fram som en garant för att de inte försvinner eller utesluts (av 

mamman) ur barnens liv. Detta var också en av lagstiftarens intentioner med ökad användning 

av gemensam vårdnad (Schiratzki 2008). Vem av mammor respektive pappor som gjort vad i 

relation till barnen osynliggörs i utredarnas argumentation om gemensam vårdnad till förmån 

för två jämlika icke-genusbunda föräldrar som barnet har lika stort behov av.  

I många fall verkar mammorna vilja föra fram att de är bättre lämpade att fatta beslut till 

barnets bästa genom att de står dem närmast. Att det är mammorna är primärföräldrar och 

motsätter sig gemensam vårdnad rimmar väl med Kurki-Suonios (2000) resultat och kan 

ställas i relation till Schiratzkis (2008) om domstolarnas högre krav på boendeföräldrar, d v s 

mammor. En pappa uttrycker en förväntan om att mamman ska sköta kontakten med 

förskolan och sedan förmedla till honom: 

Pappan uppger att han inte vet så mycket om hur det går för barnet på förskolan. 

Pappan vill helst att mamman ska berätta för pappan om det. Pappan går på 

föräldramöten men när han hämtar och lämnar är det ofta stressat så han hinner 

inte prata med personalen. (Utredning 9, grön) 

Mamman å sin sida menar att pappan brister i sitt föräldraskap och att hon vill ha ensam 

vårdnad för att slippa hjälpa honom att ”upprätthålla en front som kommer rasa”. Hon menar 

att hon alltid tagit större ansvar och fått påminna pappan om saker och att hon nu är trött på 
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detta. Föräldrarnas uppgifter kan förstås med Connells (2009) beskrivningar av genuskodat 

föräldraskap där fäder konstrueras som ”konsumenter” av mödrars tjänster och mödrar som 

huvudansvariga och självuppoffrande. Pappan har intresse av att denna genusordning består 

medan mamman vill att den förändras. Utredaren skriver i bedömningen under vårdnad: 

Mamman vill inte längre påpeka saker eftersom det då blir synligt vad pappan 

brister i men uppger att hon tar upp saker som hon anser är allvarliga som till 

exempel att barnet sagt att pappa röker i bilen. Mamman säger att hon tror att hon 

kommer att gå tillbaka till att påpeka saker om hon får ensam vårdnad. Det är 

dock något som är viktigt att göra oavsett hur vårdnadsfrågan löses eftersom det är 

barnet som drabbas om något missas. Även om pappan brister i detta avseende så 

innebär det inte att han är olämplig som vårdnadshavare. Som föräldrar kan man 

behöva kompensera varandras brister, till exempel genom att behöva påminna om 

vilka saker som kan behöva tas med vid särskilda tillfällen. Oftast har föräldern 

fördelar som väger upp brister av denna art. Om mamman ska vara boendeförälder 

behöver hon ta det största ansvaret gällande vardagliga saker, även om hon hade 

önskat att pappan kunde sköta detta helt själv. (Utredning 9, grön) 

Utredaren konstaterar att pappan brister men för sedan ett resonemang om att föräldrar 

kompenserar varandras brister. Vilka fördelar som pappan har som väger upp detta anges inte 

och det anges inte heller vilka brister hos mamman som pappan kan väga upp för. Utredaren 

konstruerar ett moderskap som är delvis ansvarigt för faderskapet och ett faderskap som kan 

förlita sig på att moderskapet står för det övergripande ansvaret. Ansvaret för den andre 

föräldern förklaras sen med att mamma ska vara boendeförälder och kan ställas i relation till 

Schiratzki (2008) diskussion om att om man byter ut ”boendeförälder” mot ”mamma” då detta 

är det vanligaste, så framträder genusbunda skillnader som annars inte syns. Samtidigt som 

föräldraskapet med ideologin om den separerade kärnfamiljen framställs som könsneutralt 

verkar mammor och pappor inte förväntas göra samma saker eller fylla samma funktion i 

relation till sina barn. Detta ligger inte alltid helt latent. I en utredning skriver utredaren såhär: 

Det är utredarens bedömning att barnet skulle må väl av att båda föräldrarna har 

del i vårdnaden. Mamma är den primära omsorgsföräldern och där har barnet sin 

största trygghet. Pappa har för närvarande kännedom om samhällssystem- och 

struktur i Sverige. Han talar också svenska. Och det viktigaste, han är pappa och 

någon som barnet skall identifiera sig med. Då är det nödvändigt att ha en 

närvarande pappa som man lär känna och får tycka om. Att pappa har del i 

vårdnaden innebär att han kan underlätta för barnet och mamma i kontakter med 

skola och vårdinrättningar. (Utredning 6, limegrön) 

Här konstrueras ett moderskap som står för omsorg men som behöver hjälp att klara sig i 

Sverige och ett faderskap som står för kännedom om systemet och hjälp till mamma och barn. 

Att mamma menar att pappa inte alls velat hjälpa henne och behandlat både henne och barnet 
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illa ges ingen relevans till förmån för dessa föräldraroller vilka rimmar väl med Connells 

(2009) beskrivningar. Detta är den enda utredning där utredaren för fram behovet av en 

förälder av samma kön att identifiera sig med på ett explicit sätt och menar att en pappa är 

viktig för barnet i egenskap av just pappa och inte som en av två föräldrar. 

Sammantaget verkar det gemensamma föräldraskapet och vårdnaden betyda olika saker i 

praktiken för moder- respektive faderskap och en ojämlik arbetsfördelning dem emellan. 

Detta kan också ses i att mamman föreslås som boendeförälder och pappan umgängesförälder 

i åtta utredningar, i en föreslås växelvist boende och i endast en utredning föreslås pappan 

som boendeförälder. Detta kan förstås som att utredarna konstruerar ett moderskap som i 

högre grad betyder omsorgsansvar och ett faderskap som kan förlita sig på moderskapet i 

detta avseende. Samma mönster, eller genusregim för att tala med Connell (2009) går igen i 

samhället generellt där 57 % bor enbart eller mest hos mamma respektive 18 % enbart eller 

mest hos pappa. Övriga bor växelvist mellan föräldrarna (SCB 2018).  

Latent i ideologin om den separerade kärnfamiljen ligger att inget erkännande ges för dessa 

olika föräldraroller utan istället betonas vikten av båda föräldrarna, oavsett deras egentliga 

insats. Detta är intressant i relation till Peterssons (2006) beskrivning av hur bilden av 

familjen med två lika viktiga och ansvariga föräldrar i hennes material används för att visa på 

de utredda familjernas brister. I Peterssons (2006) studie täcker denna beskrivning av 

idealfamiljen över det faktum att mödrarna är de som trots allt haft barnen hos sig och som 

tagit någon form av föräldraansvar medan fadern inte varit närvarande. I mitt material kan 

bilden sägas täcka över samma mönster, om än i mindre extrem form. Argumentationen för 

gemensam vårdnad förs utifrån att barn har behov av båda sina föräldrar. När det är 

mammorna som tar huvudansvar är det deras arbete som osynliggörs och försvinner i 

utredningarna.  

 

6.5 Sammanfattande slutsatser 

Sammantaget argumenterar utredarna inte särskilt mycket alls för sitt förslag om gemensam 

vårdnad. Bedömningarna, förslagen och argumentationen för dessa är genomgående 

formulerade på ett generellt plan utifrån generella antaganden om att två vårdnadshavare är 

barnets bästa och att barn har behov av båda sina föräldrar. 
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Utredarna verkar generellt ovilliga att göra några explicita ställningstaganden till någon 

förälders fördel och skriver ofta neutralt och diplomatiskt. De konstaterar ofta att de inte kan 

veta vem av föräldrarnas uppgifter som stämmer och inte samt att ”ord står mot ord”. Det görs 

mycket sällan några bedömningar av vilka utsagor som är trovärdiga utan två emot varandra 

stående berättelser tenderar att ”ta ut varandra” och eftersom utredarna inte kan veta vad som 

hänt ges ingen av uppgifterna någon relevans för utredarens förslag till tingsrätten. Det 

betyder att om en förälder, oftast en mamma hävdar att något hänt och den andre, oftast pappa 

hävdar att det inte har det så går man på pappans linje genom att inte tillmäta någon utsaga 

vikt. Utredarna bedömer alltså som om ingenting hänt. På så sätt konstrueras latent ett 

faderskap som är mer trovärdigt än moderskapet. Connells (2009) självuppoffrande 

moderskap rekonstrueras mot mödrarnas vilja då deras beskrivningar och upplevelser av att 

den gemensamma vårdnaden är på deras bekostnad inte ges någon relevans. 

I likhet med Schiratzkis (2008) resultat varken beskrivs eller värderas mammors respektive 

pappors föräldraskap explicit med genusrelaterade formuleringar, med några få undantag. Det 

finns heller inte några skrivningar som behandlar relationen mellan mamma och pappa ur ett 

genusperspektiv. Begreppet ”makt” förekommer endast i utredningarna två gånger när 

mammor beskriver relationen till fadern som ojämlik. Utredarna för själva inga sådana 

resonemang. 

I den manifesta ideologin om Den separerade kärnfamiljen betonas vikten av två föräldrar 

och att vårdnadsfrågor inte handlar om jämställdhet mellan föräldrar (kvinnor och män). Dock 

kan man i materialet, i likhet med hur Schiratzki (2008) menar att man kan byta ut 

”boendeförälder” mot mamma och ”umgängesförälder” mot pappa och då få syn på skillnader 

mellan kvinnor och män som grupp i hennes material, se vissa mönster om man lyfter blicken 

från de enskilda utredningarna. I den latenta ideologin finns skillnader mellan könen som 

ignoreras och täcks över med argumentation om barnets bästa och behov av båda föräldrar 

och könsneutrala skrivningar.  

 

6.6 Avslutande diskussion 

Att gemensam vårdnad är bra för de flesta barn står inte i motsättning till att det inte är det 

bästa för vissa barn, snarare är dessa två sidor av samma mynt. Det vore intressant att i en 

motsvarande studie titta på utredningar där det föreslås ensam vårdnad för någon förälder. 

Återkommande i mitt material skriver utredarna att mammas skäl för ensam vårdnad ”inte 



51 
 

räcker”. Man undrar då vad som ska till och vad det så att säga ska finnas ”mer” av för att 

gemensam vårdnad inte ska bedömas som aktuellt.  

Det kan förstås finnas olika motiv att föra fram uppgifter i en vårdnadsutredning. En viss 

verklighetsbeskrivning kan, utöver att faktiskt vara den aktuella partens sanning, betonas eller 

nedtonas för att påverka utredarens bedömning. Vill man som förälder ha ensam vårdnad 

finns exempelvis inget annat sätt än att försöka misskreditera den andre föräldern så mycket 

som möjligt. Ett sådant förhållande kan också leda till att misstankar om att lämnade uppgifter 

är falska får grogrund. Det är rimligt att fråga sig om en domstolsprocess där föräldrarna står 

emot varandra är det bästa systemet att hantera vårdnadsfrågorna.  

Det förslag som vårdnadsutredningen (2017) ger om att domstolen ska kunna besluta om 

gemensam vårdnad även mot båda föräldrarnas uttryckliga vilja med hänvisning till att det är 

barnets och inte föräldrarnas bästa som ska stå i fokus riskerar att tvinga in än fler familjer i 

samarbeten de inte klarar av och far illa utav. Barnet är inte part i ett vårdnadsmål och det är 

svårt att tänka sig att de skulle kunna bli det på ett sätt som inte drar in dem i konflikten. 

Rimligare vore om Sverige sneglade emot Storbritannien och deras vårdnadslösningar där 

omsorg och beslutanderätt har en tätare koppling (Kurki-Suonio 2000). 

Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att så allvarliga uppgifter om våld mot mammor (och i 

några fall barn) som framkommer i materialet inte tas på allvar eller ens anses påverka 

samarbetet. På vårdnadsområdet verkar de två jämställdhetspolitiska målen om att dela lika på 

hem och barn och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra helt stå i motsättning. Detta måste 

på något vis hanteras skyndsamt då de två områdena möts just på vårdnadsområdet och det i 

enskilda fall kan få mycket allvarliga konsekvenser om våldets tillåts fortgå bakom en fasad 

av jämställt föräldraskap. 
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