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Abstrakt 
This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes 

mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in 

how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation 

of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. 

Previous research shows that there is a tendency among family law case workers to 

view the mother as the primary parent with the main responsibility to care for the child 

while the father is viewed as a supporting parent. On the other hand, research shows that 

verdicts in custody conflicts are based on factual reasons such as time spent with the 

child. Our study shows that although case workers may portray mothers and fathers 

differently in custody investigations, these descriptions of the parents can always be 

traced to on-topic reasons such as domestic violence or ability to care for the child. In 

cases were mothers and fathers are portrayed differently, it can be traced to differing 

discourses among case workers. 
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1 Inledning 
Vårdnadstvister får regelbundet uppmärksamhet i media. Ett exempel på detta är ett 

reportage från Sveriges radio P4 Malmöhus, som publicerades söndagen den sjätte 

augusti 2017: “För några år sedan hanterade Kristianstad tingsrätt ungefär 50 

vårdnadstvister på ett år och nu har cirka 70 vårdnadstvister landat på rättens bord på 

bara ett halvår, en siffra som beräknas växa innan årsskiftet. – Jag tror att den största 

anledningen är ett mer jämställt föräldraskap och då blir det att papporna ställer mer 

krav och inser att det är viktigt för barnen med båda föräldrarna...” säger advokaten Karl 

Hannus som arbetar med familjerättsfrågor (Alisehovic 2017).  

 

Det finns belägg för ett ökat intresse bland pappor att engagera sig i sina barn och en ökad 

jämställdhet i föräldraskapet som tillsammans med vårdnadsreformen år 20061 kan vara 

bidragande orsaker till ökningen av antalet vårdnadstvister i domstol (Dahl, Sonnerby och 

Järvklo 2014; Statens offentliga utredning (SOU) 2017:6). Studier visar också att 

familjerättens2 riskbedömningar i Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar (VBU-

utredning)3  varierar och har en rad brister (SOU 2017:6). Forskning visar också att 

socialtjänsten som utreder vårdnadsfrågor ser olika på mammors och pappors 

föräldraroller, vilket kan påverka hur domar fastställs (jmf. Pettersson 2006; Eriksson 

2010). I den här studien har vi därför undersökt hur mammor och pappor beskrivs i 

familjerättens VBU-utredningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se avsnitt 2.2  

 
2 Familjerätten kan vara en egen enhet i större kommuner eller enskilda handläggare i mindre kommuner inom socialtjänstens 

individ och familjeomsorg (IFO). Familjerätten handlägger familjerättsliga frågor och det innebär bland annat att på begäran av 

domstol, utreda frågor om vårdnad, boende och umgänge (Törnqvist 2009). 

 

3 Vårdnad, boende och umgängesutredning utförs av socialtjänsten på uppdrag av domstol i syfte att bidra med underlag för beslut i 

frågor om vårdnad, boende och umgänge (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (mfof) 2018, s. 1-3; Föräldrabalken 
(SFS 1949:381), kap 6 § 19 st 1, 3). 
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1.1 Problemformulering 

Antalet vårdnadsmål i tingsrätt har ökat från 3108 mål år 2006 till 6185 mål år 2015 (SOU 

2017:6). Forskning visar att fler mammor än pappor ansöker om stämning för att få 

enskild vårdnad4, medan fler pappor vill ha delad vårdnad och växelvist boende. En orsak 

till varför många mammor vill ha enskild vårdnad är att de och barnen har varit utsatta 

för våld av pappan och därför inte vill dela vårdnaden (Bergman och Rejmer 2017a).   

 

Vad som i första hand påverkar avgörandet i av mål om vårdnad, boende och umgänge är 

enligt Schiratzki (2014) om en förälder bor med barnet eller har umgänge med barnet. 

Boendeföräldern har ett större ansvar för barnet, vilket speglas i tingsrätternas avgöranden 

i vårdnadstvister. Schiratzki (2014) framhäver att tingsrättens domar i vårdnadstvister 

motiverades med vad som är stabilt för barnet i 66 procent av fallen, medan resten 

motiverades av riskfaktorer såsom våld och övergrepp. I bedömningen av stabilitet spelar 

bland annat föräldraledigheten stor roll då tingsrätterna särskilt beaktar föräldrarnas tid 

med barnen (Schiratzki 2014). Utöver stabilitet för barnet räknas samarbetssvårigheter, 

anklagelser om övergrepp, trakasserier och våld till de vanligaste orsakerna till domar om 

enskild vårdnad (Dahl, Sonnerby & Järvklo 2014; Schiratzki 2014). Det förekommer en 

snedfördelning i den enskilda vårdnaden där mammorna får vårdnaden i majoriteten av 

vårdnadstvisterna. Sveriges tingsrätter dömde år 2014 till enskild vårdnad för papporna i 

21 procent av målen och till enskild vårdnad för mammorna i 46 procent av målen (SOU 

2017:6). Enligt Schiratzki (2014) är gemensam vårdnad vanligast och enskild vårdnad är 

mer ett undantag än en regel. 

  

Innan tingsrätterna fattar beslut i vårdnadstvister ger de socialtjänstens familjerätt i 

uppdrag att utföra en VBU-utredning. Som tidigare nämnts kan socialtjänstens syn på 

föräldrar påverka hur utredningar sker och domar fastställs. Enligt Herz (2012) tenderar 

socialtjänsten att tillskriva mammor och pappor olika roller utifrån kön. Mamman ses 

som omhändertagande medan pappan ses som den som ska stå för aktiviteter. Pierrou 

(2010) skriver i sin studie av familjerätten att föräldrarnas kön påverkar 

socialsekreterarnas bedömningar. Mammorna har högre krav på sig att stå för barnens 

trygghet jämfört med papporna, samtidigt som papporna dubbelt så ofta ansågs brista i 

sin omsorg om barnen och i de flesta fall står för våldet mot sin partner (Pierrou 2010). 

                                                 
4 Se centrala begrepp. 
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Sjösten (2014) skriver att familjerättens VBU-utredning, bedömning och förslag till 

beslut ofta spelar en avgörande roll för utfallet i en vårdnadstvist. Familjerättens VBU- 

utredningar har en stor betydelse eftersom tingsrätterna följer familjerättens förslag till 

beslut i 77 procent av domarna som rör vårdnadsfrågor (SOU 2017:6). Vårt arbete blir 

relevant till det sociala arbetet då tidigare forskning (jmf. Petterson 2006; Pierrou 2010; 

Eriksson 2010; Herz 2012) visar på en tendens att socialtjänsten som utför VBU-

utredningarna i det ökade antalet vårdnadstvister har en skild syn på mammor och pappor. 

Detta kan leda till en ojämlik bedömning som skulle kunna förklara varför fler mammor 

än pappor får enskild vårdnad. Med detta som bakgrund ser vi att det finns behov av mer 

kunskap inom området. Därför vill vi undersöka hur mammor och pappor beskrivs i 

VBU-utredningarna för att kunna bidra med kunskap om hur socialsekreterare inom 

familjerätten beskriver mammor och pappor som föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur socialsekreterare inom familjerätten 

beskriver mammor respektive pappor som föräldrar vid vårdnadstvister och se vilka 

skillnader som görs mellan mammor och pappor. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur beskrivs pappor i VBU-utredningar? 

• Hur beskrivs mammor i VBU-utredningar? 

• Vilka är de tydligaste skillnaderna i VBU-utredningarnas beskrivningar av 

mammor och pappor och hur kan vi förstå dessa? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt vill vi lyfta fram en viktig lagreform som förklarar varför vårdnadstvister 

ser ut som de gör idag och redogöra för familjerättens arbete i vårdnadstvister, samt 

förklara återkommande begrepp i syfte att ge läsaren en förståelse för ämnet. 

 

2.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt presenterar vi begrepp som är centrala för att förstå vår uppsats. Vi har valt 

att definiera dem enkelt för att läsaren snabbt ska kunna få en förståelse för vad vi menar 

när vi använder begreppen. 

 

Mamma och pappa: Vi har använt begreppen mamma och pappa för att beskriva 

föräldrarna trots att det finns en värderande dimension i orden. Medan forskare som 

Ahlberg, Roman & Duncan (2008) visar på en diskurs där mammor likställs med 

hemarbete och barnuppfostran medan pappor ska vara försörjare fäster vi inga 

värderingar i begreppen när vi använder dem. Begreppet föräldrar hade inte fungerat då 

vi vill undersöka beskrivningar utifrån kön, och medan man och kvinna hade fungerat vill 

vi undersöka just män och kvinnor som är föräldrar, varav vi valde mamma och pappa. 

Begreppen förekommer också i materialet vi studerat. 

 

Barnets bästa: Föräldrabalken (FB) (SFS:1949:381) 6 kap. 2 a § säger att: “Barnets 

bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid 

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

för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen 

förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god 

kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av 

barnets ålder och mognad”. Barnets bästa måste avgöras från fall till fall. Barnets bästa 

har fogats samman med FN:s barnkonvention som belyser att barnet ska komma i främsta 

rummet i offentliga organisationer och att barnet ska ges möjlighet att fritt uttrycka sina 

åsikter (Sjösten 2014). 

 

Vårdnadstvist: En vårdnadstvist innebär den rättsliga processen i domstol när två 

föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden om barnet skall fördelas (SOU 

2017:6; Sjösten 2014). 
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Vårdnad: Den person som har vårdnaden är barnets vårdnadshavare. Ett barn kan ha 

båda sina föräldrar som vårdnadshavare (gemensam vårdnad) eller bara en av föräldrarna 

som vårdnadshavare (enskild vårdnad) (Socialstyrelsen 2012). 

 

Vårdnadshavare: Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvaret att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, samt se till att barnet får 

omvårdnad, fostran och trygghet (Socialstyrelsen 2012).  

 

Umgänge: I FB (SFS 1949:381), kap 6. § 15 st 1 står att “Barnet skall ha rätt till umgänge 

med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet 

och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt”. 

 

Diskurs: Ordet diskurs kan betyda, ett på förhand bestämt sätt på vilket vi förstår och 

samtalar om världen. Produktionen av en diskurs sker språkligt genom metaforer, 

liknelser, berättande och utsagor (Winther Jørgensen & Phillips 2000, Jönson 2010). 

 

2.2 Vårdnadsreformen 2006 

År 2006 förändrades delar av (SFS 1949:381) i vad som kom att kallas vårdnadsreformen. 

Reformen skedde i syfte att ge barnperspektivet en starkare ställning och sätta barnet i 

fokus för vårdnadsbeslut. Vårdnadsreformen lägger särskilt fokus vid att föräldrar kan 

samarbeta i frågor som rör barnet när vårdnadsfrågor ska avgöras i domstol, då ett gott 

samarbete krävs för att döma till gemensam vårdnad. Det blev också tydligare att 

socialtjänst och domstolar ska göra riskbedömningar och undersöka om barnet riskerar 

att utsättas för övergrepp, göras illa och föras bort. Ett av reformens syften var att öka 

domstolarnas möjligheter att döma till enskild vårdnad då gemensam vårdnad inte är att 

föredra i de fall där föräldrarnas konflikter eller samarbetssvårigheter påverkar barnen 

negativt (SOU 2017:6; Sjösten 2014).  

 

Vårdnadsreformen 2006 har resulterat i att fler föräldrar än tidigare yrkar om enskild 

vårdnad. Risken finns att föräldrar fokuserar på samarbetsproblemen istället för att 

fokusera på att lösa konflikten. Dessa yrkanden har i sin tur resulterat i att Sveriges 

domstolar dömt till enskild vårdnad i fler fall. Antalet domar till gemensam vårdnad har 

minskat från 55 procent år 2002 till 46 procent av fallen år 2014. Således kan 2006 års 

vårdnadsreform ha bidragit till att fler vårdnadstvister resulterar i enskild vårdnad (SOU 

2017:6). 
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2.3 Hur kan en familjerätts- och domstolsprocess se ut? 

 Om föräldrar efter en separation inte kan komma överens i frågor som rör barnets boende, 

vårdnad och umgänge har de möjlighet att vända sig till socialtjänstens familjerätt för att 

få hjälp att hantera konflikten (Sjösten 2014). Familjerätten erbjuder strukturerade samtal 

under sakkunnig ledning, så kallade samarbetssamtal, i syfte att hjälpa föräldrar att 

komma överens i frågor om barnets vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarna kan också 

få hjälp att hantera konflikten på ett sätt där barnen inte drabbas mer än nödvändigt. 

Samarbetssamtalen kan också ske på uppdrag av domstol innan en VBU- utredning 

genomförs, om domstolen ser det som en motiverad lösning (Sjösten 2014). 

 

Om föräldrarna själva eller i samarbetssamtal hos familjerätten inte kommer överens 

leder det ofta till en ansökan om stämning och en domstolsprocess med början i tingsrätt 

(Sjösten 2014). Först kallar domstolen föräldrarna till en muntlig förhandling, där 

föräldrarna får framföra sina yrkanden, omständigheter och synpunkter. Målet med den 

muntliga förhandlingen är att domstolen ska fatta interimistiska (tillfälliga) beslut tills 

domstolen kan avgöra frågan genom dom eller tills föräldrarna träffar ett avtal som 

godkänts av socialnämnden (familjerätten). Innan domstolen fattar ett interimistiskt 

beslut inhämtar de vanligtvis en snabbupplysning, en kortare utredning enligt FB (SFS 

1949:381) 6 kap 20 § från familjerätten. I snabbupplysningen inhämtas uppgifter från 

socialregister och polisregister och vanligtvis förs samtal med föräldrar och i vissa fall 

barnen (Törnqvist 2014).  

 

När domstolen har fattat ett interimistiskt beslut med snabbupplysningen som underlag, 

ger de ett utredningsuppdrag till familjerätten eller en extern utredare att genomföra en 

VBU- utredning enligt FB (SFS 1949:381) 6 kap 19§. En VBU- utredning tar vanligtvis 

3-5 månader att genomföra. I VBU- utredningen inhämtas uppgifter från social- och 

polisregister. Vidare förs samtal med föräldrarna och med barnet, beroende på barnets 

ålder och mognad. Samtal förs också med referenspersoner från exempelvis skola och 

Barn- och ungdomspsykiatrin. VBU- utredningen innehåller ofta en tydlig beskrivning av 

barnets inställning i frågan samt en riskbedömning och förslag till beslut (Törnqvist 2014; 

Sjösten 2014). Syftet med VBU-utredningen är att fastställa vad som är bäst för barnet 

och fungerar som underlag vid huvudförhandlingen när domstolen ska avgöra frågan 

(Törnqvist 2014).  
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3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för aktuell forskning gällande konflikter, vårdnadstvister och 

föräldraförmåga. Vi har valt att dela in den tidigare forskningen i fem teman: föräldrars 

konflikt och dess påverkan på barnen, orsaker till vårdnadstvister, socialtjänstens syn på 

kön, socialtjänstens syn på föräldraförmåga samt temat tingsrättens och hovrättens syn på 

kön och föräldraförmåga. Vi har sökt artiklar i Swepub, libris, social service abstract och 

onesearch. Det finns ett omfattande material i området, varav mycket handlar om barnens 

situation i vårdnadstvister. Däremot finns mindre material som berör föräldrarnas 

situation. 

 

3.1 Föräldrars konflikt och dess påverkan på barnen 

Fler mammor än pappor ansöker om stämning för att få enskild vårdnad, medan fler 

pappor vill ha delad vårdnad och växelvist boende. En orsak till varför många mammor 

vill ha enskild vårdnad är att de och barnen har varit utsatta för våld, hot eller övergrepp 

av pappan och därför inte vill dela vårdnaden (Bergman & Rejmer 2017a). Det är vanligt 

att barnen bor växelvist hos båda föräldrarna efter en separation. Efter en tid är det dock 

vanligt barnen bor mer hos mamman (Bergman & Rejmer 2017a). I en annan studie 

skriver Bergman och Rejmer (2017b) om barns mående i högintensiva konflikter, det vill 

säga konflikter som karaktäriseras av ilska, misstro och fysiskt eller psykiskt våld mellan 

föräldrarna, och framhäver att det finns ett samband mellan föräldrars konflikter och 

negativ utveckling och regression hos barn. Många barn vars föräldrar befinner sig i 

konflikt, samt barn som lever under risk för våld och hot, uppvisar problem som oro, 

otrygghet, rädsla och sömnsvårigheter. Vissa barn uppvisar fysiska symptom som magont 

och huvudvärk (Bergman & Rejmer 2017b). 

 

Barn som bevittnar våld mot en förälder räknas sedan vårdnadsreformen 2006 som 

våldsoffer (Eriksson 2010). Vad gäller våld i nära relationer är det vanligast att män 

utsätter kvinnor för våld (Eriksson 2010). En pappa som misshandlat barnets mamma kan 

fortfarande bedömas ha god föräldraförmåga. En mamma som utsatts för våld bedöms 

dock ofta ha bristande föräldraförmåga då de i sin position som våldsoffer inte fullt ut kan 

stå för den trygghet och värme barnet förväntas få av mamman. Denna syn på 

våldsutövande pappor och våldsutsatta mammor kan kopplas till synen på mamman som 

primär och pappan som sekundär vårdnadshavare (Eriksson 2010). 
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3.2 Orsaker till vårdnadstvister 

 

Värderingskonflikt är den vanligaste sortens konflikt mellan föräldrar och handlar om att 

föräldrarna inte kommer överens om åsikter och värderingar. Det är vanligt att föräldrarna 

i tvisten har synpunkter på den andra förälderns föräldraförmåga, samt att föräldrarna har 

svårt att samarbeta med varandra (Bergman & Rejmer 2017a). Värderingskonflikter kan 

också handla om att det förekommer anklagelser om fysiskt och psykiskt våld, hot, 

kontroll och sexuella övergrepp. Ofta förekommer flera anklagelser i kombination med 

varandra och tas vanligtvis upp av mamman. I många fall handlar det om våld mot 

mamman och i en del fall har barnen bevittnat eller blivit utsatta för våld. Anklagelser 

mellan föräldrarna handlar också vanligtvis om pappornas missbruk och psykisk ohälsa 

hos mammorna. Många mammor beskriver att de och barnen har varit utsatta för våld och 

hot under många år (Bergman & Rejmer 2017a).  

 

Intressekonflikter är en annan typ av konflikt som handlar om att föräldrarnas praktiska 

intressen ställs emot varandra och kan inkludera konflikter om exempelvis hur tid med 

barnet och barnets pengar ska spenderas, hur mycket umgänge den andra föräldern ska 

ha eller om hur information om barnet förmedlas (Bergman & Rejmer (2017a). 

 

3.3 Socialtjänstens syn på kön 

Enligt Herz (2012) finns en allmän uppfattning inom socialt arbete om att alla klienter 

ska behandlas lika. Trots detta tenderar arbetet att reproducera en traditionell syn på familj 

och kön genom att socialsekreterare inte problematiserar synen på kön i tillräckligt hög 

grad. Detta resulterar i att socialsekreterare tar kön för givet utan vidare diskussion trots 

att det påverkar det praktiska sociala arbetet. Liknande resonemang för Eriksson (2010) 

och menar att socialsekreterarna inom familjerätten omedvetet tillskriver ansvaret för 

barnens omvårdnad, välbefinnande och känslomässiga behov till mammorna i högre grad 

än papporna. Pettersson (2006) beskriver ett liknande fenomen där socialtjänsten granskar 

män och kvinnor i barnavårdsutredningar olika beroende på kön. Mammorna tenderar att 

granskas utifrån flera perspektiv såsom relation med barnet, inställning till socialtjänsten, 

psykisk hälsa och omsorgsförmåga och behandlas som den huvudsaklige föräldern. 

Papporna granskas mer knapphändigt och frågas om sin inställning till socialtjänsten och 

deras insatser samt hur han ser på mamman. Papporna behandlas som sekundära föräldrar 

vars uppgift är att stödja mammorna och barnen. 
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Vidare skriver Herz (2012) att de utredningsverktyg som socialsekreterare använder 

tenderar att hantera kön som ”skillnadsskapande kategorier” (Herz 2012, s. 221). Inom 

socialtjänsten är målet att behandla alla klienter som individer och inte låta klientens kön 

påverka den individuella bedömningen, men i det sociala arbetet könas klienterna i hög 

grad (Herz 2012). Detta kan resultera i att kön ses på ett statiskt sätt, där flickor ses som 

framtida mödrar som omhändertar och ger stöd åt barnen medan pappor förväntas stå för 

barnens aktiviteter samtidigt som manlighet eller pojkighet ses som riskfaktorer (Herz 

2012).  

 

En norsk studie visar att mammornas beskrivning av papporna till stor del påverkar vilken 

bild av papporna som socialtjänsten har när de först möter dem. Genom att inkludera 

papporna mer i utredningarna kan socialtjänsten skaffa sig en egen bild som inte är den 

som mammorna har presenterat och på så sätt kan socialtjänstens bild av papporna 

förändras (Storhaug Skårstad och Øien 2011).  

 

En kanadensisk studie framhäver att socialsekreterare inte alltid är bra på att förstå 

männens vädjan om hjälp då den kan ta andra uttryck än kvinnornas vädjan om hjälp. 

Detta kan förklara varför vissa av männen i studien kände att de inte blev lyssnade till 

eller fick den hjälp de behövde (Dufour, Lavergne, Larrivée & Trocmé 2008). 

 

3.4 Socialtjänstens syn på föräldraförmåga 

Storhaug Skårstad (2013) skriver att synen på föräldraskapet under de senaste åren blivit 

allt mer jämställd inom socialtjänsten, men att det fortfarande finns spår av en traditionell 

diskurs. Socialsekreterarnas arbete sker i skärpunkten mellan den traditionella och den 

nya diskursen om pappan. I den traditionella diskursen anses mammor och pappor ha 

olika roller som kompletterar varandra och bemöts med olika krav och förväntningar när 

det gäller barnomsorgen. Utifrån den traditionella diskursen anses det naturligt att 

mammor tar mer ansvar för barnen. Samtidigt blev den nya diskursen synlig i uttalanden 

från flera socialsekreterare. Socialsekreterarna i studien hänvisade i flera fall till den 

ökade jämställdheten och till den nya synen på faderskap där det är viktigt och naturligt 

att involvera papporna i omsorgen om barnen. Dessa två diskurser kolliderar och skapar 

spänningar och dilemman för socialsekreterarna. Socialsekreterarna i studien ville i 

många fall agera i linje med den nya diskursen genom att involvera papporna, samtidigt 

som de upplevde att många av pappornas agerande inte passade in i den nya diskursen, 
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eftersom papporna drog sig tillbaka och inte ville vara inblandade i barnomsorgen 

(Storhaug Skårstad 2013). 

 

I kontrast till synen om att mamman och pappan har olika roller i föräldraskapet visar 

forskning av Biblarz och Stacey (2010) om föräldrapar med olika könskonstellationer att 

föräldraförmågan inte påverkas av kön. I studien syns en trend bland heterosexuella par 

där mammorna spenderar mer tid med barnen och med hemmets sysslor medan papporna 

spenderar mer tid på jobbet. Detta leder till att mammorna generellt har en bättre relation 

med sina barn än papporna. I homosexuella relationer syns hos båda föräldrar en spegling 

av vad Biblarz och Stacey (2010) beskriver som traditionellt kvinnligt beteende, vilket 

innebär att spendera mycket tid med barnen och i hemmet, medan ensamstående föräldrar 

tar till sig de könsroller som traditionellt tillhör det andra könet. Eftersom föräldrarna kan 

ändra sitt beteende kan inga föräldrafärdigheter pekas ut som exklusiva till ett kön. Istället 

blir föräldrarnas personliga engagemang avgörande (Biblarz & Stacey 2010).  

 

I kontrast till detta visar en studie av Storhaug Skårstad (2013) att socialsekreterarna hade 

uppfattningen att papporna behövde mer stöd än mammorna i sitt föräldraskap. Papporna 

ansågs inte kunna kompensera för mammornas föräldraförmåga om mammorna hade 

problem och ansågs därför behöva mer stöd än mammorna. Socialsekreterarna tog ofta 

för givet att mammorna kunde ge barnen god omsorg på egen hand till skillnad från 

papporna. Att socialsekreterare i vissa fall ansträngde sig mer gentemot papporna kan 

förklaras med att socialsekreterarna var imponerade över att papporna ville bli mer 

delaktiga i omsorgen om barnet och ville därmed ge papporna extra stöd. 

 

3.5 Tingsrätters och hovrätters syn på kön och föräldraförmåga 

Schiratzki (2008) skriver om hovrättsdomar i vårdnadstvister och kopplar dessa till 

tanken om att föräldrar behandlas olika inom familjerätten beroende på kön. I 

vårdnadstvister ska parternas föräldraförmåga bedömas, inte deras person. 

Föräldraförmåga ska bedömas rättssäkert och på sakliga grunder för att säkerställa att 

barnet ska få en stabil och riskfri tillvaro samt undvika föräldrakonflikt och föräldraförlust 

(Schiratzki 2008). 

 

Schiratzki (2008) hittar i sin  studie fall där hovrätten lagt fokus på faktorer som kan 

kopplas till en skild syn på kön och mammors och pappors föräldraroller. I vissa domar 
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har pappans vilja att vara närvarande för barnet getts mer fokus än att mamman varit utsatt 

för våld och förtryck. I dessa fall har mammans upplevelser och risken för fortsatt våld 

hamnat i andra hand i jämförelse med pappans vilja att ha en god kontakt med barnet 

(Schiratzki 2008). Samtidigt har mamman getts fördelar i vissa domar, exempelvis på 

grund av könsidentifikation till dottern, något som inte tagits med i de fall pappan 

åberopat könsidentifikation till sonen. Mammans ord om att pappan skulle vara våldsam 

och hotfull har också givits mer fokus än pappans anklagelser om undanhållande 

(Schiratzki 2008). Utgångarna i målen har dock motiverats med faktorer såsom stabilitet 

eller risk. Schiratzki (2008) framhäver att utfallen i majoriteten av domarna går att koppla 

till föräldrarnas positionalitet, det vill säga huruvida föräldern är boende- eller 

umgängesförälder. Då ett större ansvar är kopplat till positionen som boendeförälder ges 

boendeföräldern en viss förtur. Denna position hamnar oftast på mamman och kan 

förklara varför mamman i vissa domar fått fördelar (Schiratzki 2008). 

 

Enligt Röbäck (2012a; Röbäck 2012b) är det inte ovanligt att mammor tar ett stort ansvar 

i familjen innan en separation. Därför krävs ofta mer av papporna efter en separation för 

att de ska behålla en bra relation med barnen. Det är viktigt att pappor engagerar sig, tar 

ansvar och förändrar sin attityd gentemot barnet. Om inte pappan visar engagemang kan 

domstolen tolka det som att mamman bär ansvaret för att hålla upp kontakten mellan 

pappan och barnet. 

 

3.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att mamman varit utsatt för våld i många av de fall där hon 

ansöker om enskild vårdnad. Föräldrars konflikter kan delas upp i värderingskonflikter 

och intressekonflikter, varav värderingskonflikter är vanligast. Många av de artiklar vi 

hittat tar upp en skild syn på föräldrar och föräldraförmåga utifrån kön och visar på en 

syn hos socialtjänsten där mamman ses som den primära föräldern. Dock visar forskning 

att föräldraförmåga inte har med kön att göra utan beror på föräldrarnas egenskaper. 

Forskningen visar att det i vissa fall syns tecken i hovrättsdomar på en skild syn på 

mammors och pappors föräldraroller. Utgången i vårdnadstvisterna kan dock förklaras 

utifrån föräldrarnas position som boende- eller umgängesförälder. Detta sammantaget 

ökar kunskapen om hur socialtjänsten ser på föräldrarnas roller i vårdnadstvister och hur 

dessa roller byggs upp. 
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4 Teori 
I detta avsnitt presenteras vår studies teoretiska ingång. Vi redogör för teorierna 

socialkonstruktionism och genus och hur de förhåller sig till varandra och vårt ämne. 

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismens grundantagande är att samhället vi lever i är något som vi 

människor har konstruerat tillsammans (Bryman 2018). Ordet konstruktion antyder att 

det finns ett ”aktivt element av design” (Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 270) som vill skapa 

något med hjälp av konstruktionen. För att nå en adekvat förståelse för samhällets 

verklighet är det av betydelse att undersöka hur denna verklighet är konstruerad (Berger 

& Luckmann 1991). En central tanke enligt Berger och Luckmann (1991) är att samhället 

och verkligheten är konstruktioner som bildas och sedan uppfattas av människan, vilket 

de förklarar med hjälp av begreppen institutionalisering, objektifiering och 

internalisering.  

 

Institutionalisering innebär att det sker en typifiering när människor handlar, talar och 

agerar på ett vanemässigt sätt. Varje typifiering formar en institution och inom 

institutionen förväntar sig människor att grupper av aktörer ska utföra särskilda 

handlingar. Institutionerna består av tydliga handlings- och tankemönster. Institutionerna 

har alltid en historia och för att förstå dem krävs en förståelse för hur de utvecklats (Berger 

& Luckmann 1991).  

 

Institutioner kan inkludera familj, rättsväsendet, socialtjänst och skola. Institutionerna har 

formats av människor, men tenderar efter ett tag att uppfattas som något självklart och 

objektivt. Därmed sker en objektifiering. Institutionerna kan bara existera om människor 

uppträder i olika roller. Därför konstruerar människor roller för sig själva och andra, vilka 

blir verkliga genom mänskligt handlande (Alvesson och Sköldberg 2017). Genom att 

spela med i dessa roller deltar individerna i den sociala världen och genom att 

internalisera (införliva) rollerna blir samma värld subjektivt verklig för individerna 

(Berger & Luckmann 1991).  

 

Hacking (2000) menar att socialkonstruktionismens poäng är att visa att det som uppfattas 

som naturliga fenomen inte alltid är naturliga, utan kan vara sociala konstruktioner. 

Hacking (1999) beskriver att socialkonstruktionistiska texter ofta börjar med att något tas 
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för givet  och uppfattas som en objektiv självklarhet. Vitsen med socialkonstruktionistisk 

teori är att ompröva denna självklarhet genom att visa att verkligheten inte behöver 

existera eller behöver vara som den är (Hacking 1999). Sociala konstruktioner kan också 

vara systematiserade. I ett samhälle där många funktioner är uppbyggda på organisationer 

är det organisationerna själva som konstruerar sina klienter. För en klientorienterad 

organisation är det viktigt att definiera de aspekter hos klienten som organisationen ska 

behandla och på så vis konstruera sina klienter (Sohlberg & Sohlberg 2013). 

 

Utgångsläget i vår studie är att vårdnadstvister kan förstås genom att det finns förutfattade 

föreställningar om hur familjen tolkas som institution, samt att mammor och pappor 

(aktörerna) tillskrivs olika roller utifrån en historisk världsbild som är socialt konstruerad. 

I den här studien används därför teorin som ett övergripande raster för att förstå hur 

mammorna och papporna beskrivs i VBU- utredningarna. 

 

4.2 Genus 

Enligt genusteori är kön något som skapas socialt. I och med att vi tolkar hur män och 

kvinnor ska vara tillskriver vi personer roller och egenskaper utifrån deras kön. Idealen 

om vad som är maskulint och feminint har genom historien förändrats och är därmed 

kontextberoende och förmedlas på olika sätt, exempelvis via media eller sociala 

interaktioner. Genus har alltså sett olika under historiens gång (Mattsson 2016). En 

central utgångspunkt i genusteori är att mannen är överordnad kvinnan i en 

könsmaktsordning. Ojämlikheten i samhället kan enligt genusteori förklaras genom att 

manlighet tillskrivs högre värde och legitimitet än kvinnlighet. Eftersom manlighet 

värderas högre ges män ett större utrymme i samhället och får lättare tillgång till 

maktpositioner (Mattsson 2016). 

 

West & Zimmerman (1987) presenterar begreppet genussystem som ett komplement till 

begreppen kön och genus. Medan kön beskriver biologiska faktorer som definierar en 

persons könstillhörighet, exempelvis genitalier, hormoner eller kromosomer, beskriver 

genus sociala, kulturella och psykologiska processer som definierar en persons 

könstillhörighet i termer av man och kvinna. Begreppet genussystem kan också kallas 

könsroller och handlar om hur individer omsätter sin könstillhörighet i praktiken. Att 

tillhöra en könsroll handlar alltså om att agera utifrån de förväntningar som tillskrivs sitt 

kön (West & Zimmerman 1987). Eftersom kvinnor enligt genusteorin fostras till att bli 

kvinnor kommer de ta till sig ett kvinnligt beteende och utföra vad som konstrueras som 
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kvinnliga sysslor. På så vis reproducerar de idén om vad som utgör ett kvinnligt beteende. 

Samma process sker för män. Genussystemen fungerar alltså som en särhållande process 

som reproducerar uppfattningar om vad som utgör manligt och kvinnligt (Hirdman 2004).  

 

Eftersom vi med hjälp av genus producerar och reproducerar genussystem skapar vi en 

spridning mellan vilka roller män och kvinnor tar till sig i det privata och det offentliga. 

Män arbetar oftare än kvinnor inom högavlönade yrken, medan kvinnor spenderar mer 

tid i hemmet med barnen, även när de arbetar lika mycket som sina män. Dessa skillnader 

ses som naturliga och i och med detta påverkar genussystemet samhällets utformning på 

ett ojämlikt sätt då fler män ges plats i maktpositioner såsom den politiska sfären. Ett 

annat uttryck för mäns makt över kvinnor är våld. Fler män utövar våld mot kvinnor än 

vad kvinnor gör mot män, samtidigt som männens våld ofta förminskas medan kvinnan 

skuldbeläggs (jmf. Mattsson 2016; West & Zimmerman 1987).   

 

Connell (2009) menar att det finns en generellt accepterad uppfattning om att mammor är 

bättre lämpade som föräldrar än pappor. Hon framhäver även att mammans roll i en 

heterosexuell relation är starkt genusstrukturerad då mamman förväntas vara den primära 

omsorgsgivaren medan pappan förväntas vara familjens försörjare (Connell, 2009). 

Vidare skriver Connell (2009) om hur statliga institutioner reglerar genusrelationer i och 

med att de har auktoritet att ta beslut i frågor som rör genus, såsom föräldraskap, och 

kommer genom sin verksamhet att reproducera genus.  

 

Om liknande genusstrukturer finns närvarande i institutioner såsom familjerätten kan 

genus påverka utredningar och beslut i vårdnadstvister. Därmed blir det viktigt för oss att 

förstå genus och dess innebörd för att kunna dra slutsatser om hur och varför VBU-

utredningar tillskriver mammor och pappor olika förväntningar och roller.   

 

4.3 Socialkonstruktionism och genus 

Likt genusteorin framhäver socialkonstruktionismen att könsidentiteter konstrueras 

genom socialisationsprocesser där individen får lära sig vad som anses vara manligt och 

kvinnligt beteende och socialiseras in i bestämda könsroller (Sohlberg & Sohlberg 2013). 

Inom konstruktionismen ses dock beskrivningar av manlighet och maskulinitet inte som 

förutbestämda eftersom de varierar beroende på tid och plats. Därmed betraktas de som 

sociala konstruktioner (Bryman 2018). Socialkonstruktionism och genusteori går in i 

varandra i många aspekter. För att förstå genusteori anser vi att det finns ett behov av att 
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förstå socialkonstruktionism, då genus kan tolkas som socialkonstruktionism applicerat 

på kön. 

 

5 Metod 
Här presenterar och motiverar vi studiens metodval, tillvägagångssätt och 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Inledningsvis beskriver vi materialet vi arbetar med 

för att ge läsaren en förståelse för relationen mellan materialet och val av metod. Sedan 

beskriver vi den kvalitativa metoden och dess koppling till induktion, hermeneutik och 

konstruktionism. Vidare beskriver vi den kvalitativa innehållsanalysen och vårt 

tillvägagångssätt. I avsnittet redogör vi också för vår förförståelse och hur det kan påverka 

resultatet. Vi beskriver också arbetsfördelningen, studiens urval, etiska överväganden, 

samt studiens tillförlitlighet. Metoddiskussionen kommer efter diskussionsdelen. 

 

5.1 Beskrivning av datamaterial 

I studien har vi studerat VBU-utredningar. Utredningarna är upprättade av 

socionomutbildade socialsekreterare från familjerätten i de enskildas hemkommuner. Vi 

kommer att benämna socialsekreterarna som utredarna i resultat- och analysavsnitten. 

Utredningarna varierar i utformning och har olika upplägg beroende på vilken 

handläggare som skrivit dem. Vad som är förekommande i nästan alla utredningar är att 

de går igenom familjens bakgrund, tidigare kontakt med socialtjänsten samt beskriver 

föräldrarna och deras relation med varandra och barnen. I vissa utredningar har 

handläggarna haft samtal med referenspersoner såsom lärare eller bekanta till familjen. 

Föräldrarna ges lika många möjligheter att komma till tals. Beroende på barnens ålder 

och mognad får de komma till tals om sin åsikt i frågor om boende, vårdnad och umgänge. 

Slutligen följer en riskbedömning och ett förslag till beslut. Vi har lagt mest fokus på de 

delar av utredningen där utredarna har beskrivit föräldrarna. I snitt är utredningarna 

mellan 15-20 sidor långa. Den kortaste utredning vi studerat är 11 sidor lång medan den 

längsta är 31 sidor. I studien har vi använt oss av 15 olika utredningar som vi i resultatet 

benämner med nummer 1 till 15. I fem utredningar föreslås mamman få enskild vårdnad, 

i fem föreslås pappan få enskild vårdnad och i resterande fem föreslås gemensam vårdnad. 
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5.2 Datainsamlingsmetod - kvalitativ metod och vetenskapsteoretisk 
utgångspunkt- hermeneutik 

Vi använder en kvalitativ metod i vår uppsats eftersom vi under datainsamling och analys 

framförallt fokuserar på hur utredarna konstruerar och skapar en bild av föräldrar i VBU-

utredningar, istället för kvantifierbar data (jmf. Bryman 2018). En kvalitativ metod har 

data som beskriver egenskaper och kvaliteter medan en kvantitativ metod har data som 

mäter i tal, storlek och mängd (Rienecker, Jørgensen & Hedelund 2014).  

 

Enligt Bryman (2018) grundar sig kvalitativ forskning på tre utgångspunkter: induktion, 

konstruktionism och tolkning. Induktion beskriver empirins förhållande till teori och 

handlar om att generera teorier. Konstruktionismen som utgångspunkt är ontologisk och 

fokuserar på att den sociala verkligheten är föränderlig genom att individer har förmågan 

att forma och konstruera sin egen verklighet (Bryman 2018). I vår studie innebär det att 

vi tolkar och konstruerar ett resultat ur materialet.  

 

Slutligen innebär tolkning som kvalitativ kunskapsteoretisk utgångspunkt en vilja att lyfta 

fram individers tolkningar och uppfattningar om deras upplevda verklighet (Bryman 

2018). Hermeneutik beskriver läran att tolka och förstå och används för att förstå texter 

och kunskap. Tolkning och förståelse av kunskap utgår alltid från språket. Språket för 

alltid med sig en objektiv dimension  som förmedlas via ord och grammatik, men också 

en subjektiv dimension som författaren använder sig av för att uttrycka sitt inre känsloliv. 

Hermeneutiken innebär alltså en objektiv tolkning av det skrivna ordet och en subjektiv 

tolkning av författarens avsikter och budskap. Därmed kan hermeneutiken användas för 

att förstå och rekonstruera en texts ursprungliga mening genom att analysera författarens 

tänkande (Thomassen 2007). 

 

Läsaren kommer alltid att tolka texterna utifrån sina erfarenheter. För att förstå något 

måste vi använda oss av våra tidigare erfarenheter och uppfattningar om verkligheten som 

en referensram, vilket gör att all förståelse kommer att vara påverkad av våra “fördomar” 

(Thomassen 2007, s. 194). Ett hermeneutiskt tankesätt hjälper oss att uppfatta och förstå 

den subjektiva dimension och de värderingar som förmedlas av utredningarna. Det är av 

vikt att vi har en förståelse om våra egna erfarenheter och hur de påverkar vår förståelse 

av det vi läser. Ett tolkande och hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv är lämpligt 

för vår studie då vi ska tolka och förstå texter. 
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5.3 Förförståelse 

Enligt Bryman (2018) är det viktigt att forskaren bär med sig självreflektion och 

reflexivitet när denne genomför en kvalitativ studie. Detta innebär att forskaren bör 

beskriva vilka förutsättningar som denne bär med sig in i studien, eftersom det kommer 

att påverka vad hen lägger märke till och hur hen uppfattar företeelser i fältet som studeras 

(Bryman 2018). Innan 2018 hade ingen av oss någon erfarenhet av vårdnadstvister, men 

en av oss har haft verksamhetsförlagd utbildning på familjerätten våren 2018 och arbetat 

på samma enhet under sommaren 2018. Där har han träffat föräldrar i svåra situationer 

och flertalet pappor som uttrycker att de i egenskap av att vara pappor känner sig i 

underläge i familjerättens VBU-utredningar. Därmed kan vi ha en förutfattad mening om 

att resultaten i VBU-utredningar är vinklade på ett sätt som oftast gynnar mamman. Vi 

låter dock inte denna syn påverka vår studie. Detta är den förförståelse som vi bär med 

oss i studien. 

 

5.4 Analysmetod- Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har analyserat vår data från VBU- utredningarna med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Vi har valt att använda denna metod eftersom den pedagogiskt och 

handfast beskriver hur en kvalitativ analys av texter kan genomföras (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014). Innehållsanalysen kan visa mönster i ett större material och analyserar 

texter genom att systematiskt bryta ner och kategorisera innehållet i texterna för att kunna 

besvara forskningsfrågorna (Boréus & Kohl 2008). Innehållsanalysen ger oss möjlighet 

att på ett systematiskt sätt hitta mönster och kategorier i texten som annars kan vara svåra 

att upptäcka. 

 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver att analysen sker i tre nivåer. Först sker en 

reduktion av data i form av kodning, sedan presenteras datan i en tematisering och 

slutligen drar vi slutsatser av och verifierar datan i en summering.  Enligt Hjerm, Lindgren 

och Nilsson (2014) sker en ganska abstrakt sortering i kodningen för att sedan förfinas i 

tematiseringen. Nivåerna sker löpande och växelvist med varandra. Att arbeta parallellt 

på och återkomma till de olika nivåerna kallas att arbeta enligt den hermeneutiska cirkeln 

och är vanligt inom kvalitativ analys (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Det innebär att 

tolkningar av texten ska generera ny kunskap i en ständig växelverkan mellan det 

forskaren redan vet å ena sidan och nya erfarenheter och iakttagelser å andra sidan. Ibland 

kan det behövas flera genomgångar av datamaterialet för att resultaten ska vara 
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bearbetade och att uppnå en teoretisk mättnad, dvs ett material som kan analyseras 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014; Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015). 

 

5.5 Tillvägagångssätt- Kvalitativ innehållsanalys   

För att få en förståelse av vad materialet rymmer har vi skrivit ut alla 15 utredningar och 

läst igenom dem. Under läsningens gång har vi markerat de delar av materialet där 

familjerättens utredare beskriver mammorna och papporna och färglagt dem i olika färger 

för att lättare kunna jämföra beskrivningarna. Sedan har vi sammanställt beskrivningarna 

och därefter skapat det som Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014) kallar kategorier. 

Kategorier är indelningar som beskriver liknande fenomen som återkommer i texten, 

exempelvis vissa sorters argument, ord, mönster, teman och metaforer (Boréus & Kohl 

2008; Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Exempelvis har de kategorier som beskriver att 

föräldrarna är osams på ett sätt som försvårar omsorgen och som påverkar barnen negativt 

kodats som konflikt. Under arbetets gång har olika kategorier blivit synliga och kodats 

med namn. Dessa har förändrats under läsningens gång. Enligt Hjerm, Lindgren och 

Nilsson (2014) krävs det ofta flera läsningar av materialet för att tillslut landa i en 

mättnad, ett tillfredsställande antal preliminära koder. Successivt har vi format en 

kodningshandbok som tydligt beskriver vilka kriterier som måste finnas i kategorin för 

att den ska kopplas till en viss kod (se bilaga A) samt för att tydliggöra för oss själva och 

läsaren hur analysen har gått till (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014).  

 

När samlingen av koder börjat få en fast struktur ska analysen förfinas, vilket sker genom 

att de kodade kategorierna samlas under nyckelteman som analysen i fortsättningen 

bygger på (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Utifrån koderna har vi hittat tre 

nyckelteman: föräldrakonflikt, föräldraförmåga och föräldrarnas agerande. Kodning och 

tematisering har fortgått samtidigt och samma principer som skapar en mättnad bland 

koderna har gällt när teman ska identifieras. Koderna svarar på frågan om vad materialet 

är uttryck för och nyckeltemat svarar på var koden hör hemma5 (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson 2014).  

 

Det första nyckeltemat som vi hittade var föräldrakonflikt. Temat grundades på koderna 

fysisk/psykiskt våld, samarbetssvårigheter, konflikt, kontroll, anklagelser, brist på tillit, 

undanhållande och rädsla. Alla koder under detta tema beskriver hur en förälder agerar 

                                                 
5 För att se exempel på hur vi arbetat med koder och teman, se bilaga B. 
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eller handlar i relation till den andra föräldern. Under tematiseringen försökte vi se hur 

föräldrarnas konflikt tog sig till uttryck och se hur utredarna beskrev föräldrarnas 

agerande mot varandra i konflikten. 

 

Det andra nyckeltemat som vi hittade var föräldraförmåga, som grundades på koderna 

tid, arbete, fysiskt våld, psykiskt våld, kontroll, god föräldraförmåga, bristande 

föräldraförmåga, uppfostran, manipulation, miljö, uppmuntran och klagan. Under 

tematiseringen diskuterades koder som påverkar föräldrarnas förmåga att ha hand om 

barnen och alla koder under detta tema beskriver hur föräldern agerar i relation till barnet. 

 

Det tredje nyckeltemat som vi hittade var föräldrarnas agerande, vilket grundades på 

koderna samarbetssvårigheter, samarbetsvilja, kriminalitet, missbruk, känsloyttringar, 

teater, psykisk ohälsa, bristande kontakt. Under tematiseringen försökte vi se hur 

föräldrarna agerade och vilka sorters agerande som togs upp av utredarna och hur dessa 

beskrivs.  

 

När vi känt att tematiseringen uppnått en mättnad och är färdigutvecklad har vi sett till att 

den är verifierad och underbyggd genom att vi återvänt till koderna och vår data för att 

pröva de tolkningar och ideer som vi har känt oss osäkra på. Slutligen har vi beslutat oss 

för att de mönster vi hittat är de som allra bäst representerar vårt material i analysen. 

Sedan har vi gått vidare till det sista steget i analysen där vi summerat resultatet och dragit 

slutsatser (jmf. Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). 

 

 

5.6 Arbetsfördelning 

Vi har under skrivandets gång arbetat tillsammans för att kunna diskutera och analysera 

det vi skrivit. Det urval av forskningsartiklar och empiri, våra etiska ställningstaganden 

samt de slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen är en gemensam produkt. 

Datainsamlingen har skett uppdelat men i samklang med varandra. Delar av tidigare 

forskning och teorier har skrivits på varsitt håll men diskuterats och förbättrats 

gemensamt i efterhand. Även om vi arbetat separat med delar av uppsatsen tar vi ett 

gemensamt ansvar för vårt resultat. 
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5.7 Tillförlitlighet 

För att en studie ska ha trovärdighet ska den ha pålitlig data. Data måste ha intern validitet 

och kunna fånga det som författaren avsett att fånga. Vidare måste den ha extern validitet 

och kunna vara möjlig att överföra till andra sammanhang. Slutligen måste data vara 

pålitlig, eller ha reliabilitet. I kvalitativa undersökningar går det inte att prata om objektiva 

data som kan mätas fysiskt. Snarare utgår de kvalitativa från en social verklighet där 

begrepp skapas. Ju fler som är överens om vad begreppen i denna sociala verklighet 

innebär, desto högre reliabilitet har studien (Jacobsen 2012). 

 

Data kan valideras genom att studera de källor den hämtas från. I vårt fall studerade vi 

VBU- utredningar. Utredningarna bedöms ha hög validitet då de produceras av lagstyrda 

kommunala institutioner.  Eftersom vi har utredningar från flera kommuner ökar 

validiteten då källorna bekräftar varandra. Vidare är utredningarna förstahandskällor 

producerade av tjänstemän med god kännedom om ämnet, vilket ger vår data hög intern 

reliabilitet då vi vill studera tjänstemännens beskrivningar (Jacobsen 2012). 

 

Kvalitativa undersökningar utgår ofta från en liten mängd data. Därmed blir det svårt att 

generalisera data och överföra den till externa situationer. Generaliseringar av kvalitativ 

data kan inte bevisas, men kan argumenteras för med hjälp av teori och data (Jacobsen 

2012). Bryman (2016) skriver om att generaliserbarhet kan styrkas genom omfattande 

beskrivningar av det fenomen som studeras. Eftersom vi har avsnitt om ämnets bakgrund, 

centrala begrepp, tidigare forskning och beskrivningar av materialet ger vi läsaren 

möjlighet att utläsa hur vi kom fram till våra slutsatser (jmf. Bryman 2016).  

 

För att nå reliabilitet behöver författaren ha en förståelse för de faktorer som kan påverka 

undersökningen och de resultat som tas fram (Jacobsen 2012). Vad som kan påverka vårt 

resultat är bland annat våra studieobjekt, ämne, datainsamlingsmetod, analysmetod och 

vår egen sociala status. För att nå reliabilitet och ett pålitligt resultat behöver vi upprepade 

gånger analysera och diskutera vår data för att fastställa att våra slutsatser är giltiga över 

tid (Cohen, Manion & Morrison 2011). 
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6 Urval 
Eftersom data samlats in beroende på våra forskningsfrågor och inte slumpmässigt har vi 

använt oss av ett målstyrt urval (Bryman 2018). Vi har sökt på rättsdatabasen Zeteo.se 

efter hovrättsdomar i vårdnadsmål som nyligen avslutades, från år 2017-2018, då vi vill 

att studien ska vara grundad på ett aktuellt material. Vi har dock valt bort utredningar från 

Växjö-området då vi inte vill riskera att ta del av fall där vi känner någon av de enskilda. 

Sedan har vi begärt ut VBU- utredningarna från tingsrätterna som domarna överklagats 

från. Eftersom en kvalitativ analys går på djupet kan den innehålla en liten mängd empiri 

(Rienecker, Jørgensen & Hedelund 2014). På grund av egen erfarenhet av VBU-

utredningarnas omfattning, runt 15-20 sidor vardera, anser vi att det är lagom att välja 15 

utredningar som underlag för att nå en datamättnad, vilket enligt Bryman (2018) innebär 

att inga nya grundläggande drag framkommer i materialet. Vi har letat efter utredningar 

med två närvarande föräldrar, en mamma och en pappa, då vi studerar de skillnader som 

framkommer mellan könen. Därmed har vi valt bort att undersöka samkönade föräldrapar.  

 

Enligt Becker (2008) ger det målstyrda urvalet möjligheten att välja de fall som sticker ut 

från mängden. Dalen (2015) skriver om vikten att undersöka olika dimensioner hos 

fenomenet som studeras. Genom att studera variation inom fenomenet och undersöka dess 

ytterpunkter får forskaren en bra grund att sätta upp kategorier och underkategorier i 

forskningen. För att få en varierad bild av beskrivningarna av mammor och pappor har vi 

valt att studera utredningar med en jämn fördelning av varierande utfall. Detta medför 

dock att vårt resultat inte är representativt för alla vårdnadstvister. 
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7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) framhåller fyra centrala principer som ska följas i forskning som 

rör människor: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet handlar om att informera de 

som berörs av forskningen om hur och under vilka omständigheter den ska genomföras, 

samt att forskningen är frivillig att delta i och kan avbrytas när som helst utan 

konsekvenser (Kvale & Brinkmann 2014). I vår studie har vi inte mött människor. 

Därmed är informationskravet inte relevant för vår studie (jmf. vetenskapsrådet 2002).  

 

Samma sak gäller för samtyckeskravet, som säger att deltagarens samtycke ska inhämtas. 

Eftersom materialet är offentligt behövde vi inte inhämta samtycke från de som 

dokumenten berör. Dock kontaktade vi tingsrätter för att begära ut utredningar. Därmed 

fick vi samtycke från en relevant tredje part (Vetenskapsrådet 2002).   

 

En princip som vi applicerat fullt ut är konfidentialitetskravet, som säger att information 

om enskilda ska förvaras på ett säkert sätt för att minimera risken att den sprids till 

obehöriga, samt att informationen inte ska kunna spåras till de enskilda som 

informationen berör. Vi fick utredningarna i digital form och förvarar dem i 

lösenordsskyddade datorer. Informationen har anonymiserats genom att vi raderat 

målnummer, ort och personuppgifter såsom namn, ålder och etnicitet. Även om detta 

försvårar en kontroll av uppgifterna anser vi att materialet kan tolkas även utan de 

specifika uppgifterna (jmf. Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Slutligen säger nyttjandekravet att informationen endast får nyttjas till forskningssyften. 

Vi har endast använt informationen till vår studie. När studien är färdig och betygsatt 

raderar vi utredningarna från våra datorer för att förhindra att informationen sprids eller 

nyttjas till andra syften (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Eftersom vi inte fullt ut har kunnat följa de forskningsetiska principerna har vi bett om ett 

rådgivande yttrande från etikprövningsnämnden. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) 

säger att en etikprövning ska ske när en studie behandlar känsliga uppgifter. Vår studie 

har fått ett rådgivande yttrande som säger att inga etiska hinder finns för att genomföra 

studien då vi vidtagit lämpliga åtgärder. Yttrandet går under diarienummer EPK 528-

2018. 
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8 Resultat 
I detta avsnitt presenteras vårt resultat. Resultatet består av de mest talande 

beskrivningarna av föräldrar från VBU-utredningar som vi kodat, tematiserat och 

summerat i innehållsanalysen. Vi presenterar vårt resultat utifrån våra teman. Vi börjar 

med att presentera de gemensamma beskrivningar vi hittat och går sedan vidare med 

pappan respektive mamman. Vi har valt att presentera resultat separat från analys då vi 

anser att det underlättar för läsaren att se vilka beskrivningar av mammor och pappor som 

förekommer i materialet. 

 

8.1 Föräldrakonflikt 

 
8.1.1 Gemensamma beskrivningar 

I temat föräldrakonflikt beskrivs föräldrarnas samarbetssvårigheter gemensamt. 

Samarbetssvårigheter är inte exklusivt för någon förälder utan målas upp som ett 

gemensamt problem för både mammorna och papporna. I utredning 14 skriver utredaren 

“Dottern går exempelvis inte på förskolan då mamman uppger att hon, utifrån att hon 

har så lite tid med dottern, inte vill lämna henne på förskolan. Pappan uppger att när 

dottern kommer hem från mamman är hon så trött att hon får stanna hemma från 

förskolan.[…] oförmågan att få till ett samarbete gör det svårt för dottern”. Utredaren 

anser att samarbetssvårigheterna går ut över dottern då förskolan ger dottern en frizon 

från föräldrarnas konflikt.  

 

I samband med samarbetssvårigheter tas ofta konflikter upp. Dessa går ut över barnet. I 

utredning 1 framkommer att “dottern har sagt att hon önskar att föräldrarna slutar bråka 

och att konflikterna gör att hon mår dåligt och att hon blir ledsen, får ont i magen och i 

huvudet”. Utredarna anser ofta att båda föräldrar är ansvariga för konflikterna. 

 

8.1.2 Pappan 

I majoriteten av utredningarna blir papporna anklagade av mammorna, för att behandla 

dem och i vissa fall barnen illa. Utredningarna beskriver anklagelser som handlar om 

fysisk våld, psykisk våld, kontroll, sexuella övergrepp och missbruk. Det mönster som 

går att se är att utredarna sedan bekräftar eller dementerar mammornas anklagelser. I en 

del fall kan utredarna inte avgöra om anklagelserna stämmer eller inte. För att ta reda på 

om mammans anklagelser om våld från pappan stämmer, kan vi se att utredare i en del 
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fall tar stöd i sin egen upplevelse för att kunna bedöma det pappan anklagas för. Om 

utredarna upplever oro leder det till att de inte kan utesluta att pappan i framtiden skulle 

kunna använda sig av våld mot mamman och barnen i olika situationer. 

 

I vissa utredningar använder sig utredare av tidigare utredningar från socialtjänsten och 

domar för att styrka mammans berättelse om våld. I utredning 3 framgår att “Pappan står 

fast vid att han inte har misshandlat mamman men uppger att han accepterar tingsrättens 

och hovrättens dom samt utfört den påföljd han blev dömd till. Pappan är dömd för 

misshandel (vid enstaka tillfälle) mot mamman i tingsrätten och efter att pappan 

överklagat domen till hovrätten, fastställde de tingsrättens dom”. Om det finns tidigare 

domar och förekomst i socialregister anser utredarna att anklagelserna är mer troliga.  

 

Utredarna har i flera utredningar svårt att avgöra om anklagelserna stämmer. I utredning 

12 utgår utredarna därför från barnets interaktioner med sin pappa för att avgöra om 

mammans anklagelse om våld stämmer: “Det finns inget i dotterns samspel med sin 

pappa som visar att hon är rädd för tillrättavisning och fysisk bestraffning av pappan”. 

Samtidigt finns misstanken mot pappan kvar då utredarna skriver att deras bedömning 

kan ändras om socialtjänstens eller polisens utredning visar att misshandel ägt rum. 

 

Anklagelser om psykiskt våld förekommer också i utredningarna, exempelvis i Utredning 

6: “Enligt modern har fadern ett beteende som skrämmer både henne och barnen”. I de 

fall där mamman uttryckt en oro om psykiskt våld, tar utredarna stöd i sina egna 

upplevelser, tidigare utredningar och sjukhusjournaler för att bekräfta mammans 

anklagelser. Utredarna kommunicerar även med andra instanser som familjerna haft 

kontakt med, såsom kvinnojour, barnavårdscentral och socialtjänst för att se om de kan 

bekräfta bilden av pappan som hotfull.  

 

Ett genomgående mönster i utredningarna är att det förekommer anklagelser från 

mammor och barn om att papporna har ett kontrollerande beteende. I materialet syns 

kontrollerande beteende i form av att papporna blir arga när barnen och mammorna inte 

svarar i telefon och anklagar dem för att hålla hemligheter. I vissa fall berättar barnen att 

papporna blir arga om de tror att barnen undanhåller något. I flera fall bekräftas faderns 

kontrollbehov med resonemang såsom detta från utredning 1:“Då fadern bekräftat och 

själv berättat om händelser som tyder på att fadern vill kontrollera saker som dottern 
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säger finns det anledning att tro att uppgifterna om att fadern ibland har ett 

kontrollerande beteende mot dottern stämmer”. I materialet ser vi att papporna ofta anser 

att deras kontrollerande beteende är befogat.  

 

I flera utredningar anklagas pappan för att ha utsatt barnen för sexuella övergrepp. Ofta 

ställs mammans ord mot pappans. Anklagelserna går inte att bevisa i någon av 

utredningarna och ingen beskyllning har lett till fällande dom. I utredning 15 skriver 

utredaren att ”Pappan har anklagats för att ha utsatt dottern för sexuella övergrepp 

tidigare under 2015” […] “Efter genomförd läkarundersökning på barnkliniken på 

sjukhuset kan läkare varken styrka eller dementera om dottern har varit utsatt för sexuella 

övergrepp”. I många fall finns misstankarna kvar även om anklagelserna inte kan 

bekräftas. 

 
8.1.3 Mamman 

Ett tydligt mönster i mammornas beteende i föräldrakonflikter är anklagelser mot 

papporna. Anklagelserna handlar ofta om psykiskt och fysisk våld, missbruk och sexuella 

övergrepp mot barnet. Viktigt är att flera källor kan stödja anklagelserna. I utredning 7 

skriver utredarna “Mamman uppger att pappan under tiden de levde tillsammans 

använde mycket alkohol och tabletter. Pappans journal från sjukvården ger stöd för 

denna oro”. Detta visar på bevisbördan för att kunna bekräfta föräldrarnas anklagelser.  

 

I ett fall leder mammans anklagelse till att mamman själv framställs i en negativ dager. I 

utredning 15 diskuteras huruvida mammans anklagelser om pappans sexuella övergrepp 

mot dottern är trovärdiga och utredaren skriver: “Om pappan inte utsatt dottern för 

sexuella övergrepp blir tanken, har mamman planterat in hos dottern så starkt att det 

visst har hänt, för att få barnet att vända sig från pappan och få honom ur världen”. Här 

målar utredarna upp en bild av mamman där hon använder sig utav anklagelser som ett 

verktyg för att påverka utredningen till sin fördel.  

 

I vissa utredningar förekommer anklagelser från pappor gentemot mammor. Dessa 

handlar bland annat om psykisk ohälsa, våld, sociala svårigheter och att mamman brutit 

kontakten med barnen. I utredning 1 skriver utredarna: “Det har under utredningen inte 

framkommit några uppgifter som tyder på att modern skulle lida av psykisk ohälsa i sådan 

utsträckning att dottern påverkas negativt av det. Dottern har inte lämnat några sådana 

uppgifter och inte heller skolan har uppgett att de har en oro för att dottern inte skulle ha 
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det bra hos modern”. I detta fall avskrivs anklagelsen eftersom inget annat kan styrka 

den. 

 

8.2 Föräldraförmåga 

 
8.2.1 Gemensamma beskrivningar 

I många utredningar förekommer gemensam uppfostran av föräldrarna. I utredning 2 

skriver utredaren: “Vår uppfattning är att det för dottern vore önskvärt om båda hennes 

föräldrar är aktiva för att hjälpa henne och att dottern behöver båda föräldrarnas 

engagemang för att ha bäst förutsättningar för att må bra”. Den uppfostran som 

förekommer handlar oftast om att föräldrarna inte uppvisar god föräldraförmåga. När 

utredarna uppfostrar framför de också en vädjan till föräldrarna om att de ska samarbeta 

kring barnet och sätta barnets behov framför sina egna. 

 
8.2.2 Pappan 

I majoriteten av utredningarna har mammorna varit boendeföräldern medan papporna har 

varit umgängesföräldrar. Barnen har haft sitt huvudsakliga boende hos mamman och har 

bara bott hos pappan varannan helg eller träffat dem några gånger i månaden. I många 

fall har papporna varit frånvarande i barnens liv under lång tid. I utredning 13 får pappan 

beröm för att han vill återuppta kontakten med barnen: “Pappan å sin sida uttrycker en 

stor längtan efter delaktighet i dotterns vardagsliv och säger sig vara beredd att ta över 

hela vårdnadsansvaret. Vi har inte uppfattat att pappan är ute efter att hämnas på 

mamman utan uppfattar hans omsorg om dottern som genuin och äkta”. I många fall går 

utredarna in och aktivt berömmer det papporna har sagt. Utredarna ser i samtliga fall 

viljan att ha kontakt med barnen som positiv. 

 

Det förekommer att pappans hemförhållande och föräldraförmåga kritiseras. Medan 

pappans hemmiljö anses olämplig för barn och pappan utsätter mamman för hot och 

kränkningar kan han ändå få beröm för sin utveckling som pappa, som i utredning 8: 

“Pappan har under utredningstiden utvecklats som pappa, det märks att han fått bra 

kontakt med dottern och hon är nu tydligt knuten också till honom”. Utredarnas 

bedömning av pappan visar att de beaktar hans utveckling i papparollen, trots den 

bristande föräldraförmåga de tillskriver honom. 

 

I utredning 2 skriver utredarna att pappans arbete påverkar hans förutsättningar att ta hand 

om sina barn: “Pappan uppger att han jobbar enligt löpande arbetsschema vilket innebär 
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att han jobbar fem dagar och är ledig i fyra dagar. Pappan anser att de dagar när han 

inte jobbar kan han ta hand om dottern”. Att pappan låter sitt arbete styra hur ofta han 

kan vara med barnen är ingenting utredarna ser som problematiskt, snarare ser utredarna 

positivt på att pappan vill vara mer med sin dotter.  

 

Utöver den gemensamma uppfostran får papporna i flera utredningar personlig uppfostran 

för sin bristande föräldraförmåga. I utredning 5 skriver utredarna: “Frågan är då hur han 

ser på sitt ansvar som förälder? Lägger han över detta på dottern eller kan han ta ett 

vuxenansvar och se över sina egna känslor och göra det som är bäst för dottern?”. När 

utredarna går in och uppfostrar papporna handlar det i huvudsak om att papporna ska se 

till att barnens behov blir tillgodosedda och sätta barnen framför sina egna känslor och 

behov. 

 
8.2.3 Mamman 

Mammornas föräldraförmåga beröms i flera utredningar. I citaten pekas ofta inte 

specifika förmågor ut. Istället presenteras en helhetsbild där mamman målas upp som en 

förälder med en god förmåga att ta hand om sina barn. Mammorna känner ofta barnen 

bäst och har i de flesta fall varit den som tillgodosett den vardagliga omsorgen. I utredning 

8 beröms mammans föräldraförmåga utifrån hennes framtida förutsättningar att ha 

omsorg för dottern: “Hon kan behöva stöd av socialtjänsten eller på annat sätt för att få 

ökat självförtroende och hjälp med att etablera sig i Sverige. Hon har visat prov på 

uthållighet, integritet och målmedvetenhet i en svår situation och dottern bör hos sin 

mamma kunna få god vård och fostran och så småningom även i övrigt goda 

levnadsvillkor”. Denna bedömning sker trots att mamman under utredningen bodde på 

kvinnojourens skyddade boende, saknade egen bostad och uppbar försörjningsstöd. 

 

I vissa utredningar beklagas mammans föräldraförmåga. Vad som beklagas innefattar 

bland annat att mamman bytt barnets skola utan att informera pappan, att mamman inte 

lyckats försörja barnet, att mamman inte respekterar barnets integritet eller att mamman 

lämnat barnet på skolgården utan att försäkra sig om att det finns någon vuxen som tar 

hand om barnet. Det behöver dock inte vara speciella handlingar som utgör det bristande 

föräldraskapet. I utredning 13 skriver utredaren: “Det som oroar oss mest är hur mycket 

dottern utsätts för mammans mer uppenbara svårigheter i kontakten med andra 

människor samt det som vi uppfattar som mammans svårighet att föra resonemang kring 
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möjligheten att dotterns behov kanske inte alltid överensstämmer med mammans egna 

behov”. I vissa fall pekas moderns egenskaper ut som en del av föräldraförmågan. 

 

I utredning 12 behandlas mammans kön som en bidragande faktor till god 

föräldraförmåga: “Många flickor känner också ett behov av att dela tankar och känslor 

med just sin mamma, som del av sitt identitetsskapande, och upplever mamman mer 

inkännande och förstående”. Citatet visar hur utredarens syn på mammor kontra pappor 

ges vikt i sammanhanget och kan komma att påverka utredningens resultat. 

 

8.3 Föräldrarnas agerande 

Under detta tema förekommer inga gemensamma beskrivningar som i våra tidigare 

teman. 

 

8.3.1 Pappan 

Pappornas agerande kopplas i många fall ihop med hur det påverkar deras 

föräldraförmåga. Agerande som pekas ut som negativt för föräldraförmågan är kraftiga 

känsloyttringar som humörsvängningar och ilska. Vi har valt att ha med psykisk ohälsa 

och missbruk under detta tema då utredarna beskriver att detta påverkar föräldrarnas 

agerande.    

 

Flera utredningar beskriver att papporna har någon form av psykisk ohälsa. Ibland handlar 

den psykiska ohälsan om att papporna mår dåligt över att de inte har haft kontakt med 

barnen under lång tid, vilket i en del fall lett till att pappor har sökt psykologhjälp. Det 

förekommer också beskrivningar där pappor har haft en långvarig psykisk ohälsa som de 

medicineras för. I flera utredningar, exempelvis utredning 10, är utredarna oroliga över 

hur papporna kommer att agera på grund av den psykiska ohälsan: “Utredare är oroade 

över pappans psykiska hälsotillstånd och hur det påverkar hans föräldraförmåga”. 

Utredarna tar i flera fall upp psykisk ohälsa i samband med oro om bristande 

föräldraförmåga.  

 

I ett par fall uppvisar utredarna en oro för missbruk och hur det påverkar papporas 

föräldraförmåga. I utredning 7 skriver utredaren att “Det finns en oro att pappan är eller 

har varit beroende av starka och beroendeframkallande medel”. Detta tas upp i 

riskbedömningen och visar på att ett tidigare agerande ses som en riskfaktor som kan ha 

en negativ inverkan på barnen. 
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Det förekommer i vissa utredningar att papporna har svårigheter med att hantera 

tempramentetet. Pappornas känsloyttringar blir synliga inte bara för barn och mammor 

utan också i mötet med myndigheter. I utredning 8 skriver utredarna “När pappan inte 

kan kontrollera sin ilska i offentliga sammanhang är det också troligt att han kan tappa 

kontrollen hemma”. Pappornas känsloyttringar och ilska skapar i samtliga fall oro hos 

utredarna. 

 

I några utredningar förekommer papporna i polisens belastningsregister, bland annat i 

utredning 3: “Pappan förekommer i Rikspolisstyrelsens belastningsregister gällande 

misshandel, samt kontaktförbud”. Förekomst i belastningsregistret framstår som viktig 

källa när utredarna ska göra en riskbedömning om pappans lämplighet som 

vårdnadshavare då det är en indikator på kriminellt agerande. 

 
8.3.2 Mamman 

Vad gäller mammans agerande tar utredarna i första hand upp agerande som kan kopplas 

till föräldraförmåga, såväl god som bristande. I utredning 3 uttalar sig utredaren om 

moderns agerande utifrån en misstanke om psykisk ohälsa: “Det är snarare reaktionerna 

från mamman efter umgängena som ger anledning till oro och hur sonen i förlängningen 

påverkas av det”. Misstanken om negativt agerande räcker för att det ska påtalas som att 

det påverkar föräldraförmågan negativt. 

 

Negativt agerande behöver inte vara aktuellt för att påtalas som riskfaktorer. I utredning 

14 skriver utredarna “Socialsekreterare uppger att det finns en oro kring mamman och 

hennes historik, vad mamman återkommande hamnar i, det finns flera anmälningar 

tillbaka i tiden”. Om mamman haft en historik med missbruk, kriminellt beteende och 

psykisk ohälsa tas dessa upp som riskfaktorer som kan påverka hennes framtida agerande 

negativt, även om de inte varit aktuella vid tid för utredningen.  

 

Agerande som kan kopplas till god föräldraförmåga tas också upp. I utredning 10 beröms 

mammans agerande: “Mamman bedöms ha förutsättningar att ge barnen en tillvaro där 

de kan utvecklas utifrån sina egna behov, tankar och känslor”. Likt i avsnittet om 

föräldraförmåga målar utredarna i flera fall upp en helhetsbild av mammorna som 

personer som agerar positivt snarare än att påpeka enskilda förmågor.  
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Det är vanligt förekommande att mammorna agerar med rädsla gentemot papporna. I 

utredning 6 skriver utredarna att “Moderns rädsla för att pappan skulle ta med sig barnen 

och försvinna är begriplig och att den sen överfördes till barnen är också förståeligt”. 

Här beskrivs rädslan som förståelig och utredarna tycks ta mammans sida. Rädslan kan 

dock också ses som ologisk. Om mammorna bedöms ha en obefogad rädsla för papporna 

kan utredarna se det som en risk. I utredning 3 skriver utredaren: “Det kan finnas en risk 

för sonens hälsa och utveckling då mamman inte förefaller kunna härbärgera sin egen 

oro och rädsla”. Rädslan i denna utredning ses som en riskfaktor då den påverkar 

mammans agerande mot barnet. 
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9 Analys 
I detta avsnitt analyserar vi våra resultat genom att applicera teori, forskning och lagrum 

på de beskrivningar vi hittat. Vi analyserar resultatet utifrån våra tematiska indelningar. I 

våra teman analyserar vi först pappan och sedan mamman. Slutligen beskriver vi vilka 

skillnader mellan mammorna och papporna vi hittat i beskrivningarna och hur vi kan 

förstå dem. 

 
9.1 Föräldrakonflikt 

 
9.1.1 Pappan 

I temat föräldrakonflikt förekommer beskrivningar där pappor anklagas för att utöva 

fysiskt och psykiskt våld. Det är också vanligt med anklagelser om sexuella övergrepp 

och att pappor utövar kontroll mot mammorna och barnen. Detta kan kopplas till det 

Eriksson (2010) skriver om att i våld i nära relationer vanligtvis handlar om att män 

utsätter kvinnor för våld. Anklagelser om våld, sexuella övergrepp och kontroll är enligt 

Bergman och Rejmer (2017a) vanligt förekommande i värderingskonflikter. Enligt 

Schiratzki (2008) kan mammor som målar upp pappor som hotfulla räkna med att tas på 

större allvar än pappornas anklagelser, vilket också kan förstås med forskning av 

Storhaug Skårstad och Øien (2011) som visar att mammornas beskrivningar av papporna 

till stor del påverkar socialtjänstens bild av papporna. Samtidigt kan socialtjänstens bild 

av pappan ändras när pappan inkluderas i utredningen. I VBU-utredningarna får papporna 

komma till tals lika mycket som mammorna men hamnar ofta med en bevisbörda. 

 

I vårt material går det att se att utredarna på olika sätt bemöter anklagelserna genom att 

hänvisa till sina egna upplevelser, tidigare utredningar eller domar. Bergman och Rejmer 

(2017b) skriver att barn vars föräldrar befinner sig i en konflikt med fysiskt och psykiskt 

våld, eller själva lever under risk för våld och hot från en förälder, riskerar negativ 

utveckling och uppvisar problem som oro, otrygghet och rädsla. Utredare ska i sina 

utredningar enligt FB (SFS 1949:381) 6 kap 2 a § beakta “risken för att barnet eller någon 

annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar 

eller annars far illa”. Detta kan förklara varför utredningarna innehåller tydliga 

beskrivningar och bedömningar om anklagelserna om pappornas våld och övergrepp, då 

våld och övergrepp är destruktivt för barnen och utredare enligt lag ska ta anklagelser om 

våld på allvar och därför tydligt måste hantera och bedöma sannolikheten i anklagelserna.  
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Eftersom studier visar att papporna i många fall står för våld och övergrepp (Pierrou 2010) 

tenderar en del pappor i termer av socialkonstruktionism att konstrueras som våldsamma 

och aggressiva klienter i utredningarna. Medan utredningar kan motbevisa en del 

anklagelser finns fortfarande utredningar där anklagelserna varken går att bevisa eller 

motbevisa och då kvarstår misstanken om pappors våld och övergrepp. Därmed är synen 

på pappan som våldsam en stämpel som många pappor får bära med sig (jmf. Sohlberg 

& Sohlberg 2013). 

 
9.1.2 Mamman 

En vanligt förekommande beskrivning av mammorna var att de anklagade papporna för 

handlingar såsom våld och övergrepp mot dem och barnen. Det stora antalet anklagelser 

från mammorna kan förklaras utifrån vad Bergman och Rejmer (2017a) skriver om att 

många separationer föregås av att mamman och i vissa fall även barnen blivit utsatta för 

våld från pappan. Detta överensstämmer såväl med det höga antalet anklagelser om våld 

som syntes i vårt material, som vad Schiratzki (2008) skrev om hur mammorna målar upp 

papporna som hotfulla och våldsamma. Herz (2012) påtalar att socialtjänsten tenderar att 

se kön statiskt och oföränderligt, och att en del av socialtjänstens statiska syn är att 

manlighet likställs med riskfaktorer medan kvinnorna ska ge stöd och omsorg för barnen. 

Att se manlighet som risk kan leda till att mammans anklagelser om våld tas på större 

allvar, då bilden av den våldsamma pappan ständigt är närvarande, medan mamman ses 

som att hon är rädd för sin och barnets skull utifrån sin roll som omsorgsgivare.  

 

I resultatdelen talar vi dock om hur anklagelserna måste kunna styrkas för att påverka 

utfallet i domar, vilket stöds av vad Schiratzki (2008) skriver om att domar avgörs utifrån 

positionalitet snarare än kön, vilket talar emot idén om att mammans anklagelser kommer 

att leda till hennes enskilda vårdnad. Att anklagelser skulle kunna leda till ett fördelaktigt 

resultat för den som anklagar problematiseras också av materialet, då en av mammorna 

som anklagar pappan för sexuella övergrepp mot barnet målas upp som att hon ljuger då 

barnet agerar naturligt gentemot pappan och inget i utredningen kan styrka hennes 

anklagelse. Att idén om att socialtjänsten lägger mer fokus på mammans anklagelser mot 

pappan är rotad i klienterna kan förklaras med vad Hirdman (2004) skriver om 

genussystemet och att samhällets definition av manligt och kvinnligt är ett resultat av 

kontinuerlig reproduktion via sociala interaktioner. Om socialtjänsten påvisar att de har 

en viss syn på män och kvinnor kommer klienterna enligt genussystemet att agera 

därefter. När klienterna agerar bidrar de till att reproducera synen på vad som är manligt 
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och kvinnligt. Denna reproduktion kommer att fortsätta i mötet mellan professionell och 

klient, varav mamman kommer att anklaga och socialtjänsten ger anklagelserna plats i 

utredningen, vilket kommer att forma beskrivningarna av hur mammor agerar i konflikten 

(jmf. Hirdman 2004). 

 

9.2 Föräldraförmåga 

 
9.2.1 Pappan 

Vårt resultat visar att många pappor beröms av utredare för att de vill återuppta kontakten 

med barnen och engagera sig i omsorgen om barnen. Detta kan kopplas till Storhaug 

Skårstad (2013) som skriver att socialsekreterare ibland anstränger sig mer gentemot 

pappor och förklarar det med att socialsekreterarna var imponerade över att papporna 

ville bli mer delaktiga i omsorgen om barnet och därför ville ge papporna extra stöd. 

Medan Storhaug Skårstad (2013) framhäver en syn på pappor där de behöver extra stöd 

menar Biblarz och Stacey (2010) att inga föräldrafärdigheter är exklusiva för ett kön. 

Samma tankegångar är Schiratzki (2008) inne på när hon skriver att förälderns tid med 

barnet som är det avgörande. Många pappor i utredningarna tycks vara medvetna om att 

tiden med barnen påverkar utfallet, vilket också kan förklara deras benägenhet att få 

kontakt med barnen igen. Det blir relevant för just papporna att söka kontakt med barnen 

då barnen i majoriteten av utredningarna har haft sitt huvudsakliga boende hos mamman, 

medan pappan varit frånvarande under lång tid. Detta överensstämmer med vad Bergman 

och Rejmer (2017a) skriver om att barnen oftare bor hos mamman än hos pappan efter en 

separation. 

 

Berömmet av papporna kan också förstås i ljuset av det Röbäck (2012 a-b) skriver, att det 

ofta krävs ett stort engagemang från papporna för att de ska behålla en bra relation med 

barnen efter en separation. Biblarz och Stacey (2010) menar också att föräldrarnas 

personliga engagemang är avgörande i vårdnadstvister. När papporna visar engagemang 

gentemot barnen får de beröm av utredarna. Berömmet kan förstås utifrån Storhaug 

Skårstad (2013) som skriver att socialsekreterarna uppfattar att papporna behöver mer 

stöd än mammorna i sitt föräldraskap.  

 

Vidare visar resultatet att en pappa som undanhåller barnet från mamman och som 

dessutom har ett kränkande beteende mot mamman och ett hem där dottern riskerar att få 

bevittna våld, ändå kan få beröm av utredare för att han har utvecklats som pappa och fått 
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bra kontakt med dottern. Detta påminner om det Eriksson (2010) skriver, att en pappa 

som misshandlat barnets mamma fortfarande kan ses som en bra förälder av 

socialsekreterare. Medan en pappa kan bete sig illa kan de också beskrivas och 

konstrueras som en god förälder utifrån de positiva saker de gör i utredningarna (jmf. 

Alvesson & Sköldberg 2017; Sohlberg & Sohlberg 2013). Samtidigt visar resultatet att 

utredarna ofta går in och uppfostrar papporna att tänka mindre på sig själva och istället se 

till barnens bästa. Utredarnas beskrivningar av pappornas föräldraförmåga går att relatera 

till det Storhaug Skårstad (2013) skriver om att socialsekreterarnas arbete sker i 

skärpunkten mellan den traditionella och nya diskursen om pappan. Ibland agerar 

utredarna enligt den nya diskursen om pappan där de ser det som naturligt att uppfostra 

papporna till att engagera sig i barnet och ibland hamnar de i den traditionella diskursen 

där de ser det som naturligt att pappans arbete kan styra och att det är acceptabelt för 

honom att komma och gå lite som han vill, då det är naturligt att mamman tar mer ansvar 

för barnen. Socialsekreterarnas tvetydighet i relationen till papporna riskerar i relation till 

det Herz (2012) skriver att reproducera en traditionell syn på familj och kön då 

socialsekreterare inte problematiserar dessa synsätt i tillräckligt hög grad. I termer av 

genusteori kan det förstås med att socialsekreterarna reproducerar uppdelningen i 

genussystemen genom att papporna i utredningarna delvis tillåts ha ett traditionellt 

manligt beteende och utföra manliga sysslor i förhållande till mammorna (jmf. Hirdman 

2004). 

 
9.2.2 Mamman 

I beskrivningarna målas mammans föräldraförmåga upp som en helhetsbild av antingen 

god eller bristande. Utredningarna tenderar att inte beskriva enskilda handlingar eller 

brister utan kategoriserar mammorna som antingen bra eller dåliga utifrån 

föräldraförmåga. Eriksson (2010) skriver att socialtjänsten omedvetet tillskriver mamman 

ansvaret för barnens behov i större grad än pappan. Petterson (2006) beskriver ett 

liknande fenomen där mamman granskas hårdare än pappan i barnavårdsutredningar. 

Med detta som bakgrund kan socialtjänstens syn på mammor beskrivas som att de ser 

henne som barnets primära omhändertagare. Om den primära omhändertagaren brister i 

sin föräldraförmåga ses detta som allvarligt och riskfyllt för barnet, vilket kan förklara att 

mamman målas upp som bristande i sin helhet. Synen på mamman som primär 

omsorgsgivare kan också förklara varför mammans föräldraförmåga bedöms utifrån 

hennes framtida förutsättningar i resultatet. Vidare skriver Eriksson (2010) om att 

våldsutsatta mammor inte fullt ut anses kunna stå för den omsorg och närhet som barn 
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behöver. Den svartvita synen på mammans föräldraförmåga kan förklaras dels som 

produkter av att mamman automatiskt ses som den primära vårdnadshavaren (jmf. 

Eriksson 2010, Pettersson 2006) kontra att mamman inte kan ses som en fullgod 

vårdnadshavare om hon varit våldsutsatt, vilket är vanligt förekommande i 

vårdnadstvister (jmf. Eriksson 2010, Bergman & Rejmer 2017a).  

 

I utredning 14 skriver utredarna om dotterns behov av just sin mamma. Behovet av 

mamman jämförs med begreppet könsidentifikation, där barnet anses behöva en förälder 

av samma kön att identifiera sig med för att kunna utvecklas positivt. Samma fenomen 

syntes i Schiratzkis (2008) forskning, där döttrarnas könsidentifikation till mamman sågs 

som en avgörande faktor, men inte sågs som avgörande i fall där söners behov av pappan 

åberopats. Att mamman målas upp som extra viktig för dottern medan papporna inte ges 

samma vikt för sönerna går att förstå utifrån vad Mattsson (2016) skriver om män och 

kvinnors skilda roller i samhället. Mammorna spenderar mer tid i hemmet och med 

barnen, även i de fall där de arbetar lika mycket som pappan, vilket gör dem till den 

förälder som anses ha starkast koppling till barnen, oavsett barnets kön. Enligt 

genusteorin kommer synen på mammans lämplighet som förälder att reproduceras, vilket 

leder till att utredarna ser mamman som den naturliga vårdnadshavaren och gör synen till 

en del av beskrivningen av mamman och hennes föräldraförmåga (jmf. Mattsson 2016). 

 

9.3 Föräldrarnas agerande  

 
9.3.1 Pappan 

Resultatet visar att en del pappor hade psykisk ohälsa eller missbruk. Detta bekräftas 

delvis av Rejmer och Bergman (2017a) som skriver att papporna tenderar att bli 

anklagade för missbruk. Vårt resultat skiljer sig från forskningen då vi i utredningarna 

kan se att pappor i högre grad har psykisk ohälsa, medan Bergman och Rejmer (2017a) 

menar att mammorna oftare har psykisk ohälsa. 

 

Det förekommer beskrivningar där pappan inte kan kontrollera sin ilska i offentliga 

sammanhang, exempelvis i mötet med myndigheter och att det därför är troligt att han 

kan tappa kontrollen hemma, vilket stämmer överens med vad Bergman och Rejmer 

(2017a) skriver om hur pappor ofta beskrivs som våldsbenägna. I kontrast till detta kan 

beskrivningarna av pappan som våldsam och ilsken delvis förklaras med det Dufour et. 

al (2008) skriver om att socialsekreterare inte alltid är bra på att förstå mäns vädjan om 
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hjälp, då den kan ta andra uttryck än kvinnornas vädjan om hjälp, exempelvis 

känsloyttringar. Enligt Hacking (2000) är det som kan uppfattas som naturliga fenomen, 

inte är naturliga utan sociala konstruktioner. De våldsamma papporna i mötet med 

myndigheterna kan till viss del vara sociala konstruktioner, formade av socialtjänsten 

(jmf. Sohlberg & Sohlberg 2013).  

 

I många fall förekommer papporna i belastningsregistret och ibland fungerar 

belastningsregistret som underlag när utredarna gör sina bedömningar. Samtidigt riskerar 

papporna att kontinuerligt bli sedda som risk på grund av förekomst i registret. 

Beskrivningar av fysiskt och psykiskt våld är vanligt förekommande och kan kopplas till 

vad Herz (2012) skriver om att utredarna tenderar att hantera kön på ett statiskt sätt och 

att manlighet ses som en riskfaktor. I termer av genusteori kan det förstås utifrån att 

papporna i utredningarna riskerar att bedömas utifrån de förväntningar de blir tillskriva 

på grund av sin könstillhörighet (West & Zimmerman 1987). 

 
9.3.2 Mamman 

Unikt för mammorna är att deras rädsla gentemot papporna tas upp i beskrivningarna. 

Denna rädsla kopplas i utredningarna till pappans våldsamma och kontrollerande 

beteende. Bergman och Rejmer (2017a) skriver att våld och övergrepp är de vanligaste 

orsakerna till vårdnadstvister, vilket kan förklara varför rädslan är så vanligt 

förekommande. Schiratzki (2008) skriver om hur familjerättens utredare ska bedöma 

föräldrarnas lämplighet och föräldraförmåga utifrån stabilitet och risk i vårdnadstvister. I 

vårt material ser vi hur mammans rädsla kan ses både som något berättigat som pekar på 

en risk gentemot pappan, men också som något överdrivet som kan gå ut över barnet då 

mamman begränsar barnets tillgång till sin pappa och att barnet far illa av mammans 

instabilitet. Synen på mammans rädsla kan ses som en produkt av den ökade 

jämställdheten i synen på mammor och pappor hos socialtjänsten, då socialtjänsten i 

större grad problematiserar rädslan och inte tar något för givet (jmf. Storhaug Skårstad 

2013).  

 

I vissa beskrivningar visar utredarna en oro för mammans bakgrund, i synnerhet om 

mamman har ett förflutet med kriminalitet eller missbruk. Trots att mamman inte uppvisat 

sådant agerande under utredningen tas de ändå med i beskrivningen. Att utredarna tar upp 

agerandet kan vara en produkt av konstruktionism, närmare bestämt institutionalism. 

Socialtjänsten och VBU-utredarna konstruerar föräldrarna och bestämmer vad hos 
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föräldrarna som ska granskas, likt vad Sohlberg och Sohlberg (2013) skriver om hur 

organisationer konstruerar sina klienter. I socialtjänst och familjerätt ges faktorer som 

stabilitet och risk vikt, vilket i sin tur leder till att missbruk och kriminalitet ges mycket 

utrymme i beskrivningarna, oavsett om de har skett i nutid eller dåtid. Inom 

organisationen ger utredarna föräldrarna bestämda roller. I de fall där föräldrarna har 

historik med missbruk eller kriminalitet tillskrivs de rollen som missbrukare eller 

kriminell och kommer att utredas därefter. Detta är förmodligen också för att kunna 

bedöma barnets bästa utifrån riskfaktorer, vilket kriminalitet och missbruk kan vara (jmf. 

Schiratzki 2008). 

 

 

9.4 Skillnader i beskrivningarna av mammor och pappor 

 
9.4.1 Föräldrakonflikt 

I temat föräldrakonflikt är den största skillnaden i beskrivningarna hur föräldrarna agerar 

mot varandra i konflikten. Medan papporna agerar utåt och i många fall utsätter 

mammorna och i vissa fall barnen för våld eller hot, anklagar mammorna papporna för 

att ha utsatt dem för våld eller att ha ett våldsamt beteende. Denna skillnad går att förklara 

genom att ställa beskrivningarna mot varandra. Eftersom papporna är våldsamma blir de 

beskyllda av mammorna för att ha brukat våld. Anklagelserna kan i många av fallen 

varken bekräftas eller avskrivas.  

 

Att pappornas våld mot mammorna ges ett stort fokus i utredningarna kan vara en produkt 

av socialkonstruktionismens objektifiering, där individer tillskriver varandra roller. 

Sådana roller kan vara att pappan är våldsam och att mamman anklagar, vilket speglas i 

materialet. Vidare framhäver forskning att pappor ofta är våldsbenägna (Bergman & 

Rejmer 2017a). Utifrån socialkonstruktionismen är det alltså naturligt att utredarna lägger 

fokus på dessa roller och bygger upp föräldrarna i dem, då utredarna internaliserar 

rollerna (Berger & Luckmann 1991). Därmed ger utredarna männens våld mot kvinnor 

ett stort fokus och beskrivningarna kan dels förklaras som ett uttryck för könens ojämlika 

position i samhället, men dels som en del av en social konstruktion där pappan ses som 

våldsam och mamman ses som ett våldsoffer. Socialkonstruktionismen kan alltså 

användas för att förstå varför dessa beskrivningar ges fokus i utredningarna, speciellt då 

våld är vanligt förekommande och kontinuerligt konstrueras av både föräldrarna och 

familjerätten. 
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9.4.2 Föräldraförmåga 

I många utredningar förekom en gemensam uppfostran riktad mot båda föräldrarna. 

Denna uppfostran grundade sig ofta i att föräldrarna lät sin konflikt gå före barnets behov. 

Likt vad Bergman och Rejmer (2017b) skriver framkom i utredningarna att barnen i 

familjer med konflikter fick fysiska men såsom magont och huvudvärk. När utredarnas 

uppfostran var riktad mot endast en av föräldrarna handlade det i majoriteten av 

utredningarna om pappan och hans föräldraförmåga. Detta är en tydlig skillnad i 

beskrivningarna då mamman inte blir enskilt uppfostrad i den utsträckning som pappan 

blir. Denna skillnad kan förstås av den bild Storhaug Skårstad (2013) ger av synen på 

föräldraskapet, där pappan anses behöva stöd i sitt föräldraskap medan mamman 

förutsätts klara av föräldraskapet på egen hand. Vidare stämmer det överens med den bild 

Eriksson (2010) ger av föräldraskapet där mamman är den primära omsorgsgivaren och 

pappan ges en stödjande roll. Vad denna skilda syn beror på kan förstås i termer av 

genusteori. Conell (2009) skriver om hur mammor anses vara bättre lämpade föräldrar än 

pappor, en uppfattning som accepteras och reproduceras även i statliga myndigheter. Om 

socialtjänsten delar uppfattningen kommer de att reproducera den genom att agera utifrån 

synen om att mammor är bättre lämpade vårdnadshavare och tillskriva mammor och 

pappor dessa egenskaper (Mattsson 2016).  

 

Medan synen på papporna verkar vara att de anses kunna uppfostras till att bli tillräckligt 

bra föräldrar målas mamman upp som en antingen god eller bristande förälder. Att 

papporna uppfostras kan liknas med Storhaug Skårstads (2013) studie om den nya 

diskursen om pappan, där fokus läggs på att involvera papporna i föräldraskapet och få 

dem att vara närvarande för barnen. Eftersom en sådan idé finns närvarande hos många 

socialsekreterare är det möjligt att de ser VBU-utredningarna som sin möjlighet att 

förändra bilden av pappor från stödjare till faktiska vårdnadshavare genom att uppfostra 

dem i sin föräldraroll. I termer av socialkonstruktionism hamnar då fokus på hur papporna 

ska kunna förbättras och konstrueras som bättre föräldrar, medan en sådan konstruktion 

inte sker i beskrivningarna av mammorna (jmf. Alvesson & Sköldberg 2017; Sohlberg & 

Sohlberg 2013). Liknande uttryck för den nya diskursen går att se i Schiratzkis (2008) 

studier, där pappans vilja att vara närvarande för barnet används i domstol som del av 

yrkande om gemensam vårdnad.  

 

Att utredarna i resultatet uppmuntrar pappornas förmåga och vilja att växa in i rollen som 

en god förälder trots att de i en del fall tillskrivs omfattande brister, kan ses som ett uttryck 
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för att socialsekreterare är fast mellan den nya och gamla diskursen om pappor. Då 

mammorna oftare är boendeförälder (jmf Schiratzki 2008) och kan ta det primära ansvaret 

för barnen kan männen som istället har en stödjande roll ges tid att växa in i sin papparoll. 

Eftersom mammorna tar det huvudsakliga ansvaret är det av större vikt att mammorna 

har en god föräldraförmåga och bedöms därmed hårdare och ges inte samma utrymme att 

växa i sin föräldraroll som de mer stödjande papporna. Därav kan föräldrarnas 

positionalitet bidra till att de beskrivs annorlunda och har olika förväntningar på sig i 

VBU-utredningarna (jmf Schiratzki 2008; Schiratzki 2014) .   

 

Vidare syns tydliga skillnader i vad som togs upp i beskrivningarna av föräldraförmåga. 

I beskrivningarna av mammorna togs könsidentifikation upp som bidragande faktor till 

föräldraförmågan. Begreppet togs inte upp i beskrivningarna av papporna. På samma sätt 

togs pappornas arbetssituation upp i beskrivningarna av deras möjligheter att ta hand om 

barnen, vilket inte förekom i beskrivningarna av mammorna. Detta kan förstås utifrån 

genusteorin och dess antagande om hur män och kvinnor fostras till att ha olika roller i 

samhället. Eftersom män över lag spenderar mer tid på arbetet och kvinnor mer tid med 

barnen ses uppdelningen som naturlig. Därmed ses även pappans arbetstider och 

mammans och dotterns könsidentifikation som naturliga (jmf. Mattsson 2016, West & 

Zimmerman 1987). Detta fenomen kan även förklaras utifrån socialkonstruktionismen 

och dess tankar om att samhället bygger upp olika institutioner där deltagarna agerar efter 

vad som förväntas av dem. Kvinnor förväntas agera omhändertagande i rollen som 

mamma medan pappor förväntas agera som den primära försörjaren i en familj och 

därmed prioriterar sitt arbete (jmf. Alvesson & Sköldberg 2017; West & Zimmerman 

1987). Denna konstruktion behöver inte stämma i praktiken, men kan förklaras utifrån att 

den traditionella diskursen om föräldrarnas skilda ansvarsområden som fortfarande till 

viss del finns rotade i socialtjänsten (jmf. Storhaug Skårstad 2013). 

 
9.4.3 Föräldranas agerande 

Likt i avsnittet om konflikt går det att se ett samband i de skilda beskrivningarna som 

framkommer i agerandet. När pappans agerande beskrivs handlar det ofta om 

utåtagerande, psykisk ohälsa och missbruk, medan beskrivningarna av mamman handlar 

ofta om hennes rädsla för pappan. Fenomenen som beskrivs i temat föräldrakonflikt och 

i temat agerande berör till stor del samma områden, trots att tematiseringarna är åtskilda. 

Beskrivningarna om pappan som våldsam, ilsken, med psykisk ohälsa och med missbruk 

och beskrivningarna av mamman som anklagande och rädd kan liknas med vad Bergman 
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och Rejmer (2017a) skriver om att många vårdnadstvister inleds av att mamman ansöker 

om stämning och enskild vårdnad. Vad som händer i konflikten föregås av föräldrarnas 

agerande, vilket skapar ett orsakssamband där våld, aggressivitet, missbruk och psykisk 

ohälsa kan leda till ett agerande som präglas av anklagelser och rädsla. Pappornas ilska 

mot mammorna kan förstås utifrån könsmaktsordningen, som säger att samhället är byggt 

på att män är överordnade kvinnor och att männens agerande kan vara ett uttryck för detta 

(jmf. Mattsson 2016, West & Zimmerman 1987). Samtidigt kan de skilda beskrivningarna 

även vara en produkt av objektifiering, då utredarna tillskriver mammorna och papporna 

egenskaper och agerande som andra föräldrar i liknande situationer ofta uppvisar (jmf. 

Alvesson & Sköldberg 2017; Sohlberg & Sohlberg 2013).   

 

Oavsett anledning till vårdnadstvister är det inte överraskande att föräldraparen som är 

del av utredningarna agerar på ett sätt som skapar konflikt. Som Sjösten (2014) skriver är 

det just föräldrar som varken kan komma överens själva eller med hjälp av familjerätten 

vars ärenden blir föremål för VBU-utredningar, vilket illustrerar att det är föräldrar med 

svåra konflikter som ansöker om stämning i domstol. 
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10 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi svaren på våra frågeställningar och uppfyller därmed vårt 

syfte. Vi besvarar frågeställningarna med de slutsatser vi dragit ur våra tre teman i 

analysavsnittet. Studiens frågeställningar lyder:  

• Hur beskrivs pappor i VBU-utredningar? 

• Hur beskrivs mammor i VBU-utredningar? 

• Vilka är de tydligaste skillnaderna i VBU-utredningarnas beskrivningar av 

mammor och pappor och hur kan vi förstå dessa? 

 

10.1 Svar på frågeställningarna 

För att besvara frågeställning ett kan vi se att pappor beskrivs som våldsamma, att de med 

stöd från socialtjänsten kan växa i sina roller som föräldrar och att flera av dem har 

psykisk ohälsa, missbruksproblem och i vissa fall uppträder med ilska mot sin omgivning.  

 

Vad gäller frågeställning två ser vi att mammor beskrivs som att de anklagar papporna 

för våld och övergrepp, att de antingen är bra eller dåliga föräldrar och att många av dem 

har en rädsla för papporna. 

 

För att besvara frågeställning tre kan vi upprepa vad vi kommit fram till i frågeställning 

ett och två. Papporna utövar våld och övergrepp medan mammorna anklagar. Detta 

förklarar vi genom att pappor och mammor konstrueras i olika roller, exempelvis rollen 

som våldsutövare och våldsoffer, då anklagelser om våld och övergrepp ses som allvarliga 

av utredarna. Medan pappan kan växa i sin föräldraroll ses mamman som antingen en bra 

eller dålig förälder utan förändringspotential. Vi ser synen på pappan som en produkt av 

den nya faderskapsdiskursen och en vilja hos familjerätten att involvera papporna i 

föräldraskapet, medan vi i mammornas fall ser den hårda bedömningen som en produkt 

av att mamman ses som den primära omsorgsgivaren och därmed granskas hårdare. 

Papporna missbrukar, har psykisk ohälsa och uppträder med ilska medan mammorna 

uppvisar rädsla. Vi ser mammornas rädsla gentemot papporna som en följd av att många 

vårdnadstvister föregås av våld och de föräldrar som utreds inte kunnat komma överens 

på annat sätt. Vi ser även spår av objektifiering, där papporna målas ut som våldsamma 

och i vissa fall med en missbruksproblematik, då detta är vanligt förekommande i 

vårdnadstvister. 
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10.2 Diskussion och tolkningar 

Eftersom utredningarna vi analyserat har legat till grund för hovrättsdomar blir de djupa 

konflikterna vi kan se i vårt material naturliga. Vi har märkt att de flesta konflikter 

utredningarna beskriver kan klassas som värderingskonflikter då de föregås av våld och 

övergrepp. Medan våld och övergrepp är en brutal verklighet för de som utsätts (jmf. 

Eriksson 2010; Bergman och Rejmer 2017a- 2017b) har vi dock sett tendenser att 

anklagelser kan användas som ett verktyg för att få fördelar i vårdnadstvisten (se avsnitt 

8.1.3). Anklagelser om våld och övergrepp kan i många fall varken bevisas eller 

motbevisas, men likaså kvarstår misstanken mot den som blir anklagad. Endast i ett fåtal 

fall slog anklagelserna tillbaka mot den som anklagade. Därmed kan anklagelser mot den 

andra föräldern bli ett sätt att få fördelar i bedömningen. Syftet med denna studie är dock 

inte att förringa beskrivningar av pappornas våld eller förminska mammornas rädsla och 

enbart se dem som påhittade konstruktioner. Vi kan dock presentera en alternativ bild av 

anklagelserna, som blir relevant då många av föräldrarna befinner sig i en högintensiv 

konflikt där de vill skaffa sig fördelar gentemot varandra. 

 

De frånvarande papporna som i utredningarna vill komma nära barnen uppmuntras och 

uppfostras för att ta ett ökat ansvar som förälder. Vår studie ger belägg för att papporna i 

många fall vill bli mer delaktiga i barnens liv. Detta kan vi koppla till en ökad jämställdhet 

i föräldraskapet, vilket även beskrivs som en bidragande orsak till ökningen av antalet 

vårdnadstvister (SOU 2017:6). Vi har sett tendenser till att utredarna konstruerar 

papporna till att framstå som bra föräldrar, (se avsnitt 9.2.1) trots att papporna tillskrivs 

brister i sitt föräldraskap. Detta tror vi till viss del beror på ett ökat jämställdhetstänk inom 

socialtjänsten, där det anses naturligt att papporna ska vara närvarande (jmf. Storhaug 

Skårstad 2013). Trots detta finns fortfarande den gamla diskursen om faderskap kvar då 

pappans arbete får påverka bedömningen av hans föräldraförmåga. Likaså är fenomenet 

att moderns och dotterns könsidentifikation gavs fokus ett uttryck på en skild syn på kön 

(jmf. West & Zimmerman 1987). Samtidigt arbetar utredarna efter lagen som tydligt 

belyser “barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna” (SFS 

1949:381) 6 kap 2 a §. Vi tror att papporna uppfostras och uppmuntras att växa i sin 

föräldraroll som en produkt av utredarnas vilja att inte utestänga pappor från 

föräldraskapet, samtidigt som det kan vara en uppmaning att dela ansvaret med mamman 

på ett jämställt sätt.  
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I kontrast till att pappan ges rum att växa måste mamman ta ett övervägande ansvar för 

barnen, vilket går att koppla till synen på mamman som primär omsorgsgivare (Eriksson 

2010) samt att hon ofta har positionalitet som boendeförälder (Schiratzki 2008). I 

majoriteten av utredningarna var och förblev mamman boendeföräldern, vilket vi ser som 

att mammorna tar ett större ansvar än papporna. Gemensam vårdnad betyder gemensam 

bestämmanderätt, men samtidigt hamnar större delen av ansvaret på boendeföräldern 

(Schiratzki 2008). Då mamman i de flesta fall var boendeförälder kan vi koppla detta till 

könsmaktsordningen, där män lättare ges tillgång till maktpositioner och medan pappan 

tar ett mindre ansvar för barnet har han ändå samma bestämmanderätt som mamman (jmf. 

Mattsson 2016).  

 

Vi anser att det är logiskt att det agerande som tas upp handlar om pappans ilska, missbruk 

och psykiska ohälsa och mammans rädsla gentemot pappan, då vi kan koppla det till 

föräldrarnas konflikt. Medan ilska, missbruk och psykisk ohälsa inte automatiskt behöver 

leda till våld och övergrepp ökar de risken. Samtidigt tänker vi att mammans rädsla kan 

leda till anklagelser om våld och övergrepp. Detta mönster tror vi beror på att föräldrarna 

befinner sig i en högintensiv konflikt, där de varken kan komma överens på egen hand 

eller med hjälp av familjerätt (jmf. Sjösten, 2014; Bergman och Rejmer 2017a). Vidare 

kan det vara så att en mamma som är rädd konstruerar pappan som hotfull och arg, vilket 

familjerätten måste ta hänsyn till i sina utredningar, i synnerhet om papporna förekommer 

i belastningsregistret. 

 

10.3 Slutsatser 

Vår studie visar på att flera olika omständigheter bidrar till att forma beskrivningarna av 

mammorna och papporna. Vi har märkt att olika saker har tagits upp beroende på 

förälderns kön, exempelvis könsidentifikation i mammans fall och arbetstider i pappans 

fall. Medan beskrivningarna kan kopplas till föräldraförmåga, risk och stabilitet ser vi 

också skillnader i vad som tas upp och hur det beskrivs. Även om resonemangen är 

sakliga kan de i vissa fall kopplas till en skild syn på föräldrarnas roller och 

ansvarsområden. Exempelvis granskas mamman hårdare och pappan ges vanligtvis mer 

beröm och uppmuntran. Samtidigt agerar föräldrarna ofta på ett sätt som är stereotypt för 

mammor respektive pappor i vårdnadstvister. Mammorna spenderar exempelvis mer tid 

med barnen medan papporna ofta är frånvarande. Sådana skillnader har vi i studien kunnat 

förstå utifrån forskning och teori. Vi anser dock att det är viktigt att bära med sig 
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vetskapen om att socialsekreterare arbetar mellan en gammal och ny diskurs om 

föräldraskap, den gamla där föräldrarna har olika roller och den nya där föräldrarna ska 

ha ett jämställt ansvar och samma roller. Olika utredare bär med sig olika diskurser, vilket 

vi tror kan bidra till skillnader i syn på föräldraförmåga och hur den skilda synen omsätts 

i beskrivningarna. 

 

11 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen reflekterar vi över vad som var positivt och negativt med vårt val av 

metod. Den kvalitativa innehållsanalysen hjälpte oss att ta fram olika beskrivningar av 

föräldrarna ur materialet. Dessa beskrivningar kunde vi sedan analysera och diskutera. 

Innehållsanalysen hjälpte oss ta fram de väsentliga delarna ur vårt material på ett sätt som 

passade studiens syfte och frågeställningar (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Nackdelen 

med att analysera skrivna dokument är att vi saknar tillgång till de tankar och resonemang 

som låg bakom beskrivningarna, något vi hade kunnat få ut genom intervjuer (Eriksson- 

Zetterqvist & Ahrne 2015). Samtidigt anser vi att intervjuer lätt skulle kunna leda till att 

intervjupersonerna censurerar sig själva för att framstå som objektiva och bortförklara 

eventuella subjektiva beskrivningar.  

 

Det målstyrda urvalet gav oss tillgång till ett varierat material, vilket är av vikt för att 

resultatet ska kunna fånga fenomenets alla delar (Dalen 2015). Samtidigt innebär det 

målstyrda urvalet att resultatet inte alltid kan vara talande för fenomenet då urvalet kan 

fånga marginella delar av det som undersöks. Vi skriver att mammorna är 

överrepresenterade vad gäller enskild vårdnad, men samtidigt har vi en jämn fördelning 

av utfall i vårt material. Där uppstår ett glapp mellan vårt urval och fördelningen i 

verkligheten (jmf. Dalen 2015). Om vi hade använt ett slumpmässigt urval hade vi fått en 

mer representativ bild av familjerättens beskrivningar (Becker, 2008). Samtidigt anser vi 

att det var av vikt att få med varierande beskrivningar av både mammorna och papporna 

för att undvika att vårt resultat helt präglas av bilden som ges av en förälder kopplat till 

ett visst utfall. 

 

Vi använde oss utav två teorier: Socialkonstruktionism och Genusteori. 

Socialkonstruktionismen belyste hur familjerätten och dess utredare bygger upp 

föräldrarna och skapar en bild av sina klienter (jmf. Sohlberg & Sohlberg 2013). 

Socialkonstruktionismen gav oss en ytterligare förståelse för genusteorin, som blev 
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relevant då vi undersökte hur män respektive kvinnor beskrevs i sina roller som föräldrar. 

Genusteorin hjälpte oss att förstå beskrivningarna i termer av manligt och kvinnligt och 

se vilken syn på könen som fanns närvarande i resonemangen, samt se hur vissa 

beskrivningar kan vara produkter av det vi uppfattar som män och kvinnors olika roller i 

samhället (jmf. West & Zimmerman 1987). Teorierna fungerade bra att använda parallellt 

då genusteori bygger på socialkonstruktionism. Samtidigt fann vi en begränsning med att 

använda dessa två teorier. I vissa fall kunde de förklara samma fenomen på liknande sätt 

och därmed gå in i varandra. Vi anser dock att de två teorierna kunde lösa av varandra på 

ett givande sätt, då socialkonstruktionism enligt oss inte är lika värderande som 

genusteori. 

 

11.1 Förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis har vi sett möjligheter till vidare studier. I vår studie undersöker vi endast 

beskrivningarna av föräldrarna utan att se till utfallet i domarna. En framtida studie skulle 

kunna undersöka domar och se vilka faktorer som tas upp och används för att motivera 

besluten. Under studiens gång har vi även funderat på huruvida en kvantitativ ingång i 

ämnet hade kunnat vara till hjälp. En kvantitativ studie om vårdnadstvister skulle kunna 

räkna utfall, ställa upp vad de olika föräldrarnas yrkanden resulterar i och se hur ofta 

boendeföräldern får vårdnaden om barnen. Med hjälp av dessa faktorer skulle det sedan 

gå att finna mönster i hur familjerättens handläggare bedömer i vårdnadstvisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

46 
 

Referenser 
Ahlberg, J., Roman, C., & Duncan, S. (2008). Actualizing the "Democratic Family"?: 

Swedish Policy Rhetoric versus Family Practices. Social Politics: International Studies 

in Gender, State and Society, 15(1), ss. 79-100. https://academic-oup-

com.proxy.lnu.se/sp/article/15/1/79/1726026  (Hämtad 2019-01-10). 

 

Alisehovic, D. (2017). Vårdnadstvister ökar för att pappor tar mer plats. Sveriges radio 

P4 Malmöhus. Publicerat söndag 6 augusti 2017 kl 06:47. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6751380.  (Hämtad 

2018-09-19). 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion : Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod (Tredje upplagan. ed.). Studentlitteratur, ss. 42-46. 

 

Becker, Howard S. (2008). Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl. 

Malmö: Liber, ss. 97-98. 

 

Berger, P., & Luckmann, T. (1991). The social construction of reality : A treatise in the 

sociology of knowledge (Repr.. ed., Penguin Books). London: Penguin, ss. 13, 30, 65-

78, 91. 

 

Bergman, A-S  & Rejmer, A. (2017a). Parents in child custody disputes: Why are they 

disputing?, Journal of Child Custody, 14:2-3, ss. 134-150.  

https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320  (Hämtad 2018-09-26). 

  

Bergman, A-S, & Rejmer, A. (2017b). "Det är klart att barnen blir lidande": Om barns 

mående när föräldrar är i vårdnadstvist. Socialmedicinsk Tidskrift, 94(4), ss. 437-446. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1688/1535 

(Hämtad 2018-10-03). 

 

Biblarz, T., & Stacey, J. (2010). How Does the Gender of Parents Matter? Journal of 

Marriage and Family, 72(1), ss. 3-22. 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/doi/epdf/10.1111/j.1741-

3737.2009.00678.x  ( (Hämtad 2018-10-02). 

https://academic-oup-com.proxy.lnu.se/sp/article/15/1/79/1726026
https://academic-oup-com.proxy.lnu.se/sp/article/15/1/79/1726026
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6751380
https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1365320
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/doi/epdf/10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.lnu.se/doi/epdf/10.1111/j.1741-3737.2009.00678.x


  
 

47 

 

Boréus, K & Kohl, S. (2008). Innehållsanalys. I Bergström, Göran (Red.) Textens 

mening och makt. Lund: Studentlitteratur, ss. 50-51, 59. 

 

Bryman, A. (2016). Social research methods (5. uppl.). Oxford University Press, ss. 

384. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3. upplaga. Stockholm Liber AB, 

ss. 58-59, 61-65, 496-497, 501. 

 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research methods in education 

(7.uppl.). Milton Park, Abingdon, Oxon, [England] ; New York: Routledge, ss. 201-

203. 

 

Connell, R. (2009). Om genus (2., utvidgade och omarb. uppl.. ed.). Göteborg: 

Daidalos, ss. 62, 113-114. 

 

Dahl, S. Sonnerby, C och Järvklo, N. (2014). Bilaga 8.  I utredningen om män och 

jämställdhet. betänkande. SOU 2014:6. Stockholm: Fritze, ss. 20, 202. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/233945.  (Hämtad 2018-09-19). 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod (2., utök. uppl.. ed.). Malmö: Gleerups 

utbildning, ss. 55. 

 

Dufour, Lavergne, Larrivée, & Trocmé. (2008). Who are these parents involved in child 

neglect? A differential analysis by parent gender and family structure. Children and 

Youth Services Review, 30(2), ss. 141-156.  

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2007.09.002.  (Hämtad 2018-11-27) 

  

Eriksson, M. (2010). Children Who “Witness” Violence as Crime Victims and 

Changing Family Law in Sweden, Journal of Child Custody, 7:2, ss. 93-116. 

https://doi.org/10.1080/15379418.2010.508258  (Hämtad 2018-10-15). 

  

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/233945
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2007.09.002
https://doi.org/10.1080/15379418.2010.508258


  
 

48 

Eriksson-Zetterquist, U & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I Ahrne, G., & Svensson, P. 

(2015). Handbok i kvalitativa metoder (2., [utök. och aktualiserade] uppl.. ed.). 

Stockholm: Liber, ss. 34, 42.  

 

Hacking, I. (1999). The social construction of what? Cambridge, Mass.: Harvard Univ. 

Press, ss. 6-7, 12. 

 

Hacking, I. (2000). Social konstruktion av vad? (1. uppl., 3. tr.. ed.). Stockholm: Thales, 

ss. 19-20. 

  

Herz, M. (2012). Från ideal till ideologi: Konstruktioner av kön och etnicitet inom 

socialtjänsten. Örebro Studies in Social work, 2012, ss. 212-214, 221-223, 225.  

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:555431/FULLTEXT02.pdf  (Hämtad 2018-

10-03). 

  

Hirdman, Y. (2004). Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning.  

I Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.) (2004). Genushistoria: en 

historiografisk exposé. Lund: Studentlitteratur, ss. 49-63. 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303  (Hämtad 2018-

10-22). 

  

Hjerm, M. Lindgren, S & Nilsson, M. (2014) Introduktion till samhällsvetenskaplig 

analys. Malmö: Gleerups utbildning, ss. 29, 34, 38-39, 46, 63, 72-73. 

 

Jacobsen, D., Järvå, H., & Wallin, B. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring : 

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete (2., 

uppdaterade och utök. uppl.. ed.). Lund: Studentlitteratur, ss. 161-162, 164-167, 171-

178. 

 

Jönson, H. (2010). Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & socialt 

arbete. 1. uppl. Malmö: Liber, ss. 104. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. [rev.] uppl.. 

ed.). Lund: Studentlitteratur, ss. 107, 109. 

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:555431/FULLTEXT02.pdf
http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303


  
 

49 

 

Mattsson, T.  (2016). Kön, makt och socialt arbete. I Meeuwisse, A., Swärd, H., 

Sunesson, S., & Knutagård, M. (2016). Socialt arbete: En grundbok (3., [rev. och utök.] 

utg. ed.). Stockholm: Natur & Kultur, ss. 415-417.  

 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (mfof) (2018). Statistik om 

familjerätt 2017. Art.nr: 2018-6-1. Stockholm:  (mfof). 

http://www.mfof.se/Documents/statistik/Faktablad%202018-6-1.pdf.  (Hämtad 2018-

10-03). 

 

Pettersson, G. (2006). Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder. Om 

socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg. Socialvetenskaplig Tidsskrift. 13 (1): 

ss. 51-65. http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15635 (Hämtad 2018-09-

17).  

 

Pierrou, A. (2010). Undersökning av bedömning av barnets bästa och föräldraförmåga 

ur ett genusperspektiv vid Familjerätten. Gävle kommun. Kvalitet och uppföljning. 

Rapport 2010:1, ss. 39-41. 

https://dokodoc.com/underskning-av-bedmning-av-barnets-bsta-och-frldrafrmga-ur-

e.html. (Hämtad 2018-09-28). 

  

Rienecker, L., Jørgensen, P., & Hedelund, L. (2014). Att skriva en bra uppsats (3., 

omarb. uppl.. ed.). Lund: Liber, ss. 193-194. 

 

Röbäck, K., & Göteborgs universitet. Institutionen för socialt arbete. (2012a). Barns 

röster i vårdnadstvister : Om verkställighet och professionellas riskbedömningar 

(Skriftserien / Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, 2012:1). Göteborg: 

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, ss. 21. 

 

Röbäck, K. (2012b). När lagen reglerar barnen familj efter föräldrarnas separation. I 

Johansson, H & Bäck-Wiklund, M (red.) (2012) Att fostra familjen- en grundbok om 

styrning, föräldraskap och socialtjänst. Malmö: Liber, ss. 16. 

 

http://www.mfof.se/Documents/statistik/Faktablad%202018-6-1.pdf
http://journals.lub.lu.se/index.php/svt/article/view/15635
https://dokodoc.com/underskning-av-bedmning-av-barnets-bsta-och-frldrafrmga-ur-e.html
https://dokodoc.com/underskning-av-bedmning-av-barnets-bsta-och-frldrafrmga-ur-e.html


  
 

50 

Schiratzki, J. (2008). Mamma och pappa inför rätta. Uppsala: Iustus, ss. 64-66, 95-101, 

109-134. 

 

Schiratzki, J. (2014). Bilaga 18 Sverige. I Utredningen om män och jämställdhet (2014). 

Män och jämställdhet: betänkande. Stockholm: Fritze, ss. 9, 11-12, 20, 24. 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/233945. (Hämtad 2018-09-20). 

 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B. (2013). Kunskapens former : Vetenskapsteori och 

forskningsmetod (3., [kompletterade och utvidgade] uppl.. ed.). Stockholm: Liber, ss. 

270-273. 

 

Sjösten, M. (2014). Vårdnad, boende och umgänge- samt verkställigheten av sådana 

avgöranden och överenskommelser. Stockholm: Författaren och Nordstedts juridik, ss. 

21-22, 34, 42-43, 184-191, 201, 224. 

 

Socialstyrelsen (2012). Vårdnad, boende och umgänge Handbok – stöd för 

rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt. Artikelnr 2012-4-8. 

Stockholm: Socialstyrelsen, ss. 67, 72-73. http://mfof.se/Documents/Vardnad-boende-

umgange/Vardnad-boende-umgange.pdf. (Hämtad 2018-10-02). 

 

SOU 2017:6. Se barnet! Betänkande från 2014 års vårdnadsutredning. (2017). 

Stockholm: Socialstyrelsen, ss. 26-28, 34, 133, 155. 

https://www.regeringen.se/490ab7/contentassets/acc04add4adb4f8fbcb560a4983fdcec/s

e-barnet-sou-20176. (Hämtad 2018-09-19). 

 

Statistiska centralbyrån (2017). Befolknings- och välfärdsstatistik bakgrundsfakta 

2017:1. Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik. Örebro: Statiska centralbyrån. 

http://www.scb.se/contentassets/ddfcaaff5e2f4f7ba4fb7c09a4655808/le0102_2015i16_

br_be96br1701.pdf. (Hämtad 2018-09-19). 

 

Storhaug Skårstad, A., & Øien. (2011). Fathers' encounters with the Child Welfare 

Service. Children and Youth Services Review, 34 (1), ss. 296-303. 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.031. (Hämtad 2018-11-13). 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/233945
http://mfof.se/Documents/Vardnad-boende-umgange/Vardnad-boende-umgange.pdf
http://mfof.se/Documents/Vardnad-boende-umgange/Vardnad-boende-umgange.pdf
https://www.regeringen.se/490ab7/contentassets/acc04add4adb4f8fbcb560a4983fdcec/se-barnet-sou-20176
https://www.regeringen.se/490ab7/contentassets/acc04add4adb4f8fbcb560a4983fdcec/se-barnet-sou-20176
http://www.scb.se/contentassets/ddfcaaff5e2f4f7ba4fb7c09a4655808/le0102_2015i16_br_be96br1701.pdf
http://www.scb.se/contentassets/ddfcaaff5e2f4f7ba4fb7c09a4655808/le0102_2015i16_br_be96br1701.pdf
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.031


  
 

51 

Storhaug Skårstad, A. (2013) Fathers' involvement with the Child Welfare Service. 

Children and Youth Services Review, 35 (2013), ss. 1751–1759. 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.08.006. (Hämtad 2018-12-20). 

 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis. - Introduktion i 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups, ss. 180-181, 194. 

 

Törnqvist, T. (2009). Socialtjänstens familjerätt : En översikt över bestämmelser, 

ärenden och handläggning (1. uppl.. ed.). Stockholm: Norstedt juridik, ss. 13-14. 

 

Törnqvist, T. (2014). Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten. Stockholm: Norstedts 

juridik, ss. 91-99. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, ss. 1-17. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2018-11-29).  

 

West, C. & Zimmerman, Don H. (1987). DOING GENDER. Gender and Society, Vol. 

1, No. 2 (Jun., 1987), ss. 125-151. 

https://www.jstor.org/stable/pdf/189945.pdf?refreqid=excelsior%3A06029d495c261a6f

b93eaf66a89d3e6e (Hämtad 2018-11-20).  

 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 7. 

 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2013.08.006
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/189945.pdf?refreqid=excelsior%3A06029d495c261a6fb93eaf66a89d3e6e
https://www.jstor.org/stable/pdf/189945.pdf?refreqid=excelsior%3A06029d495c261a6fb93eaf66a89d3e6e


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Kodningshandbok 

Kodning av kategorier 

Här beskrivs indelningen av kategorierna i koder. Nedan följer en lista av de kriterier 

som kategorierna ska innehålla för att tillhöra en viss kod. 

 

• Arbete - Förälderns arbete, sysselsättning eller studier påverkar förmågan att ta 

föräldraansvar 

• Anklagelser - Den ena föräldern anklagar den andra för något, exempelvis våld 

• Bristande föräldraförmåga - En av föräldrarna uppvisar en bristande förmåga att 

ta hand om barnet och se till barnets behov 

• Bristande kontakt - Föräldern har inte träffat eller kommunicerat med barnen 

eller den andra föräldern under en längre tid 

• Fysiskt våld -  En förälder utsätter den andra föräldern eller barnet för kroppslig 

skada 

• God föräldraförmåga -  En av föräldrarna uppvisar en god förmåga att ta hand 

om barnet och se till barnets behov 

• Klagan - Socialtjänsten uttrycker att en förälder har gjort något dåligt 

• Konflikt - Föräldrarna är osams på ett sätt som försvårar omsorgen om barnen 

eller påverkar barnen negativt 

• Kontroll- Någon av föräldrarna utövar kontroll över den andre föräldern eller 

barnet  

• Kriminalitet - Någon av föräldrarna har eller har haft ett kriminellt beteende eller 

förekomst i polisregister 

• Känsloyttringar - Kraftiga känsloyttringar mot omgivningen, exempelvis ilska 

och raseriutbrott 

• Manipulation - En förälder försöker manipulera barnet eller utredarna genom att 

prata illa om den andra föräldern 

• Miljö- en av föräldrarna bor med sin familj i ett hem där situationen kan 

vara  destruktiv för barnet 

• Missbruk - En förälder har ett pågående missbruk eller en historik med missbruk 

som kan påverka deras agerande 

• Psykisk ohälsa - En förälder uppvisar psykisk ohälsa, såsom depression eller 

utbrändhet, som negativt påverkar föräldraförmågan och deras agerande 

• Psykiskt våld - En förälder utsätter den andra föräldern eller barnet för psykiskt 

våld i form av exempelvis hot, kränkningar eller trakasserier 

• Rädsla - En av föräldrarna är rädd för den andra föräldern 

• Samarbetssvårigheter - Föräldrarna kan inte samarbeta eller har ett bristande 

samarbete och är oense om barnets angelägenheter. Samarbetssvårigheterna kan 

också vara riktade mot socialtjänsten. 

• Samarbetsvilja - Föräldern uttrycker och visar på en vilja till samarbete med den 

andra föräldern eller socialtjänsten 

• Teater - Föräldrarna uppvisar ett beteende under utredningen som de annars inte 

har gjort, exempelvis håller sig borta från alkohol   

• Tid - Den förälder som spenderat mest tid med barnet ses som bäst lämpad att 

vara boendeförälder 

• Undanhållande - Föräldern förhindrar eller försvårar umgänge mellan barnen 

och den andra föräldern, eller undanhåller information om barnen 

• Uppfostran - Socialtjänsten går in och uppfostrar en eller båda föräldrar 

• Uppmuntran - Socialtjänsten beskriver hur duktig en förälder har varit 



  
 

II 

Bilagor 

Bilaga B Exempel på innehållsanalys 

 

Handlar 

om 

Kategorier Koder Teman Utredning 

Pappan “Utredare känner stor 

oro för att pappa 

fortfarande agerat på 

detta sätt och utredare 

kan inte utesluta att 

pappa också kan 

använda sig av våld 

gentemot barnen i 

olika situationer” 

Fysiskt våld Föräldrakonflikt 10 

Pappan “Pappan uppger att 

han jobbar enligt 

löpande arbetsschema 

vilket innebär att han 

jobbar fem dagar och 

är ledig i fyra dagar. 

Pappan anser att de 

dagar när han inte 

jobbar kan han ta hand 

om dottern”…  

Arbete Föräldraförmåga 2 

Pappan “När pappan inte kan 

kontrollera sin ilska i 

offentliga sammanhang 

är det också troligt att 

han kan tappa 

kontrollen hemma” 

Känsloyttringar Parternas 

egenskaper 

8 

Mamman “Mamman uppger att 

pappan under tiden de 

levde tillsammans 

använde mycket 

alkohol och tabletter. 

Pappans journal från 

sjukvården ger stöd för 

denna oro” 

anklagelser Föräldrakonflikt 7 

Mamman “Modern är den av 

föräldrarna som anses 

känna barnen bäst. 

Hon har tillgodosett 

barnen den vardagliga 

omsorgen sedan lång 

tid” 

God 

föräldraförmåga 

Föräldraförmåga 6 



  
 

III 

Mamman “Det är snarare 

reaktionerna från 

mamman efter 

umgängena som ger 

anledning till oro och 

hur sonen i 

förlängningen 

påverkas av det” 

Psykisk ohälsa Föräldrarnas 

agerande 

3 

Båda “Det är inte 

acceptabelt att de inte 

kan sätta dotterns 

behov av trygghet och 

stabilitet framför sin 

egen konflikt”.   

Uppfostran Föräldrakonlikt 2 

 


