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Abstract 

 

Author: Emelie Danielsson & Sandra Johansson 

Title: Gendered arguments in custody disputes. A study which examines the arguments in 

custody dispute verdicts from the year of 2011. [Translated title] 

Supervisor: Peter Hultgren 

Assessor: Erik Wesser 

 

The Swedish legal system is built on the principle of equality. Therefore, no human is to 

be discriminated against because of their gender. Although there remains a conception 

that courts take the parents gender into consideration when making decisions in custody 

disputes. In previous studies it has been shown that this is not true, the court makes 

decisions based on the principle of the child's best interests and not the parents gender. 

Previous studies have also shown that the social workers role in custody disputes is to 

investigate and exploit the child's needs but also that social workers makes different 

assessments of the parents in child-welfare investigations. We therefore wanted to study 

the parents, social workers and the courts arguments in child custody verdicts to see if 

they could be traced back to gender and gender arrangements. The study therefore 

examined the arguments in 15 verdicts made in the court of appeal. We found that some 

of the parents and social workers arguments could be traced back to gender and gender 

arrangements. The courts arguments however seemed to be based on the principle of the 

child’s best interest which confirmed previous studies. 

 

Keywords: custody dispute, gender, gender arrangements, social work, the child’s best 

interest  
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Förord 

 

Att skriva en uppsats är som att lära sig cykla och lägga pussel på en och samma gång. 

Först och främst måste man hålla balansen men samtidigt lyckas lägga alla bitar på plats. 

Från att ha kämpat med att finna inspirationen till att idag stå med en färdig uppsats 

känns därför som en bedrift att vara stolt över. Vi har under arbetets gång funnit att våra 

personliga egenskaper i mångt och mycket kompletterar varandra men att den 

gemensamma nämnaren ändå är vår envishet. Vi har delat både skratt och tårar men alltid 

funnits där för varandra. Vi vill tacka vår handledare Peter Hultgren som inte bara varit 

engagerad, utan även stöttat och uppmuntrat oss vid de tillfällen vi varit uppgivna och 

frustrerade. Vi vill slutligen även rikta ett varmt tack till våra nära och kära som aldrig 

slutat tro på och stötta oss. 

 

Kalmar, maj 2012 
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1. Inledning 

Enligt professor Johanna Schiratzki (2008) förfördelas inte föräldrar i vårdnadstvister på 

grund av sitt kön. Det är inte förälderns kön som avgör vem som får vårdnaden i en 

vårdnadstvist utan avgörande i domstolens bedömning av vem vårdnaden bör tillfalla handlar 

istället om vem som tillbringar mest tid med barnet. Schiratzki menar således att tvisten redan 

är avgjord innan den dras inför domstol (Schiratzki 2008:10). Enligt Schiratzki (2008) 

stämmer hennes resultat, med modern som överrepresenterad i domar om ensam vårdnad, 

bättre överens med ett rättvisetänk mellan föräldrarna om modern byts ut till boendeförälder 

och fadern till umgängesförälder (Schiratzki 2008:103, 140). Detta väcker dock frågan om 

modern ändå inte har fördel i vårdnadstvister utifrån traditionella könsrollsmönster där 

modern ses som den främsta omsorgsgivaren till barnet och således har spenderat mest tid 

med barnet.  

 

Innan domstolen kan avgöra mål om vårdnad, boende och umgänge skall socialnämnden ges 

möjlighet att lämna upplysningar som är relevanta för målets avgörande. Om upplysningar 

inte finns att lämna eller dessa kan anses vara knapphändiga kan domstolen begära en 

utredning om vårdnad, boende och umgänge (FB 19 §). Socialnämnden delegerar då 

uppgiften att utreda till en eller två socialsekreterare. Vid en sådan utredning samtalar 

socialsekreteraren med föräldrarna om barnet och barnets behov samt deras föräldraroll och 

föräldraförmåga (SOSFS 2003:14).  

 

I artikeln Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder. Om socialtjänstens 

bedömningar av föräldrars omsorg visar Gunilla Petersson (2006) att det i bedömningen av 

föräldrar i barnavårdsutredningar finns skillnader. Trots strävan efter jämlikhet mellan 

föräldrapar kvarstår normer om moderskap och faderskap samt hur familjer antas fungera 

bland socialsekreterare (Petersson 2006:58). Resultatet grundas i en undersökning av 26 

utredningar som rör placeringar, enligt både LVU och SoL, av barn mellan 7-14 år. Alla 

ärenden är så kallade miljöfall där barnet omhändertagits på grund av sin hemmiljö och i 20 

av 26 fall bodde barnen hos modern (Petersson 2006:53–54). Socialsekreterarnas 

bedömningar av föräldrar utgår från normer om moderskap och faderskap samt hur en familj 

antas fungera. Mödrarna i utredningarna blir beskrivna utifrån hur de hanterar den fysiska, 

emotionella och sociala omsorgen för barnen. Både brister och positiva delar i omsorgen inom 

de olika omsorgsområdena redovisas (Petersson 2006:54–57). Fäderna blir knapphändigt 
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beskrivna utifrån sin livssituation samt vilken kontakt de har med barnen och inte hur deras 

omsorg för barnen ser ut (Petersson 2006:58–61). Att mödrar utsätts för hårdare granskning 

skulle dock kunna försvaras med att de i större utsträckning än fäder är boendeföräldrar 

(Petersson 2006:52, 63). 

 

Således finns det skillnader i socialsekretares bedömningar av föräldrar som kan hänföras till 

deras kön. Detta resultat påvisar även Bangura Arvidsson (2003) som skrivit en avhandling 

om ifrågasatta fäder. Studien utgår från två olika perspektiv, pappornas och socialtjänstens, 

och det empiriska materialet är hämtat från intervjuer med pappor, socialsekreterare och 

barnavårdsutredningar. Syftet med studien var att se vilken syn på fadern och dennes relation 

till barnet som förmedlades i intervjuer med socialsekreterare och i barnavårdsutredningar, 

hur de ifrågasatta fäderna kände sin bemötta av sociala myndigheter samt hur de själva 

upplevde sitt faderskap och sin relation till barnet (Bangura Arvidsson 2003:13–14). 

Resultatet av studien visar att det i barnavårdsutredningarna finns brister i förhållande till 

faderns föräldraskap. De bilder författaren såg av fadern var å ena sidan en fader som var 

närvarande och ansvarstagande i förhållande till barnet och å andra sidan en far som var 

oansvarig, aggressiv, våldsam, i konflikt med barnets mor eller frånvarande. När 

socialsekreteraren involverade fadern i utredningen levde socialsekreteraren upp till 

förväntningarna utifrån den generella socialpolitiska uppfattningen att fäders relationer till 

barn ska stärkas. Socialsekreterarna framstod i intervjuerna som kluvna utifrån principen om 

barnets bästa då barn behöver sin fader och samtidigt kan behöva skyddas från dem. De 

visade sig även vara kluvna i förhållandet till de traditionella könsrollerna och det moderna 

faderskapet. Bedömningskriterierna för mödrar och fäder var snarlika men det ställdes lägre 

krav på fäderna och de förväntades inte uppnå samma resultat som mödrarna. Papporna själva 

kände sig missförstådda av sociala myndigheter. De uttryckte att de behövde kämpa för att få 

vara och uppfattas som aktiva och närvarande fäder (Bangura Arvidsson 2003:276–277).    

 

Utifrån Petersson (2006) och Bangura Arvidsson (2003) framgår det således att det kvarstår 

normer om könsroller, moderskap och faderskap samt hur familjer antas fungera bland 

socialsekreterare. Det framgår bland annat genom att lägre krav ställs på fäder i deras 

faderskap i förhållande till mödrar i deras moderskap i barnavårdsutredningar. Det framgår 

dock av lagen (FB 2:1 §, 6:15 §) att barn har rätt till båda sina föräldrar. En rättssäkerhet för 

barnet och föräldrarna kan således anses vara att föräldrarna blir bedömda utifrån samma 

kriterier i sitt föräldraskap samt att utredare inte skall utgå från normer om moderskap eller 
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faderskap, utan istället se på föräldraskap och inte ta med föräldrarnas biologiska kön i 

bedömningen.    

 

Utifrån denna forskning om socialsekreterares utredningar och olika bedömningar av mödrar 

och fäder samt forskning om domstolars bedömningar i vårdnadstvister undrar vi hur 

argumentationen i vårdnadstvistsdomarna ser ut. Resultatet i Schiratzkis (2008) undersökning 

visar att domstolar inte tar hänsyn till föräldrarnas kön men att det i vissa fall finns 

betänkligheter som kan hänföras till föräldrarnas kön (Schiratzki 2008:136). Vi frågar oss 

därför om argumenten i domarna är könade på så sätt att de går att relatera till en traditionell 

ordning av genus med modern som huvudsaklig omsorgsgivare till barnet.   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka socialarbetarens roll i vårdnadstvister samt se om det i 

hovrättsdomar förekommer könsrelaterade skillnader i argument för vem vårdnaden i 

vårdnadstvistsdomar ska tillfalla. För att uppnå syftet med studien har vi formulerat följande 

frågor:  

 Är argumenten i vårdnadstvistsdomar könade och i så fall på vilket sätt?  

 Går det i vårdnadstvistsdomar att utläsa tillskrivningar av egenskaper och attribut 

relaterade till kön?  

 Förmedlar socialsekreteraren, och i så fall hur, könade redovisningar i sin bedömning i 

vårdnad, boende och umgängesutredningar? 

1.2 Avgränsningar 

Vi avgränsar oss till en svensk kontext då domarna utgår från Sveriges lagstiftning och det 

svenska domstolsväsendet. Vi har valt att begränsa oss till hovrättsdomar med hänvisning till 

att hovrätterna dömer i mer komplicerade mål än tingsrätten (se vidare diskussion under 5.3 

Urval). Domar från högsta domstolen har uteslutits då det är få tvister som når så högt upp i 

domstolshierarkin. Vi avgränsar oss till domar från 2011 för att inte få ett för stort urval samt 

att vi är intresserade av aktuella domar. Vår avgränsning till domar med heterosexuella par 

görs utifrån syftet med studien, att se om det förekommer könsrelaterade skillnader i 

argumenten för ensam och gemensam vårdnad mellan föräldrar av olika kön. Då bevisade 

brottsliga handlingar mellan parterna samt brott mot barnet kan påverka den slutgiltiga 

domen, har vi valt att exkludera dessa domar. 
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1.3 Disposition 

I uppsatsens kommande kapitel presenteras tidigare forskning som anger bakgrunden till 

studien. Därefter följer ett kapitel där läsaren ges en inblick i den princip som skall vara 

vägledande i alla beslut som rör barn, hur processen i en vårdnadstvist går till samt 

socialsekreterares roll i denna process. I nästföljande kapitel presenteras den teoretiska 

referensram och begrepp vi använt i analysen av vårt empiriska material. Detta kapitel följs av 

den del i uppsatsen där vi redogör för hur vi metodologiskt gått tillväga i insamlandet och 

urvalet av det empiriska materialet, samt en beskrivning av hur vi gått tillväga i analysen. 

Resultatet presenteras i form av tre typfall där de argument och motiveringar som är 

karaktäristiska och mest förekommande i domarna presenteras. I analyskapitlet analyseras 

sedan argumenten i domarna utifrån vår teoretiska referensram och framställs utifrån vilken 

aktör som framfört dem. I det sista kapitlet återfinns en slutdiskussion, som följs av bilagor 

där en sammanfattning av domarna återfinns samt vår arbetsfördelning.    

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel avser vi presentera forskning inom områden som är relevanta för vår studie. De 

områden vi berör är; jämställdhet mellan kvinnor och män samt deras ansvarsfördelning i 

hemmet, det moderna mödra- och faderskapet, socialsekreterares bedömningar om mödrar 

respektive fäder, huruvida principen om barnets bästa är förenlig med föreställningen om 

jämställdhet mellan föräldrar i vårdnadstvister samt professioner inom tingsrättens 

handläggningsprocess i vårdnadstvister.  

 

Historiskt sett har lagstiftningen under de senaste decennierna strävat efter att främja kvinnors 

rätt till jämställdhet i samhället. Dock finns det fortfarande sociala, kulturella och ekonomiska 

skillnader mellan män och kvinnor, så som att kvinnor generellt sett har lägre lön och 

därigenom mindre makt, men samtidigt tar hand om hemmet och barnen i större utsträckning 

än vad män gör (Johansson 2000:14). Männen förlorade sitt monopol på att kunna knyta sin 

identitet till arbetslivet när kvinnor trädde in på arbetsmarknaden. I takt med att kvinnors 

positioner på arbetsmarknaden stärktes och deras ekonomiska beroende av männen minskade, 

ökade konflikterna på det sociala planet. I hemmet började det förhandlas om arbetsuppgifter 

som tidigare legat inom kvinnans ansvarsområde, såsom barnomsorg och hushållsrelaterat 

arbete, och antalet separationer ökade (Johansson 2000:14–16). Männen har i sin tur stått 

inför svårigheter med sin identitet som tidigare kunnat knytas till arbetslivet i högre 
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utsträckning. Männen vill nu vara mer jämlika sin partner och moderna fäder som är hemma 

med barnen men samtidigt kunna definiera sig själva som män (Johansson 2000:20, 

Mellström 2006:119).  

 

Hur män ser på sitt föräldraskap utifrån moderna förväntningar på faderskap och hur de 

kombinerar detta med synen på sig själva som män har tidigare beforskats. Plantin, Månsson 

& Kearney (2000) skriver i sin artikel om ett komparativt forskningsprojekt mellan Sverige 

och England. Syftet med forskningsprojektet var att undersöka vad män ansåg om sitt eget 

faderskap utifrån moderna förväntningar på faderskap samt hur detta påverkade deras egen 

syn på sig själva som män. I artikeln jämförs resultaten från England och Sverige för att se 

vad män känner och tänker om dagens förväntningar på föräldraskap samt om dessa mäns 

agerande i vardagen håller på att gå i en mer jämställd riktning (Plantin, Månsson & Kearney 

2000:24–25, 28). Studien visar att den moderna diskursen för faderskapet är mer förankrad i 

Sverige än i England, på alla samhällsplan, vilket tros innebära att svenska män lättare 

integrerar den moderna bilden av faderskap med sin syn på sig själva som män. De engelska 

männen gav uttryck för att de ville att de traditionella könsrollsmönstren skulle bibehållas, 

vilket inte de svenska männen gjorde. Författarna menar att förutsättningar för ett jämställt 

föräldraskap ökar med tydliga normer och en stödjande familjepolitik. Att den moderna 

faderskapsdiskursen är mindre förankrad i England än i Sverige kan till exempel ses mot 

bakgrund av att det för de engelska männen inte finns någon möjlighet till betald 

föräldraledighet. Trots möjligheten till betald föräldraledighet för de svenska männen hänvisar 

dock många av de svenska paren arbetsfördelningen i hemmet till ekonomiska förutsättningar, 

vilket gör att männen tar ut mindre föräldraledighet än kvinnorna (Plantin, Månsson & 

Kearney 2000:39–41). 

 

Att männen tar ut mindre föräldraledighet leder till antagandet att kvinnorna är de som 

spenderar mest tid med barnen. I de fall föräldrarna separerar och konflikter uppstår om 

vårdnaden, har sedan kvinnor fördel av detta vilket Schiratzki (2008) kunnat visa. Johanna 

Schiratzki (2008) har studerat samtliga 310 hovrättsdomar i vårdnadstvister från 2004, samt 

ett urval av 72 domar från 2007, för att se om den könsneutralt utformade principen om 

barnets bästa leder till att domstolen förfördelar föräldrar på grund av deras kön (Schiratzki 

2008:10). Antalet domar reducerades dock då de materiella skälen i domen inte kunde utläsas. 

I de 181 domar från 2004 där vårdnadsfrågan avgjordes var fördelningen 54 domar gemensam 

vårdnad, 88 domar där modern fick ensam vårdnad och 32 domar där fadern fick ensam 
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vårdnad. I resterande 7 utsågs en särskilt förordnad vårdnadshavare. I domarna från 2007 var 

vårdnaden omtvistad i 44 mål. Fördelningen blev gemensam vårdnad i 6 mål, modern ensam i 

34 mål och fadern ensam i 3 mål. I ett mål utsågs en särskilt förordnad vårdnadshavare 

(Schiratzki 2008:102–103). Domstolens uppgift i tvistemål är att besluta vem som gjort mest 

rätt, med andra ord är det i vårdnadstvister respektive parts agerande och inte person, som ska 

bedömas (Schiratzki 2008:65, 100). I vårdnadstvistmål är att göra rätt för en part att ge barnet 

en stabil, förutsägbar och riskfri tillvaro där barnet inte utsätts för föräldrarnas konflikt, samt 

att medverka till att barnets relation till den andre föräldern kvarstår och utvecklas (Schiratzki 

2008:87–95). Resultatet i undersökningen visar att domstolar inte tar hänsyn till föräldrarnas 

kön men att det i vissa fall finns betänkligheter som kan hänföras till föräldrarnas kön. En 

betänklighet är att det i en dom går att utläsa att moderskapet skulle inkludera ett ansvar för 

faderns föräldraskap samt att det i en annan dom går att utläsa att ett beaktande av barnets, en 

dotters, behov av könsidentifikation med modern har inkluderats i principen om barnets bästa. 

Avgörande för utgången i vårdnadsmål är istället föräldrarnas tidigare engagemang för barnet, 

vem av föräldrarna barnet bor hos samt stabilitet i föräldraskapet (Schiratzki 2008:136–138). 

Schiratzki (2008) hänvisar till Grönlund & Halleröd (i Grönlund & Halleröd 2008:22–23) och 

menar att par som gjort kön med autopiloten på, det vill säga inte förhandlat om uppgifter i 

hemmet och utfört uppgifter i överensstämmelse med traditionella könsroller, kan finna att 

detta kan påverka föräldraskapet efter en separation (Schiratzki 2008:136).     

 

Den förälder som spenderat mest tid med barnet och som barnet bor hos har således bäst 

förutsättningar att få den ensamma vårdnaden vid en vårdnadstvist i rätten. I rätten är det dock 

flera professioner som ska samverka i handläggningen av vårdnadstvisten utifrån både 

föräldrarnas konflikt och barnets bästa. Annika Rejmer (2003) har genomfört en 

rättssociologisk studie för att undersöka tingsrättens funktion i handläggningen av 

vårdnadstvister utifrån principen om barnets bästa. I studien belyses relationen mellan det 

civilrättsliga och offentligrättsliga systemet, det vill säga mellan tingsrätt och 

socialförvaltning, relationen mellan de professionella aktörerna, domare, advokater och 

socialsekreterare, samt relationen mellan dessa professionella aktörer och föräldrar (Rejmer 

2003:18–19). Det empiriska materialet har samlats in genom en enkätundersökning där 

respondenterna var domare, advokater, socialsekreterare och föräldrar (Rejmer 2003:62–63). 

Studien visar att de föräldrar som deltagit i undersökningen som grupp är både socialt- och 

ekonomiskt utsatta i samband med handläggningen av vårdnadstvisten. Vilket går emot 

påståendet om att alla kan hamna i en vårdnadstvist (Rejmer 2003:77–79). I analysen av de 
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professionella aktörerna framkommer att de flesta socialsekreterarna är kvinnor medan de 

inom rättssystemet och advokatkontoren är flest män. De professionella aktörerna har få egna 

erfarenheter av vårdnadstvister i sina respektive familjesystem och därför torde de utgå från 

sina respektive professioners kunskapsbas i värderingar, överväganden och i kommunikation 

(Rejmer 2003:89–90). I studien framkommer även att de professionella aktörerna anser att det 

är svårt att kombinera objektivitetsprincipen, att tillgodose båda föräldrarnas intressen, och 

principen om barnets bästa i handläggningen av vårdnadstvister. De professionella aktörerna 

anser inte heller att tingsrättens beslutsunderlag i vårdnadstvister är tillräckligt. 

Vårdnadsutredningar anses vara ett bra verktyg för att samla in information om familjen som 

kan ha betydelse för målets avgörande men dessa anses ändå otillräckliga. Det kan enligt 

Rejmer (2003) förklaras med att domare under förberedelsen inte utnyttjar föräldrabalkens 

bestämmelse om att styra inhämtningen av information i vårdnadsutredningen vilket gör att 

socialsekreteraren får svårt att utreda efter tingsrättens informationsbehov (Rejmer 2003:110–

111, 113). I resultatet framgår även att rollfördelningen mellan professionerna är tydlig, 

socialsekreterarens roll är att tillvarata barnets intressen, advokaten föräldrarnas och domaren 

skall avgöra vad som är barnets bästa. Samtliga yrkeskategorier kan även definieras som 

professioner utifrån olika professionsteoretiska perspektiv men det är bara socialsekreterare 

som har föreskrifter om att bemöta föräldrarna genom ett professionellt förhållningssätt, 

förutsätts ha kunskaper inom psykologiska och sociala processer samt förmåga att känna 

empati. Föräldrarna ansåg dock att socialsekreteraren i låg utsträckning kunde sätta sig in i 

deras situation men de hade inte större förtroende för rättsvetenskapen än socialvetenskapen. 

De ansåg dock att rättsvetenskapen hade större auktoritet (Rejmer 2003:161–170).    

 

Rejmers (2003) studie visar att det är olika professioner som ska samarbeta för att 

handläggningen i vårdnadstvister skall fungera. Socialsekreterare kan här anses ha en viktig 

roll då de ska utreda och tillvarata vad som är barnets bästa. Detta skall göras utifrån att 

barnet har rätt till båda sina föräldrar samt utifrån vem av föräldrarna som bäst kan tillgodose 

barnets behov. Som tidigare visats i inledningen genom forskning av Bangura Arvidsson 

(2003) och Petersson (2006) ställs olika krav på föräldraskap beroende på föräldrarnas kön. 

Det finns även tidigare forskning som visar att det finns skillnader i socialsekreterares 

bedömningar av insatser till ensamstående mödrar och fäder. Kullberg (2005) genomförde en 

studie för att se hur socialsekreterare bedömde ensamstående fäder som stod inför sådana 

problem som ensamstående mödrar kan stå inför, såsom arbetslöshet, mentala och fysiska 

hälsoproblem, skulder, barn i förskoleåldern och låg utbildningsnivå (Kullberg 2005:373, 
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375). Resultatet visade att ensamstående fäder som står inför samma svårigheter som 

ensamstående mödrar bedöms ha allvarligare problem och ett större ansvar för sin situation än 

ensamstående mödrar. Fäders arbetssituation bedömdes som allvarligare än mödrars för att 

vara det omvända när det handlade om socialt nätverk. Insatserna som föreslogs till mödrar 

var mer heltäckande med kontaktperson, råd och stöd i relationen till barnen och ekonomisk 

hjälp. Insatserna som föreslogs till fäderna var istället stöd för att dessa skulle kunna behålla 

sitt arbete och betala av sina lån på bilen (Kullberg 2005:378–381). 

 

Det framgår av den tidigare forskningen att det moderna föräldraskapet, vårdnadstvister och 

professionellas bedömningar granskats utifrån ett genusperspektiv. Professionella verksamma 

i handläggningen av vårdnadstvister har även studerats och där framgår det att 

socialsekreterare har en central roll i vårdnadstvister där de ska tillvarata barnets bästa. 

Utifrån den tidigare forskningen kan dock konstateras att argumentationen i rätten utifrån 

modern, fadern, socialnämnden och domstolen inte studerats ur ett genusperspektiv.  

    

3. I juridisk mening 

I detta kapitel ämnar vi redogöra för principen om barnets bästa, processen i en vårdnadstvist 

samt socialsekreterarens roll i nämnda process. Detta görs för att ge läsaren en förståelse för 

den princip som skall vara vägledande i alla beslut som rör barn, hur processen i en 

vårdnadstvist går till samt hur socialsekreterarens roll ser ut i nämnda process.  

3.1 Barnets bästa 

Principen om barnets bästa återfinns i FN:s Barnkonventions tredje artikel som lyder: 

”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet” 

(Barnombudsmannen 2005:7). 

Sverige förpliktigades att följa barnkonventionen i och med att denna ratificerades 1990. 

Svensk lagstiftning har därför anpassats till barnkonventionen för att införliva barns 

rättigheter i lagen. Begreppet barnets bästa innebär i praktiken att det enskilda barnet skall 

synliggöras och sättas i fokus. Det enskilda barnets bästa skall bedömas utifrån kunskap och 

beprövad erfarenhet samt utifrån barnets egen livssituation. Det innebär att alla myndigheters 

samt privata välfärdsinstitutioners åtgärder som rör barn skall följa och utgå från denna 

princip i sitt arbete med barn. Principen om barnets bästa kan tätt sammankopplas med de tre 

övriga grundläggande principerna i FN:s Barnkonvention; förbud mot diskriminering, barns 

rätt till liv och utveckling samt barns rätt att uttrycka sina åsikter (Barnombudsmannen 
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2005:6–10, Ewerlöf m.fl. 2004:23, Socialstyrelsen 2010:29–30). Dessa principer går även att 

utläsa i den svenska lagstiftningen: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 

person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” 

(FB 6:1 §). 

”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med honom 

eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 

föreningar. När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information och hans eller hennes 

inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av dess 

ålder och mognad” 

(SoL 3:5 §). 

I det första citatet uttrycks att barn har rätt till liv och utveckling och inte får utsättas för 

diskriminering. I det andra citatet går att utläsa att barn har rätt att uttrycka sina åsikter samt 

att barn har rätt till delaktighet utifrån sin vilja. I båda citaten framgår även försök att utifrån 

principen om barnets bästa synliggöra barnet och sätta det i fokus. Även de gånger då 

barnkonventionen inte förts in i lagen skall lagen tolkas utifrån denna (Ewerlöf m.fl. 2004:23, 

Socialstyrelsen 2010:29). 

3.2 Processen i en vårdnadstvist 

Det rättsliga förhållandet mellan föräldrar och barn regleras i Föräldrabalken (FB). När ett 

barn föds står det under vårdnad av båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra. Är 

föräldrarnas inte gifta står barnets mamma som ensam vårdnadshavare. Eftersom barnet har 

rätt till båda sina föräldrar är socialnämnden skyldig att utreda vem som är far till barnet och 

fastställa faderskapet. För att fadern ska få del i vårdnaden krävs att faderskapet fastställs i 

bekräftelse eller dom samt att en anmälan om gemensam vårdnad lämnas till socialnämnden 

eller skatteverket (FB kap 1 & 2, Agell & Malmström 2010:315–316, Ewerlöf m.fl. 2004:38–

39). I samband med skilsmässa eller upplösande av förhållandet kvarstår den gemensamma 

vårdnaden så tillvida föräldrarna inte kommer överens om annat, upprättar ett skriftligt avtal 

och detta godkänns av socialnämnden eller meddelas till domstol i och med 

äktenskapsskillnad. Är föräldrarna inte överens om hur vårdnaden, boendet eller umgänget 

skall se ut för barnet kan de vända sig till socialnämnden i boendekommunen och begära 

samarbetssamtal för att försöka komma överens (FB 6:3 & 6:6 §§, SoL 5:3 §, Lundén & 

Molin 2008:171–172, Wickström 1998:29, 83, Öberg & Öberg 2004:27).  
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Vårdnaden om ett barn är inte detsamma som vården av ett barn. Vårdnaden avser juridiska 

skyldigheter och rättigheter föräldrar har gentemot barn såsom att tillgodose barnets behov av 

omvårdnad, trygghet och en god fostran. Här innefattas även att barnet får tillsyn och blir 

behandlat med aktning för sin person samt inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling. Vården avser praktiska omständigheter kring barnet såsom fostran, 

skolgång samt att ge barnet mat (FB 6:1 §, Lundén & Molin 2008:167–168, Wickström 

1998:25, Öberg & Öberg 2004:26). Boendet avser var barnet skall ha sitt stadigvarande 

boende eller om boendet för barnet skall vara växelvis mellan föräldrarna. Förutsättningen för 

ett växelvis boende är att föräldrarna kan kommunicera och samarbeta i frågor som rör barnet 

(FB 6:14a § Ewerlöf m.fl. 2004:57, Lundén & Molin 2008:169). Umgänge avser rätten till 

kontakt mellan barn och förälder. Umgänget mellan föräldrar och barn utgår inte från 

förälderns rätt att träffa sitt barn utan från barnets rätt att träffa sin förälder (FB 6:15 §, 

Ewerlöf m.fl. 2004:59, Lundén & Molin 2008:173–174). 

 

Kommer föräldrar som tvistar inte fram till en lösning eller om de väljer att inte vända sig till 

kommunen för samarbetssamtal i första hand, kan föräldrarna tillsammans eller enbart en av 

dem väcka talan om ändring i vårdnaden, boendet eller umgängesfrågan vid domstol (FB 6:5 

§, Sveriges Domstolar 2011a). Första instans hos Sveriges domstolar i tvistemål mellan två 

parter är tingsrätten. Där är rättegången i tvistemål uppdelad i en förberedelsedel och en 

huvudförhandlingsdel. I förberedelsedelen får motparten i målet möjlighet att inom en viss tid 

skriftligen medge eller neka till den kärande partens yttrande. Vid ett nekande ska motparten 

motivera detta samt ange bevis som stöd för sin talan. Efter att svar inhämtats från motparten 

kallas parterna till ett sammanträde med en domare där de får framföra sina yrkanden och 

argument (Sveriges Domstolar 2012). Om parterna inte kan enas vid det muntliga 

sammanträdet kan tingsrätten förorda om samarbetssamtal i socialnämndens regi eller 

medling mellan parterna. Kan parterna efter medlingsförsök eller samarbetssamtal inte enas, 

ska rätten ge socialnämnden tillfälle att lämna upplysningar. Om det inte finns upplysningar 

att lämna eller frågor om vårdnaden, boendet eller umgänget inte kan anses tillräckligt 

utredda, kan tingsrätten ge socialnämnden uppdraget att göra en vårdnad, boende och 

umgängesutredning (FB 6:18, 18a, 19 §§). Under själva huvudförhandlingen i tingsrätten får 

båda parterna framföra sina yrkanden. Förhör hålls med respektive part och kan även hållas 

med vittnen på begäran av respektive part. Den skriftliga bevisningen läggs fram, även 

upplysningar och utredning från socialnämnd om sådana begärts. Sedan överlägger tingsrätten 

och dom meddelas (Sveriges Domstolar 2011b). Överklagar någon av parterna domen inom 
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tre veckor från det att domen meddelats, måste prövningstillstånd meddelas. 

Prövningstillstånd i hovrätten meddelas endast för målet i sin helhet om det finns en osäkerhet 

i om tingsrätten dömt rätt och hovrätten måste pröva målet igen för att få det konstaterat, för 

att målets utgång kan ge vägledning i liknande fall för andra domstolar samt när det finns 

synnerliga skäl att pröva överklagandet. När överklagandet kommit in får den andre parten 

möjlighet att bemöta det som den klagande framfört samt åberopa bevis och sedan skickas 

detta till den klagande. Vid handläggningen i hovrätten fattas därefter beslut om det krävs en 

ny huvudförhandling. Själva huvudförhandlingen går sedan till på samma sätt som i 

tingsrätten (Sveriges Domstolar 2009).  

3.3 Socialsekreterarens roll i vårdnadstvistsprocessen 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ska socialsekreterare alltid kunna inta ett barnperspektiv. Det 

innebär att socialsekreteraren ska försöka se hur barnet själv uppfattar sin situation och hur 

det skulle uppfatta förändringar. Med andra ord kan inte socialsekreteraren utgå från ett 

vuxenperspektiv i bedömningen av vad som är barnets bästa utan måste noga analysera de 

olika följder som kan uppstå efter ett beslut som rör varje enskilt barn. Barnperspektivet går 

alltid före vuxenperspektivet om dessa står i motsats till varandra och det är 

socialsekreterarens uppgift att hävda ett barnperspektiv. Barn och föräldrar kan dock aldrig 

ses som två isolerade enheter (Socialstyrelsen 2010:30).   

 

En första kontakt mellan socialsekreterare och parter i en vårdnadstvist sker genom att 

parterna själva ansöker om, eller domstolen begär, samarbetssamtal. Syftet med 

samarbetssamtalen är att föräldrarna skall nå samförståndslösningar i frågor om vårdnad, 

boende och umgänge för barnet. Samtalsledaren ska samtidigt arbeta för att föräldrarnas 

beslut ska vara förenligt med barnets bästa. Ett barn ska endast inkluderas i samarbetssamtalet 

om det kan anses lämpligt och om det finns ett syfte med det utifrån barnets behov. Kan 

föräldrarna komma överens genom samarbetssamtal, kan de sluta avtal om vårdnad, boende 

och umgänge eller någon av dessa delar. Innan socialnämnden godkänner ett sådant avtal, bör 

handläggaren träffa föräldrarna och informera dem om konsekvenserna av avtalet. 

Handläggaren bör även skaffa sig en uppfattning om barnets inställning. Kan föräldrarna inte 

förmedla barnets inställning kan handläggaren samtala med barnet (SOSFS 2003:3–4, 

Wickström 1998:83–84).  
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Inför en förhandling i domstol kan domstolen fatta ett intermistiskt beslut, det vill säga ett 

beslut i väntan på förhandling och domslut, angående vårdnad, boende och umgänge. 

Domstolen ska då begära in upplysningar från socialnämnden varpå utredaren ska ha ett 

samtal med föräldrarna. Samtalet ska handla om barnets situation, föräldrarnas 

samarbetsförmåga och hur föräldrarna ser på hur tvisten skulle kunna lösas. Utifrån barnets 

ålder och mognad bör utredaren överväga om det är lämpligt att prata med barnet (SOSFS 

2003:5–6, FB 6:20 §). Efter samtalet meddelar socialsekreteraren som samtalat med 

föräldrarna, och eventuellt barnet, vad som framkommit i samtalet och rätten kan således fatta 

ett interimistiskt beslut angående vårdnad, boende eller umgänge. 

 

Innan domstolen kan avgöra mål om vårdnad, boende och umgänge skall socialnämnden även 

ges möjlighet att lämna upplysningar som är relevanta för målets avgörande, så kallade 

snabbupplysningar. Socialnämnden är skyldig att lämna ut sådana uppgifter. Om upplysningar 

inte finns att lämna eller dessa kan anses vara knapphändiga, kan domstolen begära en 

utredning om vårdnad, boende och umgänge från socialnämnden. Socialnämnden delegerar då 

uppgiften att utreda till en eller två socialsekreterare. Vid en sådan utredning samtalar 

socialsekreteraren med föräldrarna om barnet och barnets behov samt deras föräldraroll och 

föräldraförmåga. Utredaren bör träffa barnet tillsammans med respektive förälder och ensamt. 

Syftet med att träffa barnet är att lära känna barnet, bilda sig en uppfattning om hur barnet 

mår, dess utveckling och mognad samt att se på samarbete och anknytning mellan barn och 

förälder. I utredningen kan referenspersoner som känner barnet kontaktas och intervjuas. 

Registeruppgifter från socialtjänstens register bör inhämtas och om det finns skäl även 

uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister (SOSFS 2003:6, 8–9). 

När alla uppgifter är inhämtade, ska utredaren sedan göra en bedömning av barnet och barnets 

behov samt föräldrarna och deras föräldraförmåga. Bedömning kan utgå ifrån exempelvis 

vilken möjlighet respektive förälder har att tillgodose barnets behov och rättigheter. Utredaren 

kan sedan ge ett förslag till beslut men bör då beskriva konsekvenser för barnet i och med 

olika beslut (SOSFS 2003:10). 

 

Som framgår av presentationen, har socialsekreteraren en central roll i vårdnadstvister där en 

vårdnad, boende och umgängesutredning begärs, men även då samarbetssamtal och så kallade 

snabbupplysningar begärs finns socialsekreterare med inom ramen för vårdnadstvisten. 

Socialsekreterarens uppgift blir att flytta fokus från föräldrarna och deras konflikt till barnet 

och hur barnet påverkas av föräldrarnas konflikt, eller som Rejmer (2003) konstaterat att 
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tillvarata barnets intresse (Rejmer 2003:162). Bedömningen av barnet och barnets behov samt 

föräldrarna och deras föräldraförmåga görs sedan utifrån socialsekreterarens kunskapsbas, 

värderingar och erfarenheter (Rejmer 2003:89). Med andra ord kan inte socialsekreteraren 

alltjämt anses vara objektiv utan är även subjektiv i sina bedömningar. Denna subjektivitet 

hos socialsekreteraren måste dock alltid uttryckas i relation till det regelverk som skall 

beaktas i vårdnadstvistsutlåtanden.  

 

4. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensram och de begrepp vi använder oss av i 

analysen av vårt empiriska material.  

 

Inom forskningen som fokuserar på domar och hur dessa kan tolkas och förstås mot bakgrund 

av rättens aktörers perception av och representationer av kön och genus är några begrepp 

centrala. Vi har av det skälet valt att använda dessa begrepp, då de kan hjälpa oss besvara våra 

frågor. Centrala begrepp; system av föreställningar, språk, koder, bärande element, 

utmanande element, normer, genus, genusordning, hegemonisk maskulinitet. 

 

Människor förstår världen genom två socialt konstruerade system av föreställningar. Ett 

system används för att kunna organisera och kategorisera verkligheten. I det systemet tilldelas 

allt en mening för att vi som människor sedan ska kunna relatera det vi ser till våra 

uppfattningar om hur världen är beskaffad. Utan denna organisering och kategorisering för att 

tilldela saker mening kan vi människor inte förstå världen (Hall 1997:17). För att kunna dela 

de meningar vi tilldelat vår omvärld behövs ytterligare ett system av föreställningar, ett språk. 

Språk är alla de sätt vi har för att kommunicera; verbalt språk, tecken, text, symboler, 

kroppsspråk, bild och ljud (Hall 1997:17–18, 31). Oavsett vilket sätt vi använder för att 

kommunicera, kan alla sätt liknas med koder. Dessa koder måste vi kunna dechiffrera för att 

förstå varandra. Koderna är kontextbundna och dechiffreringen sker automatiskt när 

människor i samma kultur kommunicerar med varandra. Därför kan det uppstå problem i form 

av kulturkrockar om man inte kan dechiffrera de kontextbundna koderna (Hall 1997:18, 28–

29). En kod associeras till den mentala föreställningen för själva koden, ses ordet aggressiv 

associeras detta till en person som är arg och eventuellt våldsam (Hall 1997:31). En mental 

föreställning är ett bärande element, en norm som man utgår ifrån när man avläser sin 

omvärld. För att exemplifiera: när vi ser ordet moder tänker vi på en kvinna med barn som är 
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kärleksfull och omsorgsgivande, det är normen, de bärande elementen, för en moder 

(Jørgensen & Philips 2000:16). Om en kvinna inte lever upp till denna föreställning av en 

moder blir det utmanande element eftersom det går emot vår föreställning om hur en moder 

ska vara. Således är bärande element de normer som efterlevs och som upprätthåller och 

bekräftar de föreställningar vi har om världen omkring oss. Det som får oss att tänka om och 

ifrågasätta våra bärande element är de utmanande elementen, det vill säga sådant som går 

emot normer och gemensamma uppfattningar och föreställningar (Hall 1997:31).  

 

Språket är med andra ord ett verktyg vi människor använder för att förklara vår omvärld. 

Genom språket kommer vi sedan överens om förståelser av världen, koder och normer. 

Normer är allmänt godtagna regler om hur människor och saker ska vara. Traditionellt sett har 

kvinnor och män haft olika roller i sin relation, kvinnor skulle ta hand om hemmet och 

omsorgen för barnen och männen arbetade (jmf Johansson 2000:14–16), det har varit normen. 

Numera finns dock föreställningar och normer om modernt moder- och faderskap där män 

förväntas ta del i omvårdnaden om barnen och kvinnor ta del i familjens försörjning genom 

arbete (jmf Johansson 2000:14–16, Plantin, Månsson & Kearney 2000:24). Dessa sätt att 

ordna män och kvinnors relation till varandra och hemmet kan ses som en ordning av genus, 

en genusordning. Genus betyder socialt (konstruerat) kön och hur genus ordnas mellan män 

och kvinnor ger oss begreppet genusordning (Hirdman 2001:13, 75). Den traditionella 

ordningen av genus är ett sätt att hålla isär män och kvinnor och en form av hierarki där 

mannen är överordnad kvinnan och män och kvinnor kontrasteras emot varandra och framstår 

som varandras motsatser (Hirdman 2001:35, 71, 75). Mannen har således en ledande position 

i samhället då kvinnor traditionellt sett varit förpassade till hemmet. Hegemoni är ett begrepp 

som innebär ledande position. Connells (2008) begrepp hegemonisk maskulinitet syftar 

således till att beskriva maskulinitetens ledande position i samhället. Hegemonisk 

maskulinitet kan även definieras som skapandet av ordningen av genus på ett sådant sätt att 

det legitimerar patriarkatet, det vill säga familje- och samhällssystemet där den ekonomiska 

och politiska makten innehas av män. Genom att den hegemoniska maskuliniteten legitimerar, 

eller antas legitimera, patriarkatet fastställs en genusordning där män är överordnade och 

kvinnor underordnade (Connell 2008:115, NE 2012). Den hegemoniska maskuliniteten kan 

därför anses innehålla strategier som gör att även kvinnor bär upp detta maktförhållande 

(Nilsson 1999:17).   
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Med språket som verktyg framställer föräldrarna, socialnämnden och domstolen argument för 

sina åsikter och beslut. Dessa aktörer kan antas ha liknande system av föreställningar om sin 

omvärld då de lever i samma kultur. När dessa aktörer sedan argumenterar för sina åsikter och 

beslut använder de sig av ord och tillskrivningar som kodas av de andra i rätten på liknande 

sätt. I analysen av argumenten avser vi försöka se om det finns bärande element som bekräftar 

en traditionell genusordning och den hegemoniska maskuliniteten eller utmanande element 

som utmanar den traditionella genusordningen och därigenom strävar efter ett modernt fader- 

och moderskap. På det här sättet kommer vi kunna se om argumenten är könade och 

innehåller bärande argument eller om de innehåller okönade och utmanande element.  

 

5. Metod  

I detta kapitel presenteras val av metod för insamling av det empiriska materialet, hur vi gått 

tillväga med urvalet samt vilken metod vi använt i analys av materialet. 

5.1 Forskningsansats 

Vi använder dokument som empiriskt material då vårt syfte är att undersöka socialarbetarens 

roll i vårdnadstvister samt se om det i hovrättsdomar förekommer könsrelaterade skillnader i 

argument för vem vårdnaden i vårdnadstvistsdomar ska tillfalla. Det empiriska materialet 

består således av domar i vårdnadstvister. I dessa presenteras föräldrarnas argument, 

socialtjänsten bedömning eller utlåtande och domstolens bedömning och beslut. Kvalitativ 

forskning definieras av Bryman (2002), Denscombe (2009) och Robson (2011) som forskning 

där text och bild används som grundläggande data. Den kvalitativa forskningen har även ett 

tolkande tillvägagångssätt där forskaren utgår ifrån att kunskap och erfarenheter är socialt 

konstruerade. Den kvalitativa forskaren vill få en förståelse av fenomenen de studerar och i 

vilken kontext fenomenet förekommer (Bryman 2002:266, 273, Denscombe 2009:423, 

Robson 2011:24). Vi vill med andra ord få en djupare förståelse av fenomenet vårdnadstvister 

och socialsekreterares roll i denna. Vi vill få en förståelse för vårdnadstvister genom att 

studera argumentationen i dessa och se om argumenten är könade.  

5.2 Datainsamlingsmetod 

I vår insamling av data för studien har vi genomfört en dokumentinsamling. Valet av teknik 

för datainsamling motiveras av det faktum att vi studerar argumentation i domar samt 

socialsekreterares roll i vårdnadstvistemål i domstol. Materialet i vår studie består därför av 

domar i vårdnadsmål från hovrätten. Domar är offentliga dokument och allmänna handlingar 
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producerade av Sveriges Domstolar. Då statens och kommuners verksamhet styrs av 

offentlighetsprincipen, har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, med undantag för de 

som omfattas av sekretess (Patel & Davidsson 2011:67, Sveriges domstolar 2010). Fördelen 

med offentliga dokument som data är det faktum att de är lättillgängliga och får granskas av 

allmänheten utan tillstånd. En nackdel med dokument är att de kan bygga på författarens 

subjektiva tolkning av situationen och inte på objektiva fakta, samt att när vi som forskare 

använder dokumentet innebär det att det blir sekundär data då vi använder det till ett annat 

ändamål än dokumentets ursprungliga syfte (Denscombe 2009:299, 316–317). Dock består 

vår data av domar i Sveriges hovrätter vilket gör att källornas auktoritet gör dokumenten 

trovärdiga (jmf Denscombe 2009:301, 317). Ytterligare en nackdel med användningen av 

skriftliga källor som empiriskt material är att all kommunikation som sker mellan föräldrarna, 

domstolen och socialsekreterare som inte finns nedskriven i domen faller utanför vårt 

blickfång. För att säkerställa dokumentens validitet har vi förhållit oss kritiska till 

dokumenten genom att avgöra om dokumentet är äkta och inte förfalskat, att innehållet är 

riktigt och felfritt, att dokumentet är typiskt och fullständigt för denna typ av dokument samt 

om innebörden varit rak och tydlig (jmf Bryman 2011:489, Denscombe 2009: 301–302, Patel 

& Davidsson 2011:68–69).  

5.3 Urval 

För att finna vårdnadstvistsdomar sökte vi oss, via Linnéuniversitetets hemsida, till Infotorg 

juridik. Infotorg erbjuder en tjänst där det går att söka avgöranden i en så kallad rättsbank.  

Då vårdnadstvistemål är civilrättsliga sökte vi därför i avgöranden från högsta domstolen, 

hovrätten och tingsrätten. För att avgränsa och specificera sökningen använde vi ordet 

vårdnad som både fritt sökord och rubrik. Detta för att studien inriktar sig på avgöranden i 

vårdnadsfrågan. Sökningen avgränsades sedan till domar med avgörandedatum från år 2011 

för att få de domar som ligger närmast i tid. Slutligen avgränsade vi sökningen till tvistemål i 

Sveriges hovrätter då vårdnadstvister är tvistemål. Avgränsningen till hovrätterna är för att 

dessa hanterar mer komplicerade mål än tingsrätterna, vilket gör att vårt urval består av 

rättsligt sett avancerade tvistemål. För att kunna överklaga domen i tingsrätten krävs att 

hovrätten meddelar prövningstillstånd. Hovrätten meddelar endast prövningstillstånd för 

målet i sin helhet när de är tveksamma till om tingsrätten dömt rätt och måste ta om 

rättegången för att få det konstaterat, för att målets utgång kan ge vägledning i liknande fall 

för andra domstolar samt när det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (Sveriges 

Domstolar 2009). I domen från hovrätten finns dock tingsrättens dom med som bilaga vilket 
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ger oss möjligheten att följa tvistens väg från tingsrätten till hovrätten samt att se yrkanden 

från parterna inom respektive instans.  

 

För att illustrera vår urvalsprocess har vi gjort ett flödesschema där de olika stegen i 

urvalsprocessen går att utläsa: 

 

Figur 1. 

 

I vår sökning blev resultatet 66 domar. Vid en genomgång av samtliga 66 domar föll 9 bort då 

dessa endast var domar som meddelade huruvida prövningstillstånd i hovrätten medgavs eller 

ej, 7 föll bort då det inte rörde sig om någon tvist utan endast äktenskapsskillnad med 

överrenskommelse om vårdnaden och domstolen endast dömt i enlighet med föräldrarnas 

vilja, 6 föll bort då ena parten blivit dömd för våld mot den andra parten eller barnet vilket för 

oss är till nackdel då bevisade brottsliga handlingar förekommit och kan ha påverkat utfallet i 

målet, 3 föll bort då den ena var ofullständig och saknade flera sidor, den andra för att den 

handlade om överflyttning av vårdnad till en fosterfamilj och den tredje var en dubblett. Det 

slutliga sökresultatet blev således 41 domar. 

 

Därefter gjorde vi en förteckning av de 41 domarna, en urvalsram. Bryman (2011), 

Denscombe (2009) och Eliasson (2010) beskriver en urvalsram som en objektiv förteckning 

av populationen för att kunna göra ett urval (Bryman 2011:179, Denscombe 2009:40, 

Eliasson 2010:44). I vår urvalsram gjorde vi en förteckning av populationen utifrån frågorna 
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om vem av föräldrarna som tilldelades vårdnaden, i vilken hovrätt samt om rätten har 

inhämtat en vårdnad, boende och umgängesutredning eller snabbyttrande. Fördelningen av 

domarna var följande; 16 hade utfallet gemensam vårdnad, 16 där modern fick ensam vårdnad 

och 9 där fadern fick ensam vårdnad. Domarnas fördelning på Sveriges hovrätter var följande; 

Svea hovrätt 16 domar, Hovrätten Västra Sverige 7 domar, Hovrätten Skåne och Blekinge 4 

domar, Hovrätten för nedre Norrland 5 domar, Hovrätten för övre Norrland 3 domar och Göta 

hovrätt 6 domar. I samtliga domar fanns uppgifter inhämtade från socialnämnden. 

 

För att få ett hanterbart antal domar att analysera valde vi att utgå från fördelningen av 

vårdnaden i domarna. Således delades domarna in i strata utifrån dess egenskap, om domen 

blev gemensam vårdnad, ensam vårdnad moder eller ensam vårdnad fader. Indelningen i 

dessa tre strata kännetecknas därför av det faktum att de skiljer sig åt gällande 

vårdnadsfördelningen men inom varje stratum är vårdnadsfördelningen lika. Från varje 

stratum gjordes därefter ett slumpmässigt urval om 5 domar från varje stratum. Detta har 

gjorts för att samtliga stratum skall finnas representerade i samma omfattning i vår studie, 

därmed har det inte tagits hänsyn till fördelningen av domar i respektive stratum. Därmed blev 

alla strata representerade i vårt urval och samtliga domar har fått chans att komma med i 

studien (jmf Bryman 2011:185, Dahmström 2011:297, 319, Denscombe 2009:33–34). 

5.4 Analysmetod 

För att analysera det empiriska materialet har vi valt att använda oss av helhetsanalys. 

Processen beskrivs av Holme & Solvang (1997) som bestående av tre steg. I det första steget 

delas materialet in i olika teman eller kategorier (Holme & Solvang 1997:141). Vi delade 

därför in materialet i vad vi kallar centrala element, mödrarnas och fädernas yrkanden och 

utveckling av talan, socialnämndens utlåtande och bedömning samt domstolens bedömning 

och beslut. Vi skapade dessa centrala element eftersom de återkommer i vårt empiriska 

material. Då vårt syfte och frågeställningar utgår från att se om argumentationen i 

vårdnadstvistsdomar är könad, formulerade vi två frågor för att använda i analysen av 

materialet; vilka argument framförs och på viket sätt kan dessa relateras till kön utifrån 

bärande och utmanande element till en traditionell genusordning samt en hegemonisk 

maskulinitet? Att skapa frågor utgör enligt Holme & Solvang (1997) steg två i processen och 

hjälper forskaren att konkretisera de centrala elementen som valts ut. Dessa frågor användes 

sedan för att genomföra det tredje steget i processen som Holme & Solvang kallar systematisk 

analys av det empiriska materialet (Holme & Solvang 1997:141–142). Då domarna redan är 
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uppdelade i likhet med våra valda centrala element markerade vi alla argument i domarna 

genom att stryka under dem och göra en markering i marginalen för att sedan sammanställa 

dessa argument i separata dokument. Vi har i analysen valt att använda oss av utdrag för att 

betona eller lyfta fram olika argument samt för att ge läsaren en inblick i materialet och 

förekommande argument (jmf Denscombe 2009:264, Holme & Solvang 1997:142).     

5.5 Etiska överväganden 

Vi ber inte någon av de personer som förekommer i rättsfallen om samtycke eftersom 

dokumenten är offentliga, vi avidentifierar dock rättsfallen genom att inte nämna någon vid 

namn samt inte skriva vilket målnummer domen har utan endast de nummer vi tilldelat 

domarna. Detta för att tillförsäkra personerna som förekommer i domarna integritet samt 

undvika att någon av dem kommer till skada eller lider men, då alla argument som presenteras 

är var och en av de inblandade personernas egna sanningar och upplevelser av sin situation. 

För att läsaren skall kunna skapa sig en uppfattning om hur domarna i huvudsak ser ut 

presenteras dessa i en sammanfattning (se Bilaga 1). I det fall någon vill replikera vår studie 

har de möjligheten att följa vårt tillvägagångssätt och använda sig av de avgränsningar vi 

gjort. Vi kommer inte att använda vår data till något annat än det för forskningen avsedda 

ändamålet. För att exemplifiera kommer vi inte att utnyttja vår kännedom om individerna i 

rättsfallen till något annat än vår forsknings avsedda mål (jmf Denscombe 2009:193, 198, 

Patel & Davidsson 2011:63, Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

 

6. Resultat 

Resultatet presenteras i form av tre olika typfall. Dessa framställs utifrån ärendegången i 

domarna och då tingsrättens dom finns med som bilaga i varje hovrättsdom presenteras först 

tingsrättens domslut och sedan hovrättens. Typfallen som presenteras är domsluten gemensam 

vårdnad, ensam vårdnad moder och ensam vårdnad fader. I respektive typfall har vi gjort en 

sammanställning av de fem domarna ur respektive stratum vi fått fram i vårt urval (se 5.3 

Urval). Sammanställningen respresenterar de händelser, argument, och motiveringar som är 

karaktäristiska och mest förekommande inom varje grupp. Därmed blir inte alla delar i varje 

enskild dom belysta utan endast olika delar men de huvudsakliga likheterna och skillnaderna 

kommenteras efter varje typfall. Vi rekommenderar därför läsaren att under presentationen 

kontinuerligt ta del av de utförligare beskrivningarna av domarna som återfinns i Bilaga 1. 

Presentationen av typfallen avslutas sedan med en sammanfattning. I de fall vi i 
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framställningen använt oss av citat har vi valt att byta ut namnen på personerna till modern 

eller fadern. I de fall citaten är helt oförändrade och direkt tagna från domen skrivs därför i 

hänvisningen att citatet är oförändrat.  

6.1 Typfall domslut i hovrätten: gemensam vårdnad 

Kärande: Modern. Svarande: Fadern.  

Bakgrund: Parterna har varit gifta tidigare. Direkt efter separationen bodde de två barnen hos 

modern. Sedan några år tillbaka bor de dock stadigvarande hos fadern. Sedan separationen har 

en av parterna flyttat till en annan kommun. Parterna har tidigare tvistat i frågor om barnen.  

Yrkanden mm.: Modern yrkar att den gemensamma vårdnaden skall bestå men att barnen 

skall ha sitt stadigvarande boende hos henne alternativt växelvis boende. Fadern yrkar att han 

ska tillerkännas ensam vårdnad för barnen och att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos 

honom.  

Parternas utveckling av talan: Modern menar att parterna har samarbetssvårigheter. Modern 

är orolig för barnens mående eftersom hon anser att fadern inte är lämplig som 

vårdnadshavare då han är aggressiv, dricker för mycket, har utsatt barnen för psykisk och 

fysisk misshandel samt arbetar för mycket. Fadern ska även ha motarbetat moderns umgänge 

med barnen. Fadern menar att parterna har samarbetssvårigheter, att det är bäst för barnen att 

bo kvar hos honom där de har sin trygga och invanda miljö samt att han är aktiv och 

engagerad i barnens liv. Fadern menar även att modern har dålig ekonomi samt har flyttat 

mycket. Han förnekar misshandel av barnen och anför att modern är olämplig som 

vårdnadshavare då barnen påverkas negativt av hennes handlande.  

Utredning i målet: I vårdnad, boende och umgängesutredningen framkommer att fadern 

anses vara lämplig som både vårdnadshavare och boendeförälder. Fadern kan tillgodose 

barnens behov av umgänge med modern samt ge modern insyn i barnens liv. Moderns 

lämplighet kan däremot ifrågasättas då hon inte är tillmötesgående i samarbetet med fadern, 

omdömesgill samt oengagerad i kontakter som avser barnen. Det framkommer även att barnen 

har en fin relation med sin mor samt saknar henne. Utredare ger förslag till beslut att fadern 

ska tillerkännas ensam vårdnad.  

Tingsrättens bedömning och domslut:  

”Det har inte, genom vare sig de utredningar som genomförts av socialtjänsten eller av de 

vittnesförhör som hållits, framkommit något som tyder på att fadern skulle överkonsumera alkohol”  

(Fall 4).  



  25 (62) 
 

”Det framgick även av den utredningen att det inte framkommit något som tyder på att det 

förekommer misshandel av dottern hemma hos fadern, utan istället att utredaren fått intrycket av att 

relationen mellan far och dotter verkade genuin och varm” 

 (Fall 5). 

I citaten ovan finner inte tingsrätten någon grund för moderns påståenden om att fadern skall 

ha ett alkoholmissbruk eller ha misshandlat sitt barn. 

 

”Samtidigt får vägas in att det i grunden finns en god kontakt mellan modern och barnen samt att det 

är viktigt att denna kontakt upprätthålls” 

 (Fall 1 oförändrat citat).  

Citatet avser att visa att det är viktigt att upprätthålla kontakten mellan modern och barnen 

trots att de är bosatta hos fadern. Tingsrätten gör bedömningen att samarbetssvårigheterna inte 

kan anses vara svåra nog för att den gemensamma vårdnaden skall upphöra. Trots 

samarbetssvårigheter kan det dock anses vara bäst för barnen att den gemensamma vårdnaden 

består. Barnen skall fortsättningsvis ha sitt stadigvarande boende hos fadern och umgänge 

med modern.  

Överklagan: Fadern överklagar.  

Nya yrkanden: Parterna visar sig ha kunnat enas i frågor rörande barnen.  

Hovrättens bedömning och domslut: Då parterna har meddelat att de nått en 

överenskommelse får denna överenskommelse anses vara i enlighet med barnens bästa. 

Hovrätten meddelar domslut i enlighet med parternas överenskommelse som är gemensam 

vårdnad för barnen.  

 

Kommentarer 

Det kan konstateras att domarna skiljer sig åt i flera avseenden. I Fall 1 har modern ett 

alkoholmissbruk vilket enligt fadern varit upphov till deras samarbetssvårigheter. I Fall 2 vill 

fadern upplösa den gemensamma vårdnaden eftersom modern har en förvaltare på grund av 

sitt förståndshandikapp. I Fall 5 sitter fadern i fängelse för våldtäkt, dömd mot sitt nekande, 

och modern har inte medverkat till utredningar som gjorts för att bedöma vårdnaden, boendet 

och umgänget. Dessa tre exempel visar på spridningen av omständigheter som ligger till 

grund för tvisten. Vad som dock framgår tydligt i de flesta fallen, och även i typfallet, är att 

modern är den som i de flesta fall väckt talan mot fadern i tingsrätten (Fall 3, 4 & 5). Modern 

vill då ändra på barnens boende i något avseende eftersom barnens stadigvarande boende är 

hos fadern (Fall 3, 4 & 5). Modern vill dock att den gemensamma vårdnaden skall bestå (Fall 
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1, 2, 4 & 5). Fadern vill att han ska tillerkännas ensam vårdnad och att barnen även 

fortsättningsvis skall ha sitt stadigvarande boende hos honom (Fall 1, 2 & 5). I vårdnad, 

boende och umgängesutredningarna som gjorts framkommer det i tre fall att fadern anses bäst 

lämpad som vårdnadshavare då han bäst kan tillgodose barnens behov (Fall 1, 2 & 5). I 

resterande två fall visar utredningen att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare och 

boendeföräldrar men ger inget förslag till lösning i tvisten (Fall 3 & 4).   

 

Angående tingsrättens bedömningar i fallen, argumenterar de olika i bedömningen av 

vårdnadstvisten. I ett fall ansågs modern inte vara olämplig som vårdnadshavare trots att hon 

hade ett missbruk (Fall 1), i två fall förelåg det inte tillräckligt svåra samarbetssvårigheter 

mellan parterna för att den gemensamma vårdnaden skulle upplösas (Fall 2 & 4), i ett fall togs 

det hänsyn till barnets bästa och vilja (Fall 3) och i ett fall gör de bedömningen att 

samarbetssvårigheterna är så stora att det inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad 

(Fall 5). Tingsrätten bedömde i enlighet med socialnämndens utlåtande i tre fall (Fall 3, 4 & 

5). I resterande två gick tingsrätten emot socialnämndens bedömning (Fall 1 & 2). När ena 

parten har överklagat och tvisten väl prövas i hovrätten visar det sig att i tre fall föräldrarna 

kommit överrens om gemensam vårdnad och hovrätten dömer således i enlighet med 

parternas överrenskommelse (Fall 3, 4 & 5). I resterande två fall fastställer hovrätten 

tingsrättens dom om gemensam vårdnad (Fall 1 & 2). 

6.2 Typfall domslut i hovrätten: ensam vårdnad moder 

Kärande: Modern. Svarande: Fadern. 

Bakgrund: Parterna har tidigare varit gifta. De har tillsammans ett barn. Tvist har tidigare 

inte förekommit mellan parterna om vårdnaden. Föräldrarna bor på olika orter. Barnet har sitt 

stadigvarande boende hos modern.  

Yrkanden mm.: Modern yrkar att hon tillerkänns ensam vårdnad om barnet och att barnet 

har sitt stadigvarande boende hemma hos henne. Fadern yrkar att den gemensamma 

vårdnaden ska bestå men godtar att barnet har sitt stadigvarande boende hos modern.  

Parternas utveckling av talan: Modern menar att det föreligger samarbetssvårigheter mellan 

parterna vilket gör att den gemensamma vårdnaden bör upplösas. Fadern har inte förståelse 

för att barnet behöver ammas och därmed inte kan ha barnet längre stunder. Fadern ska ha 

försatt modern i ekonomiska svårigheter och hon ska ha utsatts för trakasserier av fadern. 

Modern vill att fadern ska vara delaktig i barnets liv, men fadern har inte varit engagerad eller 

medverkat till umgänge. Fadern är dominant, har kontrollbehov samt är olämplig som 
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vårdnadshavare. Fadern anser att modern utestängt honom från kontakt med barnet och 

motarbetet umgänge. Modern är inte lämplig som ensam vårdnadshavare och han avfärdar 

moderns anklagelser. Fadern menar att det är viktigt för barnet att ha tillgång till båda sina 

föräldrar och anser inte att samarbetssvårigheterna är så svåra att den gemensamma vårdnaden 

bör upplösas. Modern ska även ha varit otrevligt mot fadern i kontakterna dem emellan.  

Utredning i målet: I vårdnad, boende och umgängesutredningen ges förslag på att vårdnaden 

ska vara gemensam. Båda föräldrarna anses lämpliga som vårdnadshavare. Det finns inget 

som säger att fadern inte skulle hantera barnet på ett bra sätt:  

”Orsaken till att dottern är mer lojal med mamma kan bero på flera orsaker. Det kan t ex vara ett 

dotter-mamma behov?” 

 (Fall 9).  

Det är viktigt att barnet har tillgång till båda sina föräldrar och med ensam vårdnad finns det 

risk att kontakten med fadern blir lidande.  

Tingsrättens bedömning och domslut: Tingsrätten konstaterar att det är barnets bästa som 

ska ligga till grund för beslutet. Tingsrätten anser dock inte att parternas samarbetssvårigheter 

är av en sådan omfattning att det drabbar barnet på ett negativt sätt. För att säkerställa att 

barnets kontakt med fadern inte blir lidande gör tingsrätten bedömningen att vårdnaden bör 

vara gemensam men att barnet skall ha sitt stadigvarande boende hos modern.   

Överklagan: Modern överklagar. 

Nya yrkanden: Modern yrkar att vårdnaden om barnet skall tillfalla henne. Fadern bestrider 

moderns yrkande och yrkar för egen del att vårdnaden om barnet skall tillkomma honom.  

Parternas utveckling av talan: Modern menar att det inte förekommit någon kommunikation 

eller samarbete alls mellan parterna sedan tingsrättens dom. Barnets umgänge med fadern har 

även varit bristfälligt. Fadern anser att modern motarbetat honom och bestämt 

förutsättningarna för hur kontakterna mellan barnet och honom ska se ut. Fadern medger att 

samarbetet dem emellan inte fungerat. I övrigt har hovrätten tagit del av samma uppgifter som 

tingsrätten.  

Hovrättens bedömning och domslut: Hovrätten anser att parternas samarbetssvårigheter är 

så svåra att det inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad. Ingen av parterna kan dock 

anses olämplig som vårdnadshavare. Avgörande i frågan om vårdnaden blir därför var barnet 

kan anses ha sin invanda miljö. Då barnet har bott hela sitt liv hos modern anförtror hovrätten 

vårdnaden till henne.  
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Kommentarer 

Vad som gått att se är att modern i alla fallen anklagar fadern för att brista i sin 

omsorgsförmåga samt föräldraansvar för barnet (Fall 6-10). Fadern försvarar sig och menar 

att modern motarbetar honom och utestänger honom från kontakt med barnet. Fäderna i tre 

fall menar även att modern är olämplig som ensam vårdnadshavare (Fall 6, 9 & 10). 

Spridningen av grunder för tvisten är stor. I Fall 6 anklagar modern fadern för att ha utsatt 

dottern för sexuella övergrepp. I Fall 10 anklagar modern fadern bland annat för att ha 

misshandlat henne, att ha ett alkoholmissbruk samt ADHD som han inte sköter 

medicineringen för. I övriga domar ligger samarbetssvårigheter och bristande engagemang 

från fadern (Fall 7), samarbetssvårigheter (Fall 8) samt samarbetssvårigheter och barnets vilja 

(Fall 9) till grund för tvisten.   

 

Såväl utredarnas som tingsrättens bedömningar skiljer sig åt. För att fastställa typfallet 

krävdes därför en lottning i fråga om dessa. I två fall ansåg socialnämnden att vårdnaden 

skulle vara gemensam (Fall 8 & 9), i två fall ensam vårdnad för modern (7 & 10) och i en 

utredning lämnades inte något förslag till beslut (Fall 6). Vad gäller tingsrättens bedömningar 

anses det i två fall att modern skall ha ensam vårdnad (Fall 6 & 8), i två fall att vårdnaden 

skall vara gemensam (Fall 7 & 9) och i ett fall att vårdnaden ska tillkomma fadern ensam (Fall 

10). Tingsrätten beslutar därmed i enlighet med socialnämndens rekommendationer i ett fall 

(Fall 9) av fyra då det i en dom inte finns någon rekommendation. Hovrätten beslutar sedan i 

enlighet med socialnämndens rekommendation i två fall (Fall 7 & 10). I ett fall (Fall 9) 

förekom det dock två separata utredningar angående vårdnaden för ett barn, den första som 

lades fram i tingsrätten gav förslag till beslut att vårdnaden skulle vara fortsatt gemensam, den 

andra som lades fram i hovrätten föreslog att vårdnaden skulle tillerkännas fadern. Hovrätten 

beslutade därmed inte i enlighet med någon av utredningarna i denna dom.   

 

Hovrättsdomarna var alla lika i det avseendet att de ansåg att samarbetssvårigheterna mellan 

parterna var så djupa att det inte fanns förutsättningar för gemensam vårdnad. Två fall var 

även lika då modern menade att det inte fanns förutsättningar för fadern att ha umgänge med 

sonen en längre stund då han ammades. Parterna i dessa fall tvistade då endast om vårdnaden 

och modern ville tillerkännas ensam vårdnad och fadern ville att den gemensamma skulle 

bestå. Fadern var i båda fallen överens med modern om att barnet stadigvarande skulle bo hos 

henne (Fall 6 & 8). 
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6.3 Typfall domslut i hovrätten: ensam vårdnad fader 

Kärande: Fadern. Svarande: Modern. 

Bakgrund: Parterna har tidigare haft ett samboförhållande. Parterna har ett barn. Parterna har 

tidigare inte tvistat om vårdnaden. Parterna bor på olika orter. Barnet har sedan separationen 

bott växelvis mellan parterna och har tidigare varit föremål för utredning inom socialtjänsten, 

enligt SoL 11:1 §, angående sin situation. 

Yrkanden mm.: Fadern yrkar att han i första hand ska tillerkännas ensam vårdnad om barnet 

och i andra hand, om den gemensamma vårdnaden består, att barnet skall ha sitt stadigvarande 

boende hos honom. Modern bestrider faderns yrkanden och yrkar för egen del att den 

gemensamma vårdnaden skall bestå men att barnet skall ha sitt stadigvarande boende hos 

henne.   

Parternas utveckling av talan: Fadern menar att parternas samarbetssvårigheter och 

konflikter gör att vårdnaden inte skall vara gemensam för barnet. Fadern menar att modern 

har ett missbruk samt att hon brustit i olika avseenden i sitt vårdnadsansvar och i sin omsorg 

för barnet. Modern menar att fadern har ett kontrollbehov och bestrider fadern påstående om 

att hon skulle ha ett missbruk. Modern medger att parterna har svårt att samarbeta men menar 

att hon är den som bäst kan tillgodose barnets behov.  

Utredning i målet: I vårdnad, boende och umgängesutredningen ges inget förslag till beslut 

för vem som skall tillerkännas vårdnaden.  

Tingsrättens bedömning och domslut: Tingsrätten gör bedömningen att konflikterna mellan 

parterna är så djupa att den gemensamma vårdnaden bör upphöra. Tingsrätten menar att 

modern brustit i sitt vårdnadsansvar, i omsorgen för barnet och konstaterar att hon har ett 

missbruk. Tingsrätten tillerkänner fadern ensam vårdnad om barnet.  

Överklagan: Modern överklagar. 

Nya yrkanden: Modern yrkar att den gemensamma vårdnaden skall återupprättas. Fadern 

bestrider ändring av tingsrättens dom.  

Parternas utveckling av talan: Fadern menar att modern motarbetar sådant som kan anses 

vara bra för barnet samt att hon missbrukar. Modern menar att fadern motarbetar hennes 

umgänge med barnet samt att fadern ska ha sagt till barnet att det inte får träffa modern.   

Hovrättens bedömning och domslut: Hovrätten gör bedömningen att parternas 

samarbetssvårigheter är så svåra att det inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad. 

Hovrätten anser att fadern framstår som mest stabil samt att han kan tillgodose barnets behov 

av kontakt med modern. Fadern tillerkänns ensam vårdnad.  
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Kommentarer 

I dessa domar är det fadern som anser att denne är bäst lämpad att tillgodose barnens behov 

utifrån bland annat att modern har ett missbruksproblem (Fall 11, 13 & 15), 

samarbetssvårigheter och en ostabil tillvaro (Fall 14), eller har motarbetat insatser för barnet 

samt barnets umgänge med fadern (Fall 12 & 15). Modern menar däremot att dottern inte vill 

träffa sin pappa (Fall 12), hon är lämplig som vårdnadshavare (Fall 14 & 15) eller att det är 

bäst för barnen att vårdnaden tillkommer parterna gemensamt (Fall 11 & 13). I tre domar har 

barnen varit föremål för utredning inom socialtjänsten (Fall 11, 12 & 15) och i två av dessa 

fall är tre av fyra barn omhändertagna enligt LVU (Fall 11 & 15) vid förhandlingarna i 

tingsrätten. I det ena fallet på grund av föräldrarnas konflikt (Fall 15) och i det andra fallet på 

grund av moderns missbruk och faderns bristande föräldraansvar (Fall 11). Vilket innebär att 

parternas respektive svårigheter gått så långt att det medfört en åtgärd från socialtjänsten för 

att tillförsäkra att barnet inte far illa.  

 

Vad gäller tingsrättens domar tillerkänns fadern vårdnaden i tre fall (Fall 11, 13 & 14) och i 

två fall görs bedömningen att den gemensamma vårdnaden skall bestå (Fall 12 & 15), vilket 

sedan ändras av hovrätten och fadern tillerkänns ensam vårdnad. Varken tingsrätten eller 

hovrätten beslutar i enlighet med socialnämndens förslag till beslut i det enda fall det getts 

förslag till beslut (Fall 14).  

6.4 Sammanfattning av typfallen 

Som framgår av de olika typfallen ser de mycket olika ut i vissa avseenden och är lika 

varandra i andra. Det framkommer att modern är den som i flest fall väcker talan emot fadern 

och paren i snitt har ett barn. Den som väcker talan åberopar ofta parternas 

samarbetssvårigheter som ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden om barnet och 

den svarande är den som oftast vill att den gemensamma vårdnaden skall bestå. Det man kan 

se generellt är att samarbetssvårigheter föreligger och att det anses att den andre föräldern inte 

kan tillgodose barnets behov. Det hänvisas även till barnets vilja och till att den andre 

föräldern motarbetar umgänget men det går även att återfinna allvarliga beskyllningar, som 

våld, missbruk och omsorgsbrister. I de utredningar som socialnämnden fått i uppdrag att göra 

presenteras förslag till beslut i två av typfallen och dessa förslag stämmer inte överens med 

det slutgiltiga domslutet i hovrätten. Hovrätten ändrar endast tingsrättens dom en gång i de 

olika typfallen då domstolens bedömningar stämmer överens i ett typfall och föräldrarna i ett 

typfall kommit överens om vårdnaden. Att föräldrarna kommit överens i hovrätten är inte 
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heller ovanligt då det förekommer i av fyra av våra 15 domar (Fall 3, 4, 5 & 11). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att spridningen av karaktäristiska händelser, 

argument och motiveringar är stor men det gör också typfallen unika.    

 

7. Analys 

I det empiriska materialet, domarna, har tre återkommande centrala element i rättsprocessen 

framträtt, moderns respektive fadern yrkande och utveckling av talan, socialnämndens 

utlåtande och bedömning samt domstolens bedömning och beslut. Utifrån dessa element i 

processen har vi formulerat två frågeställningar för att strukturera vår analys;  

 Vilka argument framförs?  

 På viket sätt kan dessa relateras till kön utifrån bärande och utmanande element till en 

traditionell genusordning samt en hegemonisk maskulinitet? 

Inom de olika centrala elementen gör vi sedan en sammanställning, utifrån dessa 

frågeställningar, av vårt empiriska material och analyserar det utifrån vår teoretiska 

referensram som tidigare presenterats (se 4. Teoretisk referensram). I samband med 

redovisningen av analysen kommer citat, redigerade utdrag och sammanställningar av 

argument att presenteras för att ge läsaren en inblick i domarna (se Bilaga 1). Då utdrag 

presenteras är dessa redigerade för att innehållet skall framgå tydligare samt har för avsikt att 

lyfta det centrala i innehållet. Utdragen är således inte renodlande citat. För att i läsningen av 

analysen förstå i vilket sammanhang dessa utdrag återfinns hänvisar vi till den utförligare 

beskrivningen av respektive fall som finns att kontinuerligt ta del av i Bilaga 1. 

7.1 Mödrarnas och fädernas argument 

I mödrarnas och fädernas argument framträder sex teman: försvarstal, resurser, offer/maktlös, 

omsorgsbrister, tillerkännande av vårdnaden och tillskrivningar. I analysen av mödrarnas och 

fädernas argument ställs dessa mot varandra för att kunna jämföra dem. 

 

Det första temat är argument mödrarna och fäderna framför för att försvara sitt agerande i 

tvisten. Dessa ses av oss som försvarstal: 

- Modern har inte hindrat umgänge mellan dottern och fadern. Det är dottern som visat ovilja till att 

utöva umgänge med fadern 

(Fall 12). 

En annan moder beskriver att hon tyckt att det varit svårare och svårare att lämna över dottern 

till fadern: 
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- Till slut beslutade modern att lyssna på dottern och inte tvinga henne att gå till sin pappa  

(Fall 9). 

I dessa argument hänvisar mödrarna sitt agerande till vad som är bäst för barnet samt att de 

agerat utifrån barnets vilja. Hon framställer därmed sig själv som en kärleksfull och 

omsorgsgivande moder som bryr sig om sitt barn. Hon uppfyller därigenom normen för ett 

gott moderskap. Fäderna å sin sida framför liknande argument: 

- Han ändrade sig angående vårdnaden, som han tidigare tänkt överlåta åt modern, när han insåg vad 

det skulle innebära för dottern. Dottern behöver också en pappa   

(Fall 10). 

- Han lämnar den information om dottern som han tycker är nödvändig men tycker att modern själv 

kan ta kontakt med exempelvis skolan 

(Fall 15). 

Fäderna i dessa fall hänvisar liksom mödrarna sitt agerande till att det är barnets bästa samt att 

de uppfyllt kriteriet för att vara en bra förälder som lämnat information till modern, men 

lägger delar av föräldraansvaret på henne vad gäller att hämta information om dottern. Både 

mödrarna och fäderna hänvisar till föreställningar om vad ett gott föräldraskap är, mödrarna 

hänvisar till att de lyssnar på barnet och sätter barnets vilja främst och fäderna hänvisar till att 

de tar sitt ansvar som föräldrar genom att dels vilja ta del i vårdnaden om barnet och dels att 

de uppfyller ansvarskravet för sin del i vårdnaden. Fädernas och mödrarnas argument 

innehåller således bärande element då de uppfyller och bekräftar deras föreställningar om hur 

en förälder skall vara. Faderns argument kan även anses innehålla utmanande element då 

fädernas argument går emot normer om en traditionell genusordning med modern som primär 

omsorgsgivare (jmf Hall 1997:31). Argumenten är således både könade och okönade. 

Mödrarna är dock mer benägna att hänvisa till barnets vilja än fäderna. Detta kan ses som en 

bekräftelse av den genusordning där kvinnor traditionellt har innehaft det största ansvaret för 

barnen (jmf Hirdman 2001:75) och kvinnornas agerande, att de enligt fäderna hindrat och 

motverkat umgänge, hänvisas till att de agerat utifrån vad som varit bäst för barnet och att de 

tagit hänsyn till barnet. Mödrarna tillbakavisar därmed de utmanande elementen till den 

traditionella genusordningen, att fäderna vill vara en del av sina barns liv och ha umgänge 

med dem, och stärker därigenom även de bärande elementen i den traditionella 

genusordningen där hon antas ha barnen hos sig och vara den huvudsakliga omsorgsgivaren. 

Mödrarnas argument är i dessa avseenden könade.          
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I det andra identifierade temat hänvisar mödrarna och fäderna till ekonomiska och materiella 

resurser i sina argument. Mödrarna har i ett fall fast anställning (Fall 8), i två fall arbetar hon 

deltid (Fall 5 & 13) och i två fall ska hon börja arbeta eller påbörja en utbildning (Fall 6 & 

12). I tre fall har modern en egen fast bostad (Fall 4, 5 & 10). I övriga fall har mödrarna inte 

uppgett något om sin arbetssituation eller innehar en ostabil ekonomi och boendesituation. I 

dessa fall framställer sig modern dock konkret resursmässigt svagare än fadern: 

- Modern har tidigare haft ekonomiska problem, vilket varit den enda anledningen till att hon inte haft 

vårdnaden om barnen. Nu har hon ett förstahandskontrakt på en lägenhet… och hennes ekonomiska 

situation ser bättre ut 

(Fall 5). 

- Hon har ingen bil. Det vore bättre om umgänget utövades på så sätt att dottern hämtades och 

lämnades på dagis. Fadern har bil och resorna skulle inte alls bli lika betungande för honom 

(Fall 10). 

”Fadern är den av föräldrarna som har bäst ekonomi” 

(Fall 14). 

Mödrarna framställer i två av dessa argument att de är eller har varit resursmässigt svagare än 

fäderna. I fädernas argument finns det i två fall argument som kan hänföras till 

resursfördelning där det framgår att fadern har reglerat moderns skulder och i ett annat att han 

äger det radhus där modern och barnet bor (Fall 12 & 14). I övriga fall (Fall 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

13 & 15) påvisar fäderna inte någon ojämn resursfördelning uttryckligen utan tar upp sin 

boendesituation och arbetssituation för att visa att de innehar en stabil tillvaro. Argumenten 

skiljer sig därmed mellan mödrarna och fäderna då fäderna kan anses ha en stabilare tillvaro 

rörande ekonomi och boende. Detta kan ses som en bekräftelse på den hegemoniska 

maskuliniteten där männen anses vara resursmässigt starkare än kvinnorna (jmf Connell 

2008:115). Att kvinnorna framställer sig själva som resursmässigt svagare än männen i tre fall 

(Fall 5, 10 & 14) gör även att kvinnorna bekräftar den hegemoniska maskuliniteten (jmf 

Connell 2008:115, Nilsson 1999:17). Argumenten om resurser kan därför anses innehålla 

bärande element i en hegemonisk maskulinitet och är därför könade.  

 

Det tredje identifierade temat är när mödrarna och fäderna framställer sig själva som offer 

eller maktlösa i relation till den andre eller socialtjänstemän: 

- Fadern har inte kunnat släppa henne. Han har förföljt henne med ständiga telefonsamtal, nedvärderat 

och psykiskt misshandlat henne 

 (Fall 10). 
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- Hon är besviken på utredarna. De har inte varit opartiska och inte beaktat att dottern inte alls känner 

fadern 

(Fall 12). 

Mödrarna intar här en position som offer för dels fadern och för socialtjänsten. Likväl gör 

även fäderna detta:  

- Modern har en negativ inställning till honom och bestämmer hur han ska agera och vad han och 

sonen ska göra. Han känner sig motarbetad hela tiden men ger efter för moderns vilja för att det inte 

ska bli bråk  

(Fall 7). 

- Vid det första samarbetssamtalet anklagade modern fadern för en massa saker och han kände att 

tjänstemannen var emot honom direkt 

(Fall 9). 

Båda föräldrarna framställer sig själva som offer inför den andre och för socialtjänsten. Dessa 

argument kan ses som ett sätt för föräldrarna att undfly sitt eget ansvar för den konflikt de 

befinner sig i, men då båda föräldrarna argumenterar för att de känner sig maktlösa inför den 

andre och socialtjänsten, går det inte uttryckligen att hänföra detta till att argumenten skulle 

vara könade. Vad som däremot är tydligt är att mödrarna oftare anklagar fäderna för att ha 

varit våldsamma gentemot dem på olika sätt (Fall 9, 10, 12, 14 & 15). Dessa argument är 

därför bärande i en genusordning där männen kan anses stå över kvinnorna. Sett utifrån den 

hegemoniska maskuliniteten är dessa argument bärande element för männens ledande position 

framför kvinnorna (jmf Connell 2008:115). Argumenten om att männen är våldsamma kan 

därför anses vara könade. Männen å sin sida är mer benägna att framföra argument om rädsla 

för att inte få träffa eller bli utestängd från barnet om modern tillerkänns den ensamma 

vårdnaden (Fall 5, 7, 8, 9 & 10). Dessa argument kan ses som dels bärande element i en 

genusordning där mödrarna innehar den huvudsakliga dagliga omsorgen för barnen men 

också som utmanande element till samma genusordning då fäderna utrycker att de vill ha del i 

vårdnaden och uppfylla föreställningen och normen om det moderna faderskapet (jmf 

Johansson 2000:20).  

 

Det fjärde identifierade temat har vi valt att kalla omsorgsbrister. I tre fall förekommer 

argument från mödrarna att fäderna har utövat våld mot barnet (Fall 5, 9 & 12). Andra 

omsorgsbrister som mödrarna pekar på är bland annat att; han flyttat mycket, hon tror inte att 

han kan ta sitt föräldraansvar och ta hand om barnet på ett bra sätt, han tar inte hänsyn till 

barnets fysiska problem, han har inte tagit del i den dagliga skötseln av barnet innan 
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separationen, inte lämnat ifrån sig information, väckt dottern mitt i natten samt inte lyssnat på 

barnet och pressat barnet (Fall 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 & 15). I liknande argument från fädernas 

sida om varför mödrarna brister i sin roll som vårdnadshavare framkommer det i två fall 

argument från fäderna om att mödrarna ska ha utövat våld mot sitt barn (Fall 9 & 14). Övriga 

omsorgsbrister som fäderna pekar på är att modern har ett missbruk, på olika sätt motarbetat 

och hindrat umgänge och därigenom inte tillgodosett barnets behov av båda sina föräldrar, 

mår dåligt psykiskt, motsätter sig viktiga beslut som rör barnet, har orsakat att dottern ställts 

utanför barnomsorgen och inte tagit med dottern på läkarkontroller (Fall 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 & 15). I två fall har mödrarna blivit vräkta från sin bostad (Fall 1 & 14) och i 

ett fall ska modern ha beställt saker i barnets namn vilket försatt barnet i skulder (Fall 15). 

Mödrarnas och fädernas argument skiljer sig därför inte på så många sätt utan de 

argumenterar för omsorgsbrister hos den andre gentemot barnet. Vad som däremot är 

intressant är när mödrarnas argument om att de tror att fäderna inte kan ta hand om barnet på 

ett bra sätt och att mödrarna, innan separationen, tog det huvudsakliga omsorgsansvaret för 

barnet samt fädernas argument om att modern motarbetar och hindrar umgänge sätts i relation 

till varandra. Dessa par får vara par som gjort kön med autopiloten på och inte förhandlat om 

uppgifter i hemmet i tillräckligt stor utsträckning (jmf Grönlund & Halleröd 2008:22–23). I 

dessa fall ter det sig därför som att modern nu innehar en starkare position i förhållande till 

barnen då hon varit huvudsaklig daglig omsorgsgivare till barnet. Vi frågar oss dock hur 

fadern ska kunna visa att han är en god omsorgsgivare till barnen om hans umgänge med 

barnet motarbetas eller i värsta fall hindras av modern. Ställs dessa argument emot varandra 

kan de även relateras till en genusordning där mödrarna framstår som starkare än männen sett 

utifrån den traditionella genusordningen. Mödrarna har i den traditionella genusordningen 

tagit hand om den dagliga omsorgen av barnen och anser sig i deras argument vara de som 

bäst kan tillgodose barnets behov medan fadern vill utmana detta sett utifrån normen om det 

moderna faderskapet och vara närvarande och engagerad i frågor som rör barnet.  

 

I det som identifierats som tema fem argumenterar mödrarna och fäderna varför de själva skall 

tillerkännas vårdnaden. För att motivera varför mödrarna ska få vårdnaden används inte bara 

argument för att beskriva brister hos fadern utan även argument för att lyfta styrkor hos dem 

själva som föräldrar. Modern anser att hon är lämplig som vårdnadshavare och 

boendeförälder, det är bäst för barnet att hon får vårdnaden, hon kan tillgodose barnets behov 

och det skulle underlätta alla beslut (Fall 6, 9, 10, 14 & 15). Att modern i ett fall anser att den 

ensamma vårdnaden skulle underlätta alla beslut (Fall 9) framstår som väsentligt då mödrar i 
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andra domar utrycker att de känner sig motarbetade av fadern i den gemensamma vårdnaden 

genom att han att inte skrivit på flyttanmälan, inte accepterat hennes val av dagisplats och 

vägrat skriva på dessa papper, inte informerat henne om barnets liv, flyttat till annan ort med 

barnen, ljugit för dotterns lärare, inte skrivit över sina pappadagar till henne, ändrat sig om 

vårdnaden samt inte velat samarbeta med henne och avbrutit samarbetsamtal (Fall 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 12 & 15). I dessa domar framstår mödrarna som den som vill ha kontroll och de 

bekräftar således de bärande elementen i den traditionella genusordningen med dem själva 

som huvudsaklig omsorgsgivare. Fäderna i dessa fall framstår som de som vill bortse från den 

traditionella genusordningen och uppfylla de krav som det moderna faderskapet ställer på 

engagemang och närvaro i barnet liv genom att även de ha kontroll i viktiga beslut som rör 

barnen. När fäderna sedan argumenterar för varför de ska tillerkännas den ensamma 

vårdnaden använder även de argument för att beskriva brister hos modern och argument för 

att lyfta styrkor hos dem själva som föräldrar. Fäderna anser att det är barnets bästa att han har 

ensam vårdnad om barnet eftersom det skulle underlätta beslut, han är den som bäst kan 

tillgodose barnets behov av kontakt med den andre föräldern, det är bäst för barnet att få bo 

kvar i sin invanda miljö, modern har brustit i sitt föräldraansvar samt att han kan stärka 

dotterns självförtroende och ge henne en positiv livssyn (Fall 1, 2, 3, 5, 6, 14 & 15). I tre fall 

anser fadern att modern är olämplig som ensam vårdnadshavare (Fall 6, 9 & 10) till skillnad 

från det enda fall där modern anser att fadern är olämplig som ensam vårdnadshavare (Fall 5). 

Mödrarna anses med andra ord inte kunna ta det ansvar en ensam vårdnad innebär, där 

inkluderat att tillgodose barnets behov av den andre föräldern. Mödrarna i dessa fall framstår 

därför som motståndare till normen om det moderna faderskapet och försvarare till en 

traditionell genusordning. Fäderna å sin sida går emot normen i den traditionella 

genusordningen där modern har ansetts vara den som skall handha det huvudsakliga ansvaret 

för barnet. Samtidigt bekräftar de, genom att hävda att modern inte kan ta det ansvar som den 

ensamma vårdnaden innebär, sin ledande position i förhållande till mödrarna och därigenom 

den hegemoniska maskuliniteten (jmf Connell 2008:115).  

 

I argumenten om omsorgsbrister hos mödrarna och fäderna framträder tema sex då det även 

används tillskrivningar i form av egenskaper hos den andre parten. För att ytterligare 

framhäva sig själva och framhäva den andra parten som en sämre vårdnadshavare, ger 

mödrarna och fäderna varandra tillskrivningar av egenskaper och attribut. Mödrarna ger 

fäderna följande tillskrivningar; han har ett kontrollbehov, är dominant, aggressiv, har aldrig 

varit närvarande, stöttade inte henne i äktenskapet, sätter sitt bästa framför barnet, är instabil 
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och kan inte kontrollera sin ilska, sitt hat och sin svartsjuka (Fall 5, 7, 8, 9, 12, 14 & 15). 

Fäderna i sin tur ger mödrarna följande tillskrivningar; hon är provokativ, aggressiv, 

svartsjuk, saknar barnperspektiv och självinsikt, är fientlig, har en överbeskyddande attityd, 

har ett instabilt beteende, är negativ, ängslig, passiv, oföretagsam och har ett kontrollbehov 

(Fall 9, 10, 12 & 15). De tillskrivningar parterna tilldelar varandra skiljer sig åt på vissa 

punkter. När mödrarna framför argument om att fadern är dominant bekräftar det den 

hegemoniska maskuliniteten och blir således bärande element. När fäderna sedan hänvisar till 

att modern är negativ, ängslig, passiv och oföretagsam gör de detsamma och framställer sig 

själva som bättre än modern. Även dessa argument blir således bärande element för den 

hegemoniska maskuliniteten. Fäderna och mödrarna ställer även de egenskaper de tillskriver 

varandra i kontrast till de egenskaper de själva anser att de innehar för att framstå som bättre 

än den andra parten. Dessa tillskrivningar av egenskaper och attribut kan därför relateras till 

kön då mödrarna och fäderna framställer sig själva som varandras motsatser (jmf Hirdman 

2001:35, 71). 

 

I analysen av argumenten framgår att både mödrar och fäder med hjälp av språket framför 

argument innehållande bärande element, som bekräftar en genusordning med modern som 

huvudsaklig omsorgsgivare och i sin tur den hegemoniska maskuliniteten där männen innehar 

den ekonomiska och politiska makten. Det har även gått att se att det finns utmanande 

element till en traditionell ordning av genus, med fäder som vill vara delaktiga i vårdnaden 

och ibland även tillerkännas den ensamma vårdnaden om barnet. Dessa fäder uppfyller 

därigenom normen om det moderna faderskapet men motarbetas av mödrarna. Mödrarna 

förkastar därmed normen om det moderna faderskapet och håller fast vid en traditionell 

indelning av genus där de själva är huvudsakliga omsorgsgivare till barnet.   

7.2 Socialnämndens argument 

I samtliga 15 domar finns uppgifter om att socialnämnden fått möjlighet att inkomma med ett 

yttrande eller fått i uppdrag att inkomma med en utredning avseende vårdnad, boende och 

umgänge. Utredningarna presenteras då genom utdrag och vittnesmål av utredaren. I de fall 

det funnits utdrag ur utredningen under domskälen har vi valt att ta med dessa under denna 

rubrik. I det fall enstaka argument tas med under domskälen presenteras dessa som en del av 

domstolens argumentering och presenteras därför under nästkommande rubrik.  

 

Utredare förefaller vara sakliga och utreda barnets behov och föräldrarnas omsorgsförmåga: 
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- Att hon förnekar sitt alkoholmissbruk tyder inte på något bra omdöme. Modern har inte satt barnens 

behov främst. Modern utför maktdemonstrationer gentemot fadern vilket påverkar barnen negativt.  

Moderns olämplighet som vårdnadshavare och de samarbetssvårigheter som föreligger i form av 

maktdemonstrationer och ifrågasättande av faderns föräldraskap gör att utredaren bedömer att fadern 

bör ha ensam vårdnad. Det framkommer ingenting som tyder på att faderns omvårdnad om barnen 

skulle kunna ifrågasättas förutom modern otrovärdiga uppgifter som enbart är negativa  

(Fall 1). 

- Socialsekreteraren föreslår att fadern skall få ensam vårdnad om barnet. Fadern har visat, sedan 

sonen flyttade till honom, att han är mån om att sonen ska ha det bra och att han kan fatta beslut som 

gagnar sonen. Utredaren gör bedömningen att fadern kan ta ansvaret för att informera modern om 

saker som rör sonen och ge henne insyn i sonens liv om hon vill ha det 

(Fall 2). 

Utredarna är här sakliga och de utgår från barnets behov av en god omsorg och anser att 

fadern kan tillgodose sonens behov av en god omsorg och kontakt med modern (återfinns 

även i Fall 9 & 15). Argumenten innehåller därför utmanande element då utredaren ser till vad 

som är barnets bästa och anser att även fadern kan tillgodose barnets behov. Utredaren utgår 

därför inte från den traditionella genusordningen med modern som huvudsaklig 

omsorgsgivare till barnet. Argumenten är därmed inte könade i detta avseende.  

 

Det förekommer dock argument som innehåller bärande element: 

- Idag finns det i praktiken inget alternativ till modern som omsorgsansvarig för sonen  

(Fall 7).   

- I nuläget är sonen så liten att han är mycket beroende av modern och amning, ett stadigvarande 

boende hos henne är naturlig idag 

(Fall 8).  

Dessa argument innehåller bärande element då de framställer modern som den primära 

omsorgsgivaren till barnet. De innehåller även tillskrivningar av egenskaper som är relaterade 

till kön då modern ses som den primära omsorgsgivaren och fadern, som inte kan amma 

sonen, därmed inte blir lika betydelsefull för sonen som omsorgsgivare. Ytterligare exempel 

är när en dotters lojalitet till modern hänförs till ett dotter-mamma behov (Fall 9) och när 

utredarna uppger att de upplevt en nära relation mellan modern och dottern (Fall 14). Dessa 

argument ställs inte emot ett eventuellt dotter-pappa behov och utredarna redovisar inte hur de 

upplevt relationen mellan dottern och fadern. Alla dessa argument är således könade då de 

innehåller bärande element som bekräftar en traditionell genusordning med modern som 

primär omsorgsgivare.   
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Socialnämnden förefaller även göra skillnader i bedömningarna av föräldrarna då fokus läggs 

på olika saker i deras bedömning av fäderna. För att kunna bedöma föräldrarna måste man 

utgå från samma kriterier vilket inte utredare har gjort här: 

- Den bedömning som socialtjänstens barngrupp gör är att moderns omsorgsförmåga är god och att 

dotterns samspel med fadern inte är lika utvecklat 

(Fall 10). 

 - Modern är en bra mor när hon är nykter. Beträffande faderns föräldraansvar är det viktigt att han vid 

den kommande huvudförhandlingen kan visa att han kunnat genomföra de planer som han har och, om 

så inte är fallet, vad detta beror på 

(Fall 11). 

Det framgår av det undre utdraget att en bra mor är en person som kan ta ett föräldraansvar 

och vara nykter medan en bra far är en person som kan ta sitt föräldraansvar och genomföra 

de planer han har. Av det övre utdraget framgår inte om faderns omsorgsförmåga är god eller 

om moderns samspel med barnet är utvecklat. Således ter det sig som att utredare som 

genomfört dessa utredningar gjort sina bedömningar utifrån olika kriterier för mödrarna 

respektive fäderna (jmf Bangura Arvidsson 2003:276–277). Dessa utdrag innehåller därmed 

argument som kan anses vara bärande element för en traditionell genusordning. De är därmed 

könade. 

7.3 Domstolens argument 

Domstolen ter sig göra bedömningar utifrån barnets behov av bland annat stabilitet, 

kontinuitet och barnets vilja för att sedan döma i enlighet med detta utan att ta hänsyn till 

vilket kön respektive förälder har:  

- Trots att barnen bott i flera år hos fadern tycks de inte ha funnit sig helt tillrätta i den situation de nu 

befinner sig i. Båda barnen har uttryckt att de saknar sin moder och att de vill bo där. Ena sonen är 11 

år och inget tyder på att han inte uppnått sådan mognad att hans vilja inte skall beaktas. Sammantaget 

finner tingsrätten således att det är bäst för barnen att parterna skall ha gemensam vårdnad om barnen 

och att barnen har sitt boende hos modern  

(Fall 3 tingsrätten). 

- Barnens stabila tillvaro hos fadern talar enligt tingsrätten för att fadern ska tillerkännas ensam 

vårdnad vilket även föreslagits av utredande tjänsteman hos socialnämnden 

(Fall 5 tingsrätten). 

Domstolen gör i dessa fall inte bedömningar utifrån föräldrarnas kön utan uppfyller det syfte 

som domstolen har och avgör vad som kan anses vara barnets bästa (jmf Rejmer 2003:162). 
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Detta går även uttryckligen att se i fall 6 hovrätten, 9, 10 hovrätten, 12 tingsrätten, 13 

tingsrätten och 14. I två fall bortses det även uttryckligen från barnets behov av kontinuitet 

och behovet av stabilitet anses viktigast (Fall 10 tingsrätten & 12 hovrätten). I alla dessa fall 

tar inte domstolen hänsyn till föräldrarnas kön utan dömer i enlighet med vad de anser vara 

barnets bästa utifrån föräldrar och utredares argument. Detta bekräftar således Schiratzkis 

(2008) studie där hon visat att det som är avgörande i vårdnadsmål är föräldrarnas tidigare 

engagemang för barnet, vem av föräldrarna barnet bor hos och stabilitet i föräldraskapet 

(Schiratzki 2008:136–138). I övriga domar hänvisar domstolen till att samarbetssvårigheterna 

mellan föräldrarna inte kan anses vara tillräckligt svåra för att upplösa den gemensamma 

vårdnaden (Fall 1 & 2), det anses vara barnets bästa att den gemensamma vårdnaden kvarstår 

eller upplöses (Fall 7, 8 & 15) samt att domstolen dömer i enlighet med föräldrarnas 

överenskommelse då detta kan anses vara det som är bäst för barnet (Fall 3 hovrätten, 4, 5 

hovrätten & 11 hovrätten). Dessa argument innehåller därmed utmanande element till en 

traditionell ordning av genus och är således inte könade.   

 

I två domar återfinns dock tveksamheter i formuleringar i domstolens bedömningar: 

- En annan sak är att sonen på grund av sin ålder varit beroende av sin mor och därför inte kunnat 

lämna henne under längre perioder. På grund av sin ålder bör sonen vara bosatt hos modern  

(Fall 8 tingsrätten). 

- Modern har inte utnyttjat sina resurser som mamma för att hjälpa dottern att våga ta steget att umgås 

med fadern 

(Fall 12 tingsrätten). 

Dessa formuleringar innehåller bärande element för en traditionell ordning av genus där 

modern är den primära omsorgsgivaren till barnet. I den första formuleringen uttrycks det att 

sonen på grund av sin ålder är beroende av sin mor och inte kunnat lämna henne under längre 

perioder. Detta uttalande kan anses diskvalificera alla fäder som ensamma tar hand om sina 

barn, trots att barnen fortfarande ammas, när modern inte är närvarande. Moderns resurser 

som mamma förefaller även det som en konstig formulering då detta kan tolkas som att 

modern har andra resurser än vad fadern har. I dessa formuleringar går det att utläsa en 

grundsyn på modern som primär omsorgsgivare samt att barnet är beroende av modern. Ses 

dessa formuleringar utan sitt sammanhang finns det en risk för att bedömningar utgår från 

föräldrarnas kön, med modern som primär omsorgsgivare som den som får vårdnaden i 

tvisten. Hade domstolen i den andra formuleringen gjort såsom föreslagits av Schiratzki 

(2008) och bytt ut ordet mamma till boendeförälder hade den andra formuleringen framstått 
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som mer i enlighet med en objektiv bedömning av en brist hos modern (Schiratzki 2008:140). 

Dessa formuleringar sedda utan sitt sammanhang kan därför ses som bärande element utifrån 

en traditionell genusordning och är således könade.   

 

Sammanfattningsvis har det gått att se att det i domstolens bedömning inte går att se argument 

som kan härledas till kön förutom de två presenterade formuleringarna. Vi har därför i likhet 

med Schiratzki (2008) kunnat konstatera att domstolen inte tar hänsyn till föräldrarnas kön 

utan hänvisar istället till grundläggande principer om barnets bästa och försöker i sina domar 

att tillvarata barnets bästa.  

 

8. Slutdiskussion 

I mödrarnas och fädernas argument finns som vi tidigare konstaterat både bärande och 

utmanande element till en traditionell genusordning och en hegemonisk maskulinitet. De 

argument mödrarna framför framstår som könade på så sätt att hon vill vara den huvudsakliga 

omsorgsgivaren medan fadern vill vara närvarande, engagerad och jämställd modern i 

föräldraskapet och därigenom framstår hans argument som okönade. Fäderna har dock i vissa 

fall medverkat till att skapa och återskapa en traditionell genusordning där de låtit modern ta 

det huvudsakliga omsorgsansvaret för barnet innan och efter separationen när hon har bott 

kvar med barnet eller blivit boendeförälder. Både mödrarna och fäderna bidrar således till att 

återskapa den traditionella genusordningen samtidigt som den utmanas. Med andra ord har vi 

funnit att både mödrarna och fäderna framför könade och okönade argument och ger även 

varandra tillskrivningar av egenskaper och attribut som kan relateras till kön. 

 

Utredare har en central roll i vårdnadstvister då de ska tillvarata barnets bästa. De argument 

som framförts har som vi redovisat både framstått som sakliga och objektiva men även som 

könade och innehållande tillskrivningar av egenskaper och attribut som kan relateras till kön. 

Detta bekräftar till viss del Petersson (2006) och Bangura Arvidssons (2003) forskning där det 

presenterats att det kvarstår normer om könsroller, moderskap och faderskap samt hur familjer 

antas fungera bland socialsekreterare. Vad som dock skall sägas är att utredningen i sin helhet 

aldrig presenteras i de domar vi granskat utan endast utdrag och ibland enstaka meningar 

vilket gör att vi inte kan bekräfta ovan angivna forskares forskning till fullo. Det är dock både 

tråkigt och oroväckande att det i utdragen framstår som att utredare bedömer mödrar och 

fäder utifrån olika kriterier (Fall 10 & 11) eller grundar sitt ställningstagande med modern 
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som ensam vårdnadshavare på att de upplevt en värme och närhet i relationen mellan mor och 

dotter (Fall 14). Om det i praktiken inte finns något alternativ till modern som det framförs i 

Fall 7 och att sonen är mycket beroende av sin moder och amning som framförs i Fall 8 vad 

händer då om modern går bort? Dessa argument säger ingenting om faderns omsorgsförmåga 

för barnet och diskvalificerar dem som föräldrar och omsorgsgivare till sina barn. Det är inte 

rättssäkert för vare sig föräldrarna eller barnet och inte heller professionellt då utredarnas 

profession och roll i detta sammanhang är att tillvarata barnets bästa (jmf Rejmer 2003:162).  

 

I domstolens argumentering har vi, förutom två formuleringar, inte funnit något som tyder på 

att de tar hänsyn till föräldrarnas kön och gör könade bedömningar. Domstolens argument 

framstår därför som könsneutrala och de gör tappra försök att tillvarata barnets bästa i 

förhållande till föräldrarnas konflikt. Detta fastän könade argument och tillskrivningar av 

egenskaper och attribut framförs av både föräldrar och socialnämnden. Domstolens 

tjänstemän framstår därför som objektiva och sakliga i sina bedömningar vilket är tryggt sett 

utifrån det enskilda barnets rätt till båda sina föräldrar och respektive förälders rätt att 

bedömas utifrån samma förutsättningar då alla skall vara lika inför lagen oavsett kön.  

Domstolens argument är med andra ord inte könade vilket stämmer väl in på det resultat 

Schiratzki (2008) presenterar när hon undersökt om principen om barnets bästa leder till att 

domstolar förfördelar föräldrar på grund av deras kön (Schiratzki 2008:10). Precis som 

Schiratzki (2008) framfört ligger således ansvaret främst på föräldrarna att utforma ett 

jämställt föräldraskap från början och inte göra kön med autopiloten på (Schiratzki 2008:136).  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att socialsekreterares roll i vårdnadstvister är central då de 

ska tillvarata barnets bästa och att det i vårdnadstvistdomar finns könade argument och 

tillskrivningar av egenskaper och attribut som går att relatera till kön men att dessa inte ligger 

till grund för domen. Fördelen med vår studie är således att vi kunnat bekräfta Schiratzkis 

(2008) forskning i det avseende att domstolen idag inte tar hänsyn till respektive förälders kön 

eller argument utan på deras insatser i förhållande till barnet vilket har gått emot vår 

ursprungliga föreställning. Det som är avgörande är därför inte vem som kan argumentera 

bäst utan den som faktiskt gjort mest och bäst i förhållande till sitt barn och sitt barns behov 

(Schiratzki 2008:65, 100). Ett förslag till framtida forskning är därför att återupprepa studien 

fastän med ett komparativt syfte och jämföra argumentationen i domslut idag och några år 

tillbaka i tiden för att se om argumentationen ändrats över tid.  

 



  43 (62) 
 

Referenser:  

Agell, A. & Malmström, Å. (2010) Civilrätt. Malmö: Liber 

Bangura Arvidsson, M. (2003) Ifrågasatta fäder. Avhandling. Lunds universitet. Lund: 

Socialhögskolan vid Lunds universitet 

Barnombudsmannen (2005) Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. Stockholm: Barnombudsmannen (BR 2005:06) 

Bryman, A. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber  

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber  

Connell, R.W. (2008) Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos  

Dahmström, K. (2011) Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning. 

Lund: Studentlitteratur 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur 

Eliasson, A. (2010) Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur 

Ewerlöf, G., Sverne, T. & Singer, A. (2004) Barnets bästa. Om och samhällets ansvar. 

Stockholm: Norstedts Juridik  

Grönlund, A. & Halleröd, B. (red.) (2008) Jämställdhetens pris. Umeå: Boréa Bokförlag   

Hall, S. (1997) Representation. Cultural representations and signifying practices. London: 

Sage publications 

Hirdman, Y. (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber  

Holme, I.M. & Solvang B.K. (1997) Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, T. (2000) ”Makten, härligheten och kärleken”. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 1-2, 

s. 13-23 

Jørgensen, M. W. & Philips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur 

Kullberg, C. (2005) Differences in the seriousness of problems and deservingness of help: 

Swedish social workers’ assessments of single mothers and fathers. British journal of social 

work, nr. 35, s. 373-386  

Lundén, B. & Molin, A. (2008) Makar. Juridiken kring äktenskap. Näsviken: Björn Lundén 

Information  

Mellström, U. (2006) ”Nytt faderskap i skärningspunkten mellan produktion och 

reproduktion?”. Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 2, s. 114-128 

Nilsson, B. (1999) Maskulinitet: representation, ideologi och retorik. Umeå: Boréa Bokförlag 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 



  44 (62) 
 

Petersson, G. (2006) Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fader. Om socialtjänstens 

bedömningar av föräldrars omsorg. Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 1, s. 51-65  

Plantin, L., Månsson, S-A. och Kearney, J. (2000)  ”Mäns föräldraskap. Om faderskap och 

manlighet i Sverige och England”. Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 1-2, s. 24-42  

Rejmer, A. (2003) Vårdnadstvister. Lund: Studentlitteratur 

Robson, C. (2011) Real world research. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd 

Schiratzki, J. (2008) Mamma och pappa inför rätta. Uppsala: Iustus 

Socialstyrelsen (2010) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: 

Socialstyrelsen (Artikelnr. 2010-6-13) 

Socialstyrelsens författningssamling (2003) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. Stockholm: Socialstyrelsen. (SOSFS 2003:14 (S))  

Wickström, A. (1998) 1998 års vårdnadsreform och socialtjänsten. Stockholm: Norstedts 

Juridik 

Öberg, B. & Öberg, G. (2004)  Skiljas men inte från barnen. Stockholm: Bokförlaget Mareld 

 

Övriga: 

Nationalencyklopedin NE (2012) patriarkat. http://www.ne.se/lang/patriarkat/280813, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2012-05-14. 

Sveriges Domstolar (2009) Överklaga tvistemålsdomen. 

http://www.domstol.se/Tvist/Overklaga/, Senast ändrad 2009-08-31, Hämtad 2012-03-14 

Sveriges domstolar (2010) Om Sveriges domstolar. Offentlighetsprincipen. 

http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Offentlighetsprincipen/. Senast ändrad: 2010-12-

20. Hämtad: 2012-04-19  

Sveriges Domstolar (2011a) Familj.  http://www.domstol.se/Familj/. Senast ändrad 2011-11-

03. Hämtad 2012-04-11 

Sveriges Domstolar (2011b) Tvist. Rättegång i tingsrätten. 

http://www.domstol.se/Tvist/Rattegang-i-tingsratten/. Senast ändrad 2011-01-14. Hämtad 

2012-04-11 

Sveriges Domstolar (2012) Tvist. Förberedelsen. http://www.domstol.se/Tvist/Forberedelsen/. 

Senast ändrad 2012-02-06. Hämtad 2012-04-11 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. ISBN: 91-7307-008-4  

 

 

http://www.domstol.se/Tvist/Overklaga/
http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Offentlighetsprincipen/
http://www.domstol.se/Familj/
http://www.domstol.se/Tvist/Rattegang-i-tingsratten/
http://www.domstol.se/Tvist/Forberedelsen/


  45 (62) 
 

Lagar: 

Föräldrabalken. FB (1949:381)  

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU (1990:52)  

Socialtjänstlagen. SoL (2001:453) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  46 (62) 
 

Bilaga 1 

Här följer en sammanfattad presentation av vårt empiriska material, 15 vårdnadstvistdomar.   

 
Gemensam vårdnad 

Fall 1:  

Tvisten gäller vårdnaden om parets fyra barn; flicka född – 99, flicka född -01, pojke född -03 

och pojke född -05. Fadern yrkar att han ska tillerkännas ensam vårdnad om parternas 

gemensamma barn. Fadern hävdar att modern är olämplig som vårdnadshavare då hon har ett 

alkoholmissbruk, har förlorat sin bostad och sitt arbete på grund av missbruket samt att 

hennes umgängeskrets är olämplig. På grund av dessa omständigheter har parterna 

samarbetsproblem. Modern bestrider faderns yrkande om ensam vårdnad och vill ha 

umgängesrätt med barnen vartannat veckoslut samt vissa lov. Modern medger att hon har ett 

alkoholmissbruk men som hon tar itu med genom behandling på ett behandlingshem. Modern 

tycker inte att samarbetssvårigheterna är så svåra att fadern skall tilldömas ensam vårdnad.  

Två utredningar har genomförts av socialnämnden kring barnens situation. Den första 

avslutades utan insats då modern gick med på att ta prover och antabus för sitt missbruk. Den 

andra avslutades utan insats men med en rekommendation om att barnen ska få tillfälle att 

besöka stödgrupper på grund av moderns missbruk. Tingsrätten har begärt en vårdnad, boende 

och umgängesutredning från socialnämnden. Utredaren gör bedömningen att fadern bör ha 

ensam vårdnad om barnen. Utredningen visar att det inte finns grund för att ifrågasätta faderns 

förmåga att tillgodose barnens behov men att moderns förmåga att tillgodose barnens behov 

kan ifrågasättas på grund av hennes omdömesförmåga i och med hennes missbruk.  

Tingsrätten gör bedömningen att moderns missbruk påverkar hennes förmåga att ta ett 

föräldraansvar. Dock tar tingsrätten i sin bedömning fasta på att modern under barnens 

uppväxt, då hon inte missbrukat, haft förmåga att ta hand om barnen. Att hon nu skrivit in sig 

på behandlingshem visar även att hon tar sitt ansvar som vårdnadshavare. Tingsrätten gör 

därmed bedömningen att det är bäst för barnen att den gemensamma vårdnaden består. 

Tingsrätten understryker dock att förutsättningarna för den gemensamma vårdnaden upphör 

om moderns nyvunna insikt om sitt missbruk samt behandling av densamma visar sig vara av 

övergående karaktär och saknar djup. Fadern överklagar till hovrätten. Muntlig och skriftlig 

bevisning som lagts fram i tingsrätten har lagts fram även i hovrätten. Fadern yrkar att han ska 

tillerkännas ensam vårdnad då modern avbrutit behandlingen, återfallit i missbruk och nu 

genomgår behandling än en gång. Modern bestrider faderns yrkanden och menar att hon inte 

haft full insikt i sina missbruksproblem i tingsrätten men nu har det. Hovrätten konstaterar i 
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sin dom att det inte gjorts gällande att modern skulle vara olämplig som vårdnadshavare på 

annan grund än att hon missbrukar alkohol. Moderns återfall kan ifrågasätta hennes förmåga 

att ta ett föräldraansvar men då hon fått djupare insikt i sitt alkoholproblem och en stabilare 

situation gör hovrätten bedömningen att vårdnaden skall vara fortsatt gemensam då risken för 

att hon återfaller i missbruk inte kan anses vara så överhängande.  

 

Fall 2:  

Tvisten gäller vårdnaden om parternas gemensamma son född -99. Fadern yrkar att han ska 

tillerkännas ensam vårdnad för sonen eftersom modern har en förvaltare vilket komplicerar 

lösningar av frågor kring sonen. Fadern menar även att parterna har samarbetssvårigheter då 

modern inte skrivit på passansökan för sonen trots upprepade påminnelser. Modern bestrider 

faderns yrkande om ensam vårdnad och vill att den gemensamma vårdnaden skall bestå, då 

hon är rädd att hon inte kommer få insyn i sonens skolgång om fadern får ensam vårdnad. 

Modern anser att parterna haft lättare att samarbeta den senaste tiden och uppger att 

anledningen till att hon inte skrev på passansökan var för att hon inte förstod innehållet. En 

vårdnad, boende och umgängesutredning har inhämtats från socialnämnden där utredaren 

anser att fadern skall tilldömas ensam vårdnad om sonen då denne kan tillgodose sonens 

behov samt ge modern insyn i sonens liv. Tingsrätten gör bedömningen att det inte finns 

tillräckligt svåra samarbetssvårigheter mellan parterna för att den gemensamma vårdnaden 

skall upplösas. Fadern överklagar domen till hovrätten och yrkar återigen att han ska 

tilldömas ensam vårdnad. Hovrätten konstaterar att en förälder inte kan vara förmyndare till 

sitt barn om denne själv har en förvaltare. Dock utgör inte det faktum att modern har en 

förvaltare på grund av sitt förståndshandikapp något hinder för henne att vara vårdnadshavare 

för sonen. Samarbetssvårigheterna som tidigare förelegat är inte så svåra att den gemensamma 

vårdnaden skall upplösas och samarbetet har dessutom förbättrats. Därmed fastställer 

hovrätten tingsrättens dom.  

 

Fall 3:  

Tvisten gäller vårdnaden om parternas gemensamma barn; son född -00 och dotter född -03. 

Parterna har dragit tvisten i tingsrätten flera gånger tidigare. Senast beslutades att fadern 

skulle ha ensam vårdnad om barnen samt att de skulle ha sitt stadigvarande boende hos 

honom då modern vid flera tillfällen inte lämnat tillbaka barnen på avtalad tid och därmed 

gjort samarbetet svårt. Modern yrkar nu att hon ska tillerkännas ensam vårdnad i första hand 

och i andra hand att vårdnaden skall vara gemensam men att barnen skall ha sitt stadigvarande 
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boende hos henne. Modern menar att sedan fadern flyttat 50 mil bort med barnen har 

umgänget varit bristfälligt och resorna har varit krävande för barnen. Barnen har dessutom 

hamnat långt ifrån övrig släkt. Fadern bestrider moderns yrkande. Fadern hävdar att modern 

tidigare hållit kvar barnen efter umgänge vilket medfört hämtning av polis, anklagat fadern 

för brott mot barnen och henne samt anmält honom till polis och socialtjänst. Han menar att 

barnen utsätts för påtryckningar från modern att bo hos henne. Vårdnad, boende och 

umgängesutredningen tingsrätten begärt visar att båda föräldrarna är lämpliga som 

vårdnadshavare och att de kan erbjuda barnen en trygg hemmiljö och en meningsfull fritid. De 

tidigare svåra samarbetsproblemen är nu inte lika stora och därmed bör vårdnaden för barnen 

vara gemensam. Tingsrätten konstaterar att det framkommit tydligt i utredningen att barnen i 

samtal med utredaren sagt att de saknar sin moder och vill bo hos henne. Tingsrätten menar 

att det inte finns något som säger att modern skulle utsätta barnen för det trauma det innebär 

att bli hämtad av polis på nytt. Sammantaget finner tingsrätten att vårdnaden om parternas 

barn skall vara gemensam och att barnen skall ha sitt stadigvarande boende hos modern.    

Fadern överklagar domen men ändrar sig angående vårdnaden och boendet vid 

huvudförhandlingen och vill endast ändra den del i domen som avser umgänget. Hovrätten 

fastställer således tingsrättens dom men ändrar den del som avser umgänget i enlighet med 

parternas överenskommelse.   

 

Fall 4:  

Tvisten gäller parternas gemensamma dotter född -06. Både modern och fadern yrkar i första 

hand att den gemensamma vårdnaden skall bestå men är oense i boendefrågan. Modern vill att 

boendet skall vara växelvis och fadern vill att dottern ska ha sitt stadigvarande boende hos 

honom. I andra hand yrkar de båda om ensam vårdnad. Modern hävdar att fadern dricker för 

mycket alkohol, att han arbetar för mycket och att han motarbetar hennes umgänge med 

dottern. Modern är orolig för hur dottern har det hos honom. Fadern menar att dottern borde 

växa upp under lugna förhållanden på landet och tillsammans med honom liksom hon gjort 

merparten av sitt liv. Fadern menar att han inte dricker för mycket alkohol. I vårdnad, boende 

och umgängesutredningen som inhämtats konstateras att både modern och fadern är lämpliga 

som vårdnadshavare och boendeföräldrar. Tingsrätten menar att samarbetet mellan parterna 

brister eftersom de inte kan komma överens om boendet. Detta utgör dock inte tillräckliga 

skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden, vilket parterna heller inte velat. Tingrätten 

anser att boendet ska vara växelvis fram till att dottern börjar sexårsverksamheten och att 

resan om 49 mil för att få till stånd de växelvisa boendet inte kan anses vara anmärkningsvärt 
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långt eller påfrestande då det viktigaste är att barnet får en god kontakt med båda sina 

föräldrar. Fadern överklagar domen till hovrätten. Vid huvudförhandling i hovrätten har 

parterna enats om att den gemensamma vårdnaden skall bestå och att dottern skall ha sitt 

stadigvarande boende hos fadern och att umgänge skall äga rum fyra dagar i månaden. På 

parternas begäran dömer hovrätten i enlighet med deras överkommelse. 

 

Fall 5:  

Tvisten gäller parternas barn; dotter född -95 och dotter född -98. Parterna har tvistat om 

vårdnaden och boendet tidigare. Modern yrkar att vårdnaden skall vara gemensam men att 

barnen skall ha sitt stadigvarande boende hos henne. Fadern bestrider moderns yrkande och 

vill ha fortsatt ensam vårdnad om barnen. Modern hävdar att fadern brustit i sin omsorg om 

barnen, är olämplig som vårdnadshavare samt att det föreligger djupa samarbetssvårigheter. 

Modern anklagar fadern för både fysisk och psykisk misshandel av barnen och henne själv. 

Döttrarna ska även ha blivit utsatta för sexuella övergrepp av faders brorson vilket fadern inte 

meddelat eller anmält till varken socialtjänsten, modern eller polisen. Fadern ska istället ha 

skuldbelagt döttrarna. Brorsonen är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig. Fadern sitter 

vid tillfället för förhandlingar i tingsrätten i fängelse för våldtäkt, dömd mot sitt nekande. 

Fadern menar att modern är olämplig som vårdnadshavare och att de båda har djupa 

samarbetssvårigheter. Modern har enligt fadern stora ekonomiska problem och har flyttat 

fjorton gånger de senaste åren. Fadern hävdar även att modern har psykiska problem. Fadern 

förnekar att han misshandlat modern och barnen men medger att han vid något tillfälle daskat 

till ena dottern. Detta har han dock sökt hjälp för hos sociala myndigheter och hjälpen därifrån 

har enligt honom varit bra. Det ska enligt fadern ha genomförts ett flertal utredningar 

angående barnens situation vilka han medverkat i och accepterat föreslagna insatser. Modern 

har dock inte medverkat i tidigare utredningar, har skyllt sin situation på andra och avböjt 

flera insatser. Den äldsta dotter är familjehemsplacerad då föräldrarna inte kunnat tillgodose 

hennes behov, och fadern har samtyckt till detta. I vårdnad, boende och umgängesutredningen 

utförd av socialtjänsten i faderns hemkommun konstateras att föräldrarnas 

samarbetssvårigheter är så svåra att det inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad. 

Eftersom döttrarna har sin invanda miljö hos fadern, han anses vara mer stabil och ha en 

ordnad tillvaro föreslår utredaren att vårdnaden bör tillfalla honom. Moderns hemkommun har 

meddelat att modern inte medverkat i utredningen då två besök blivit inställda och två inte 

blivit av då hon inte dykt upp på avtalad tid. Barnen har i samtal inte varit konsekventa med 

var de vill bo. Tingsrätten gör bedömningen att parterna har stora samarbetssvårigheter som 
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gör att den gemensamma vårdnaden bör upplösas. Fastän att faderns lämplighet som 

vårdnadshavare kan ifrågasättas då han är dömd för våldtäkt visar han ändå stort engagemang 

och förmåga att skapa trygghet för döttrarna genom att ha haft god kontakt med skola och 

socialtjänst, daglig kontakt med sina döttrar, lämnat fullmakt till en släkting gällande beslut 

om barnen samt godkänt en familjehemsplacering trots att han är frihetsberövad. Att modern 

inte medverkat i utredningen, avböjt föreslagna insatser samt tagit med ena dottern till 

förhandlingarna i tingsrätten visar enligt tingsrätten på ett bristande vuxenansvar. Tingsrätten 

beslutar därför att fadern skall ha fortsatt ensam vårdnad om döttrarna. Modern överklagar till 

hovrätten. Parterna har nu kommit överens om att vårdnaden om den äldsta dottern skall vara 

gemensam och att hon ska ha till stadigvarande boende hos modern då hon uttryckt att hon 

vill det. Hovrätten dömer därför i enlighet med föräldrarnas överenskommelse.  

 

Ensam vårdnad modern 

Fall 6:  

Tvisten gäller parternas gemensamma dotter född -05. Båda parter yrkar att de ska 

tillerkännas ensam vårdnad. Modern anser att hon är lämplig som vårdnadshavare och att 

parterna har så djupgående samarbetssvårigheter att det inte finns förutsättningar för 

gemensam vårdnad. Modern vill även att ett umgänge mellan dottern och fadern skall ske 

dagtid då det finns risk att han annars utsätter dottern för sexuella övergrepp. Fader anser att 

modern är olämplig som ensam vårdnadshavare då hon motarbetat hans umgänge med dottern 

samt, för att förhindra umgänget, påstått att det finns risk att han utsätter dottern för sexuella 

övergrepp. Förskolan har gjort en anmälan till polisen sedan dottern beskrivit en handling som 

härletts till sexuella övergrepp. Även andra vittnen ska ha hört dottern beskriva händelsen. 

Förundersökningen hos polisen lades ned. Fadern menar att modern planterat sådana idéer hos 

dottern alternativt att hans före detta sambos dotter, som blivit utsatt för sexuella övergrepp av 

sin far, pratat med dottern vilket lett till hennes uttalanden. I vårdnad, boende och 

umgängesutredningen konstateras att dottern tycker om och trivs med sin pappa men att det 

inte finns något som tyder på att dottern ska ha pekat ut fel gärningsman. Trots misstänkta 

övergrepp har dottern tillsynes varit välfungerande. Tingsrätten anser att uttalandet från 

dottern är så pass allvarligt att de inte kan vara fantasier samt att hon inte kan ha tagit miste 

om gärningsmannen. Därmed bedömer de att det kan finnas risk för övergrepp vid umgänge. 

Modern tillerkänns ensam vårdnad och dotterns umgänge med fadern ska ske på dagtid med 

en umgängesperson. Fadern överklagar domen och yrkar att han ska tilldömas ensam vårdnad. 

Modern bestrider yrkandet. Parterna framför samma argument som i tingsrätten med undantag 
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från att modern menar att fadern mot hennes vilja tagit med dottern till badhus vid umgänge, 

inte följt tingsrättens dom avseende umgänget och ibland endast haft umgänge en av de två 

avsedda dagarna. Fadern vill visa att han har en ordnad situation med arbete samt en särbo 

som han avser flytta ihop med. Av praktiska och känslomässiga skäl har det varit svårt för 

honom att utöva umgänge både lördag och söndag. Hovrätten konstaterar att dottern i 

utredningen beskrivs som välfungerande samt att hon är positiv och glad flicka som gärna vill 

vara med sin pappa. Sammantaget anser hovrätten att utredningen som lagts fram inte utgör 

tillräckliga bevis för att motivera att dottern skall ha utsatts för övergrepp. Även vittnesmål, 

video och bildbevis i form av en teckning ifrågasätts då de inte stämmer överens. Hovrätten 

gör av det som framkommit i målet en riskbedömning som ger för handen att det inte fins 

någon risk för att dottern utsätts för sexuella övergrepp. Hovrätten konstaterar att båda är 

lämpliga som vårdnadshavare men då dottern under sin uppväxt haft sin fasta punkt hos 

modern och tillräckliga skäl för att ändra på detta inte framkommit fastställer hovrätten 

tingsrättens dom. Modern får således ensam vårdnad om dottern. 

 

Fall 7:  

Tvisten gäller parternas gemensamma son född -08. Parterna är oense om vårdnaden men 

överens om var sonen skall ha sitt stadigvarande boende. Modern yrkar att hon ska tilldömas 

ensam vårdnad eftersom hon menar att parterna har kommunikationssvårigheter samt att 

umgänget mellan sonen och fadern varit bristfälligt. Detta ska vara på grund av bristande 

engagemang från faderns sida då han i strid med avtalet som slutits i familjerätten inte följt 

umgängesuppgörelsen. Modern menar att umgänget med fadern inte kunnat vara under längre 

stunder under sonens första levnadsår då hon ammade honom tills det att han var cirka ett och 

ett halvt år. Fadern bestrider moderns yrkande och vill att den gemensamma vårdnaden skall 

bestå då det är det bästa för sonen. Fadern förklarar att umgänget varit bristfälligt på grund av 

moderns krav att de alltid måste vara utomhus och inte får besöka släktingar. Modern ska 

sedan ha hävdat att sonen blev sjuk efter umgänget. Fadern anser att sonen behöver båda sina 

föräldrar samt att samarbetet blivit lidande då modern svartmålat honom vilket medfört att 

han inte kan lita på henne. Han anser även att det är viktigt att sonen får träffa honom och 

övriga släktingar. I vårdnad, boende och umgängesutredningen konstateras att parterna har 

samarbetssvårigheter. Moderns kritiska hållning gentemot fadern och dominans som förälder 

bidrar till det dåliga samarbetet vilket gör att ensam vårdnad för modern är inte självklar. 

Dock anser utredare att modern bäst kan garantera en stabil tillvaro för sonen. Tingsrätten 

konstaterar att parterna kunnat samarbeta i frågor rörande sonens dagliga omsorg. Parterna är 
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även överens om sonens boende och har även kunnat enas om umgänget under 

huvudförhandlingen. Detta medför att tingsrätten gör bedömningen att den gemensamma 

vårdnaden ska bestå. Modern överklagar tingsrättens dom och yrkar att hon ska tillerkännas 

ensam vårdnad. Enligt modern har de fortfarande samarbetssvårigheter, fadern följer inte 

domen avseende umgänget och sonen har inte kunnat knyta an till fadern. Fadern bestrider 

moderns yrkanden och vill ha utökat umgänge. Fadern menar att de har samarbetssvårigheter 

som resulterat i bråk både före och efter tingsrättens dom vilket lett till att umgänget kommit 

att fördröjas. Fadern har även varit bortrest i 40 dagar under sommaren för att ta hand om sin 

handikappade far vilket gjort att umgänget blivit lidande under den tiden. Fadern är rädd att 

han inte kommer att få träffa sonen om modern tillerkänns ensam vårdnad. Hovrätten 

konstaterar att samarbetssvårigheterna är så svåra att den gemensamma vårdnaden bör 

upplösas. Modern tillerkänns därför ensam vårdnad om sonen.  

 

Fall 8:  

Tvisten gäller parternas gemensamma son född -08. Parterna har sedan sonens födelse tvistat 

om vårdnaden, umgänget och kvarsittningsrätten till den gemensamma bostaden. Fadern 

arbetar som egenföretagare med marknadsföring. Han har sedan ett tidigare äktenskap en 

dotter född -00 som är växelvis bosatt hos honom. Modern arbetar som ekonom på 

universitet. Parternas son bor med henne. Modern yrkar att hon ska tillerkännas ensam 

vårdnad om sonen samt att han ska vara bosatt hos henne. Fadern bestrider modern yrkande 

men godtar under alla förhållanden att sonen är bosatt hos modern. Fadern menar att han inte 

fick träffa sonen efter födelsen, att modern väljer att inte samarbeta vid umgängestillfällena 

samt att han är rädd att modern, om hon tillerkänns ensam vårdnad, skall ta med sig sonen till 

sitt hemland. Modern menar att fadern är en dominant person som utsatt henne för 

ekonomiska trakasserier efter separationen. Fadern ska även ha satt sin vilja före sonens 

behov och krävt umgänge fastän sonen behövt ammas. Modern är fast rotad i Sverige och har 

inte för avsikt att flytta tillbaka till sitt hemland utan i så fall endast ta med sonen dit på 

semester. Tingsrätten har inhämtat utredning om vårdnad, boende och umgänge från 

socialnämnden vilken inkom till tingsrätten i juni 2009. Utredarna anser att det inte finns fog 

för de anledningar modern framfört som hinder för umgänge mellan sonen och fadern, såsom 

passiv rökning och bråk vid överlämning. Dessa anledningar talar inte för att fadern skall 

anses vara olämplig som vårdnadshavare. Inget i faderns agerande tyder på att han inte ser till 

sonens behov. Utredarna anser att båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare och gör 

bedömningen att den gemensamma vårdnaden bör bestå. Tingsrätten menar att det inte 
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framkommit sådant i målet som gör att fadern kan anses vara olämplig som vårdnadshavare. 

Tingsrätten anser att pojken på grund av sin låga ålder varit beroende av sin mor och därför 

inte kunnat lämna henne under längre perioder. På grund av sin låga ålder bör därför sonen 

vara bosatt hos modern, vilket parterna även är ense om. De samarbetssvårigheter som 

föreligger gör emellertid att den gemensamma vårdnaden bör upplösas. Tingsrätten 

tillerkänner modern ensam vårdnad. Fadern överklagar och vill att vårdnaden om sonen skall 

tillfalla parterna gemensamt. Modern bestrider yrkandet. Hovrätten gör bedömningen att de 

samarbetssvårigheter som föreligger mellan parterna är så svåra att gemensam vårdnad inte 

kan anses vara bra för sonen. Hovrätten fastställer tingsrättens dom angående vårdnaden.  

 

Fall 9:  

Tvisten gäller parternas gemensamma dotter född -99. Parterna har utöver dottern två äldre 

barn. Båda parter yrkar i första hand att de ska tillerkännas ensam vårdnad. Modern anför att 

det föreligger en djup konflikt mellan parterna vilket omöjliggör ett samarbete angående 

dottern. Modern menar att dottern vill bo hemma hos henne samt att dottern har och har haft 

ett större behov av att vara med sin mamma. Modern anklagar fadern för att ha ett 

kontrollbehov och ha utövat våld mot dottern. Modern anser dock att det är viktigt med 

kontakt mellan fadern och dottern. Fadern anser att modern är olämplig som ensam 

vårdnadshavare samt boendeförälder då hon inte förstår dotterns behov av sin pappa. Fadern 

tror att det kan föreligga PAS (Föräldra Alienations Syndrom vilket kort innebär att en 

förälder gör den andre föräldern främmande för barnet). Fadern menar att han alltid varit en 

engagerad och aktiv förälder, nekar till att ha misshandlat dottern och menar att modern är 

svartsjuk och har ett kontrollbehov. Utredare som genomfört vårdnad, boende och 

umgängesutredningen gör bedömningen att båda föräldrarna lever välordnade liv och är 

adekvata föräldrar. Utredare menar att det märks att båda är måna om dottern då de annars 

inte hade haft en sådan fin dotter. Det konstateras att dottern är mer lojal mot modern vilket 

dock inte behöver betyda att PAS föreligger. Det kan bland flera orsaker istället vara på grund 

av ett dotter-mamma behov. Utredare menar att båda föräldrarna är engagerade i frågor 

rörande dottern, vilket kan gynna dottern, och därför bör den gemensamma vårdnaden bestå. 

Utredare lämnar inget förslag angående dotterns boende. Tingsrätten konstaterar att dottern 

sedan två år tillbaka haft sitt stadigvarande boende hos modern på grund av det interimistiska 

beslutet. Således har hon sin invanda miljö där. Dottern har även bestämt uttryckt att hon inte 

vill träffa sin pappa ensam eller hälsa på hemma hos honom. Således finner tingsrätten att det 

är bäst för dottern att fortsättningsvis bo hemma hos modern. Då parterna kunnat samarbeta 
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efter separationen i frågor rörande deras två äldre barn är det inte parternas brist på samarbete 

som är problemet utan det är istället dotterns inställning. Samarbetssvårigheterna är därför 

inte så svåra att den gemensamma vårdnaden bör upplösas. Den gemensamma vårdnaden ska 

därför bestå. Modern överklagar och yrkar att hon ska tilldömas ensam vårdnad. Fadern 

bestrider detta och yrkar att han ska tillerkännas ensam vårdnad. Modern menar att det inte 

förekommit något samarbete alls sedan tingsrättens dom. Modern anser att hon inte kan tvinga 

dottern att träffa fadern men uppmuntrar dottern till att göra det. Fadern menar att han inte 

haft så mycket kontakt med dottern och att modern inte medverkat i försöken att få igång ett 

umgänge med dottern. Fadern får heller ingen information om dottern från modern. En ny 

utredning har genomförts av en annan utredare än den föregående utredningen. Utredaren gör 

bedömningen att ett barn inte frivilligt väljer bort en av sina föräldrar. Dottern har ett behov 

av båda sina föräldrar. Utredaren anser att vårdnaden bör tillerkännas fadern eftersom han är 

den som kan bäst kan tillgodose dotterns behov av båda sina föräldrar. Hovrätten anser att 

föräldrarnas konflikt numera är så djup och att samarbetssvårigheterna inte är av övergående 

natur. Den gemensamma vårdnaden bör därför upplösas. Hovrätten tar hänsyn till att dottern 

fortsatt hävda att hon inte vill träffa sin pappa samt att dottern sedan tre år tillbaka bott hos 

modern. Hovrätten tillerkänner således modern ensam vårdnad om dottern. 

 

Fall 10:  

Tvisten gäller parets gemensamma dotter född -08. Modern yrkar att hon ska tillerkännas 

ensam vårdnad eftersom det föreligger en svår konflikt mellan henne och fadern. Fadern ska 

ha misshandlat henne genom att slå henne i magen med en gardinstång när hon var gravid. 

Fadern är olämplig som vårdnadshavare. Fadern har ett alkoholmissbruk och svår ADHD som 

han missköter medicineringen för. Modern hävdar även att fadern förföljt henne, nedvärderat 

henne samt misshandlat henne psykiskt. Fadern har även i perioder varit ointresserad av 

umgänge. Modern har varit drogfri i sex år och anser sig även ha blivit illabehandlad av 

socialtjänsten. Fadern bestrider moderns yrkande och vill att den gemensamma vårdnaden 

skall bestå eftersom det är bäst för dottern. Modern är olämplig som ensam vårdnadshavare. 

Fadern anser inte att samarbetssvårigheterna är så stora då han och modern kan kommunicera 

via sms och e-post. Modern är den som motarbetar umgänget och har anmält honom för 

ofredande samt ansökt om besöksförbud. Fadern bestrider moderns påstående om att han ska 

ha misshandlat henne och han har inte heller något missbruk. Modern har däremot ett flerårigt 

narkotikamissbruk bakom sig och psykisk ohälsa. I vårdnad, boende och 

umgängesutredningen konstaterar utredare att föräldrarna är unga och har personliga 
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svårigheter som påverkar deras samarbete. Det finns brister hos båda föräldrarna som drabbar 

dottern. Utredare ser dock allvarliga problem med att tillerkänna modern ensam vårdnad. 

Gemensam vårdnad förutsätter dock ett samarbete som inte finns mellan föräldrarna. Med 

tvekan föreslår de att modern ska tillerkännas ensam vårdnad. Tingsrätten menar att 

gemensam vårdnad inte kan anses bäst för dottern då föräldrarnas samarbetssvårigheter får 

negativa konsekvenser för henne. Valet av vem av föräldrarna som ska tillerkännas den 

ensamma vårdnaden är dock inte självklart men ingen av föräldrarna kan anses vara olämplig. 

Fadern framstår som mest stabil och således tillerkänns han ensam vårdnad för dottern. 

Modern överklagar och yrkar att hon tillerkännas ensam vårdnad om dottern. Fadern bestrider 

moderns yrkande. Parterna åberopar samma omständigheter som i tingsrätten men fadern gör 

nu gällande att samarbetssvårigheterna är så svåra att förutsättningar för gemensam vårdnad 

inte finns. Hovrätten konstaterar att ingen av föräldrarna är olämplig och att parterna är 

beredda att ta emot hjälp för sina respektive svårigheter. Parternas samarbetssvårigheter är 

dock så svåra att inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad. Hovrätten tar dock hänsyn 

till att dottern bott hos modern hela sitt liv och naturligen har sin anknytning främst hos 

henne. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och modern tillerkänns ensam vårdnad.  

 

Ensam vårdnad fadern 

Fall 11: 

Tvisten gäller parternas gemensamma barn; son född -00 och tvillingsöner födda -08. 

Fadern yrkar att han ska tillerkännas ensam vårdnad för barnen. Fadern menar att modern är 

olämplig som vårdnadshavare då hon brustit i sin omsorg om barnen. Modern har även ett 

missbruk som hon förnekar och kan inte samarbeta. Modern bestrider faderns yrkande och vill 

att den gemensamma vårdnaden om barnen består. Modern menar att hon inte har ett 

missbruk och hon förnekar samarbetssvårigheter. Av socialnämndens utredningar och 

yttranden framgår att en utredning gjordes enligt 11:1 § SoL när äldste sonen föddes. Enligt 

socialnämnden i den dåvarande kommunen hade modern allvarliga alkoholproblem. 

Barnomsorgen hade gjort tre anmälningar om att hon varit berusad när hon skulle hämta 

sonen men modern förnekade ett missbruk. Socialnämndens ansökan enligt 1 och 2 § LVU 

fick 2003 avslag. 2003 flyttade fadern till en annan kommun och 2004 flyttade modern efter. 

Socialtjänsten i den första kommunen gjorde då en anmälan till socialnämnden i den nya 

kommunen. I utredningen i den nya kommunen framkom att modern luktat alkohol vid 

hämtning på förskolan men utredningen avslutades i januari 2005 utan insats även fastän man 

ansåg att moderns alkoholvanor var alarmerande. Under 2006 gjordes två utredningar till på 
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äldste sonen med anledning av moderns alkoholvanor. Den ena avslutades då modern vägrade 

samarbeta och den andra för att fadern bedömdes kunna skydda sonen under de perioder 

modern missbrukade. Modern förnekade missbruket och ville inte ta emot insatser eller stöd.  

När tvillingarna föddes bodde parterna inte tillsammans och delade upp dem mellan sig. När 

fadern blev sjukskriven 2009 var båda tvillingarna hos modern. Socialnämnden ansökte i juli 

2009 att barnen skulle beredas vård enligt 2 § LVU hos dåvarande länsrätten men fick avslag. 

Socialnämnden överklagade detta till kammarrätten och kammarrätten avslog begäran 

beträffande äldsta sonen men ändrade länsrättens dom gällande tvillingarna. Tingsrätten anser 

det vara klarlagt att modern har ett missbruk men även fadern har brustit i sitt föräldraansvar 

eftersom de yngsta barnen är omhändertagna. Fadern har inte heller gjort några ändringar i sin 

boendesituation för att kunna ta emot barnen trots tydliga anvisningar från socialnämnden. 

Tingrätten finner dock att det ”minst dåliga” alternativet för barnen är att fadern tillerkänns 

ensam vårdnad. Modern överklagade men fick inte prövningstillstånd i hovrätten. Hon 

överklagade då detta till högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd i hovrätten.  

Vid huvudförhandling har parterna enats om att tingsrättens dom skall fastställas. Hovrätten 

fastställer därför tingsrättens dom.  

 

Fall 12:  

Tvisten gäller parternas gemensamma dotter född -01. Fadern yrkar att vårdnaden om dottern 

skall tillkomma honom ensam då modern motarbetar umgänget trots dom om att umgänge 

skall ske. Modern förstår inte att barnet har behov av båda sina föräldrar. Fadern hänvisar 

även till tidigare utredningar enligt SoL 11:1 § som visat att det föreligger brister hos modern.   

Modern bestrider faderns yrkande och yrkar att hon ska tillerkännas ensam vårdnad. Modern 

menar att fadern inte kommer till umgänge och att han är oengagerad. Modern är även rädd 

för fadern sedan han nästan slog henne. Modern menar att hon inte hindrat umgänge utan att 

det är dottern som inte velat ha umgänge med fadern. Hon hävdar också att utredare vid 

socialtjänsten samt kontaktpersoner misstolkat henne och redan på förhand bestämt sig. 

Modern anser att umgänget måste ske i hennes hem och vara organiserat. I uppgifter 

inhämtade från socialnämnden är modern ambitiös som förälder när det gäller att tillgodose 

dotterns behov men hon knyter dottern alldeles för nära sig vilket gör att dottern inte kan 

utvecklas på ett normalt sett. Hon ska även försöka göra dottern mindre och hittar på fysiska 

och psykiska fel på dottern vilket gör att hon kan ifrågasättas som vårdnadshavare. 

Tingsrätten gör bedömningen att fadern har framstått som genuint intresserad av att vara en 

del av sin dotters liv. Socialtjänstens utredning och utredarna ger bilden av en förälder som är 
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ambitiös och kan tillgodose sitt barns behov men å andra sidan knyter barnet för nära intill sig 

när det gäller modern. Moderns föräldraförmåga kan dock endast ifrågasättas genom att hon 

inte kan tillgodose en fullgod kontakt med den andre föräldern, vilket inte gör henne olämplig 

som vårdnadshavare och boendeförälder. Fadern har haft insyn i dotterns liv genom den 

gemensamma vårdnaden och tingsrätten vill inte rycka upp dottern från sin hemmiljö, trots att 

fadern äger huset och kan ta tillbaka det från modern i fall han tilldelas ensam vårdnad. 

Tingsrätten dömer till gemensam vårdnad och förordnar umgänget enligt faderns begäran med 

stöd av kontaktperson. Fadern överklagar till hovrätten. Fadern hävdar att modern talar illa 

om honom inför dottern samt försöker få honom att framstå som en dålig människa. Efter 

tingsrättens dom har han enbart haft umgänge enskilt med dottern en gång, när han besökte 

henne på fritids. Fadern har noga övervägt konsekvenserna om vårdnaden skulle tillerkännas 

honom och menar att han har förutsättningar att hantera detta. Modern anser att dottern har ett 

behov av att umgås med fadern men inte påtvingat och inte i den omfattning som beslutats. 

Modern anser att hon väl på sätt och vis har ett ansvar för att dottern har kontakt med fadern 

men så länge dottern inte är torr på natten och själv inte vill kommer modern inte att acceptera 

något annat än dagumgänge. Fadern har enligt modern varit aggressiv vid umgängestillfällena 

mot både henne och barnen. Dottern uppvisar ett självskadebeteende för att hon är otrygg och 

rädd för fadern. Dottern är även mammig. Hovrätten konstaterar att modern motarbetat 

dotterns umgänge med fadern. De menar att hon inte kan hänvisa till dotterns vilja eftersom 

hon bara är 9 år gammal och att hon som boendeförälder haft möjlighet att uppmuntra och 

stödja dotterns kontakter med fadern även om dottern själv inte verkat vilja detta. Det saknas 

även stöd i utredningen att dotterns hälsa skulle påverkas negativt av umgänge eftersom 

dotterns ohälsa bestått trots att inget umgänge kommit till stånd. Hovrätten anser att fadern 

verkar vara medveten om de svårigheter en överflyttning av vårdnaden till honom kan 

innebära och han bedöms vara lämpilig som vårdnadshavare. Hovrätten menar att de 

olägenheter som en överflyttning av vårdnaden kan innebära för dottern är av övergående 

natur. Även om dottern, som är mycket knuten till sin mor, far illa vid överflyttningen av 

vårdnaden är risken för skada större på lång sikt om hon bor kvar hos modern. Hovrätten 

bifaller faderns yrkande om ensam vårdnad.  

 

Fall 13:  

Tvisten gäller parternas gemensamma son född -98. Fadern yrkar att vårdnaden om sonen 

skall tillkomma honom ensam. Fadern anför att han och modern var sammanboende i sju år. 

De har ytterligare en son som är 19 år gammal. Tiden kring parets separation var orolig då 
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både han och modern var inne i ett pågående missbruk. Sonen kom att bo hos modern efter 

separationen till 2008 då hon återföll i sitt missbruk och lämnade barnen. Då sonen inte 

mådde bra tog fadern kontakt med BUP. Socialtjänsten uppmärksammade även situationen 

och sonen flyttade hem till honom. I början var sonen skygg och osäker samt tillbakadragen 

vilket sågs av fadern som tecken på att han inte mådde bra. I ett beslut bestämdes att sonen 

och modern skulle träffas vid tre veckoslut på det behandlingshem där hon vårdades för sitt 

missbruk. Vid det första tillfället tyckte fadern att hon verkade må bra. Vid det andra 

misstänkte han starkt att hon var påverkad av narkotika. Några dagar senare avvek hon från 

behandlingshemmet. Efter det ville sonen inte träffa modern mer. I en dom 2010 dömdes 

modern för flera tillgreppsbrott till fängelse i ett år och sex månader men överklagade och fick 

istället skyddstillsyn med föreskrift om ny missbruksbehandling, vilken hon avvikit från. 

Modern har inte kunnat hålla upp med missbruket annat än korta perioder och har ingen 

inkomst eller bostad. Sonen mår idag bra och vill ha kontakt med modern om hon är drogfri. 

Fadern menar att han och modern inte kan samarbeta då det bara blir bråk när de talar med 

varandra. Modern bestrider faderns yrkande eftersom hon anser att gemensam vårdnad är bäst 

för sonen. Modern betraktar i dagsläget sig själv som drogfri, lever under ordnade sociala 

förhållanden i ett familjehem och har en fungerande kontakt med sin övervakare. Hon hävdar 

att konflikterna mellan henne och fadern försvårat umgänget mellan henne och sonen och tror 

att sonen vill träffa henne mer men inte vågar säga det på grund av sin rädsla för faderns nya 

fru. En vårdnad, boende och umgängesutredning har inhämtats och i den framkommer att det 

finns en djupgående konflikt mellan föräldrarna och att mycket talar för att den förvärras av 

moderns missbruksproblem. Tingsrätten gör bedömningen att en gemensam vårdnad både är 

olämplig och omöjlig på grund av parternas samarbetssvårigheter. Allt talar enligt tingsrätten 

för att fadern har goda förutsättningar att fostra sonen och ge honom en god uppväxtmiljö och 

att detta, samt moderns missbruksproblem, ger anledning att bifalla faderns yrkande om 

ensam vårdnad. Tingsrätten tillerkänner därför fadern ensam vårdnad för sonen. Modern 

överklagar. Modern yrkar att den gemensamma vårdnaden skall bestå. Modern tog ett återfall 

senast i januari 2011 under en veckas tid och blev då även misshandlad av en man. Hon hade 

kontakt med mannen för en vecka sedan men de är inte ett par. Fadern ska enligt modern ha 

betett sig konstigt och sagt till henne att han inte mådde bra, varpå hon anmälde detta till 

socialtjänsten. Sonen ska ha sagt till henne att fadern inte tycker om att de träffas. Modern har 

idag inte längre något missbruk utan har kommit till insikt i sina problem. Modern menar att 

fadern nekar henne insyn i sonens liv. Fadern bestrider moderns yrkande. Fadern säger att han 

mått dåligt för att han och hans fru separerat. Han ska även oavsiktligt ha feldoserat sin 
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ADHD-medicin. Sonen ska ha blivit arg på modern för att hon anmält fadern till 

socialtjänsten och efter det inte velat ha någon kontakt med henne. Fadern ska inte heller ha 

förbjudit någon att lämna ut uppgifter om sonen till modern. Utöver utredningen tingsrätten 

inhämtat om vårdnad, boende och umgänge har hovrätten inhämtad kompletterande uppgifter 

från socialnämnden i moderns kommun för att utreda hennes livssituation samt uppgifter från 

sonens boendekommun för att utreda hans inställning i umgängesfrågan. Hovrätten finner inte 

skäl för någon annan bedömning än den tingsrätten gjort i vårdnadsfrågan. Hovrätten 

fastställer tingsrättens dom i fråga om vårdnaden.  

 

Fall 14:  

Tvisten gäller parternas gemensamma dotter född -05. Fadern yrkar att han ska tillerkännas 

ensam vårdnad. Fadern menar att han och modern har samarbetssvårigheter. Modern har 

brustit i sitt vårdnadsansvar på flera punkter genom att bland annat inte ha tagit med dottern 

till läkarkontroller och orsakat att dottern ställts utanför barnomsorgen. Modern ska även ha 

utövat fysiskt våld mot dottern samt haft en rad tillfälliga boenden. Modern har felaktigt 

anmält honom för misshandel. Modern bestrider faderns yrkande och yrkar att hon ska 

tillerkännas ensam vårdnad om dottern för att hon är den förälder som bäst kan tillgodose 

dotterns behov av känslomässig stabilitet och trygghet. Hon och fadern kan inte samarbeta 

eftersom fadern är en person som vill ha full kontroll och bestämmanderätt och han ska även 

ha talat illa om modern inför dottern. Modern nekar till att ha slagit dottern. Räkningarna från 

barnomsorgen har gått till fadern vilket gör att det inte är hennes fel att dottern förlorade sin 

plats inom barnomsorgen. I vårdnad, boende och umgängesutredningen kommer utredarna 

fram till att modern bör tillerkännas ensam vårdnad då de i kontakten med mor och dotter 

upplevt en värme och närhet i deras relation. Tingsrätten anser att föräldrarna har visat en 

oförmåga till att samarbeta och kan inte prata eller kommunicera i frågor som rör dottern. 

Båda föräldrarna är enligt tingsrätten väl lämpade att ta hand om dottern men har båda brister. 

Av betydelse är dock att tingsrätten anser att fadern är den som kan tillgodose att dottern får 

en stabil vardagstillvaro. Den omständigheten att dottern enligt utredningen står nära sin mor 

förändrar inte den bedömningen. Fadern tillerkänns ensam vårdnad. Modern överklagar och 

yrkar att hon ska anförtros ensam vårdnad för dottern. Fadern bestrider moderns yrkande. 

Hovrätten gör bedömningen att det inte finns förutsättningar för gemensam vårdnad. Dottern 

har kunnat umgås med modern, i större omfattning än som beslutats, efter tingsrättens dom. 

Detta talar ytterligare till faderns fördel. Båda föräldrarna vill naturligtvis dotterns bästa men 
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fadern bedöms vara den som har bäst förutsättningar att ge dottern en god omvårdnad. 

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.   

 

Fall 15:  

Tvisten gäller parternas gemensamma dotter född -00. Paret var gifta under tiden 1984-2008 

men separerade inte förrän 2010. Utöver dottern har de flera vuxna barn. Vårdnaden om 

dottern är gemensam och efter separationen bodde dottern växelvis mellan parterna. 

Socialnämnden beslutade i april 2010 att omedelbart omhänderta dottern enligt LVU. Beslutet 

bifölls i förvaltningsrätten genom dom i juni 2010. Domstolen uttalade bland annat att 

konflikten mellan parterna varit eskalerande och destruktiv samt att dottern blivit indragen i 

konflikten som en form av redskap. Att dra in sitt barn i en sådan konflikt kan liknas med 

psykisk misshandel. Det har förekommit brister i omsorgen om dottern från båda föräldrarna 

och då samtycke krävs för vård på frivillig väg, vilket inte medges av fadern, fattar domstolen 

beslut om vård av dottern enligt LVU. Fadern yrkar att han ska anförtros ensam vårdnad om 

dottern. Fadern menar att det är bäst för dottern att han har ensam vårdnad om henne samt att 

hon har sitt stadigvarande boende hos honom. Fadern anser att modern är olämplig som 

vårdnadshavare för att hon har ett alkoholmissbruk som hon kombinerar med 

narkotikaklassade preparat som hon har för sin psykiska ohälsa. Modern lever dessutom i en 

relation med en missbrukare som dottern är rädd för. Modern ska även ha brustit i omsorgen 

om dottern genom att ha haft svårt att skiljas från dottern på morgonen vilket resulterat i att 

dottern haft hög frånvaro i skolan, försatt dottern i skulder samt försökt få placeringen av 

henne hävd. Parterna kommunicerar inte med varandra. Modern bestrider faderns yrkande och 

vill att den gemensamma vårdnaden skall bestå. Modern hävdar att hon inte är olämplig som 

vårdnadshavare eller umgängesförälder och hon har inget missbruk. Den man hon umgås med 

har hon ingen kärleksrelation till och han är inte heller missbrukare. Modern beskriver fadern 

som en person med dåligt omdöme och ett enormt kontrollbehov. Han ska även ha förminskat 

henne under hela deras förhållande, kan inte kontrollera sitt hat och sin svartsjuka gentemot 

henne och har försökt köra över henne med dottern i bilen. Modern menar att hon inte får 

någon information om dottern från fadern och inte heller från dotterns familjehem. Modern 

motsätter sig inte fortsatt vård för dottern utan hänvisar till förvaltningsrättens dom där det 

står att fadern är den som motsatt sig vård. Snabbyttranden har inhämtats från socialtjänsten i 

föräldrarnas boendekommuner. Någon ytterligare utredning har tingsrätten och föräldrarna 

inte funnit skäl att begära. I snabbyttrandet finns det inget som stödjer påståendet om att 

modern skulle ha ett missbruk eller brister i hemmiljön som påståtts av fadern. Tingsrätten 
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konstaterar att faderns påståenden om moderns missbruk, olämpliga sällskap och boendemiljö 

inte går att styrka. Modern har dock brustit i omsorgen om dottern genom hennes svårighet att 

skiljas från henne. Även fadern kan dock anses ha brustit i omsorgen om dottern i detta 

avseende då han vetat om det men låtit det fortgå. Att modern beställt bland annat skolfoton i 

dotterns namn visar att modern är lättsinnig i ekonomiska frågor. Tingsrätten anser dock inte 

att moderns uppräknade brister diskvalificerar henne som vårdnadshavare. Tingsrätten gör 

bedömningen att det finns risk att fadern marginaliserar modern som förälder om vårdnaden 

överlåts till honom. Vårdnaden skall således fortsätta vara gemensam men dottern skall ha sitt 

stadigvarande boende hos fadern. Fadern överklagar till hovrätten och yrkar att han ska 

tillerkännas ensam vårdnad för att kunna fatta beslut som är till dotterns fördel, vilket inte går 

när modern obstruerar. Fadern menar att situationen efter tingsrättens dom försämrats för 

dottern då hon inte längre får ha kontakt med sitt familjehem sedan placeringen hävts. De har 

erbjudit sig att vara kontaktfamilj vilket modern motsatt sig. Modern bestrider faderns 

yrkande och menar att umgänget fungerat bra med överenskommelser mellan parterna. 

Gällande familjehemmet tycker modern att de motarbetat henne och hon avbröt därför 

dotterns placering. Hon motsätter sig dock inte att dottern har kontakt med dem men anser 

inte att dottern behöver bo där var tredje vecka. Modern vill få information om dottern och 

tror att detta blir omöjligt om fadern får ensam vårdnad. Hovrätten har inhämtat 

kompletterande yttranden från socialnämnden. Socialnämnden gör under rubriken bedömning 

i snabbyttrandet bedömningen att dottern far illa av att föräldrarna inte kan samarbeta. De 

anser att den gemensamma vårdnaden bör upplösas om föräldrarna inte kan lösa sina 

konflikter. Hovrätten konstaterar i likhet med tingsrätten att modern brustit i sin föräldraroll. 

Lämpligheten i hennes agerande efter tingsrättens dom gällande boendet i kontaktfamiljen 

samt att ha haft umgänge med dottern i särbons enrumslägenhet kan ifrågasättas. Detta 

diskvalificerar dock inte henne som vårdnadshavare. Hovrätten, i likhet med tingsrätten, 

finner att även fadern i viss mån brustit i sitt föräldraskap. De ifrågasätter även hans 

oresonliga inställning till modern. Hovrätten anser att det inte är förenligt med dotterns bästa 

att hon inte vistas hos kontaktfamiljen när hon gett uttryck för att hon vill det. Hovrätten anser 

att förutsättningar för gemensam vårdnad inte finns på grund av föräldrarnas 

samarbetssvårigheter. Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom och tillerkänner fadern ensam 

vårdnad men upplyser honom om hans skyldighet att lämna uppgifter till modern som kan 

främja umgänget.   
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Bilaga 2 

I en diskussion väcktes idén till studien. Allt arbete har utförts tillsammans förutom den 

tidigare forskningen och domarna som vi delade upp sinsemellan och läste och skrev en kort 

sammanfattning av var för sig. Den tidigare forskningen och de sammanfattningar var och en 

gjort gick vi sedan igenom genom att återgå till artikeln eller studien för referenser och fakta 

vilket då gjorde att båda två läste den aktuella forskningen. Domarna i urvalsramen delade vi 

upp i hälften och sammanfattade var för sig för att effektivisera arbetet. De 15 domarna i vårt 

urval har vi båda sedan läst och aktivt arbetat med tillsammans. Det fortsatta arbetet har vi 

gjort tillsammans och vi har suttit i stort sett dagligen från klockan 9-16 för att de två sista 

veckorna övergå till att sitta klockan 8-18 varje dag. Emelie har skrivit och Sandra har suttit 

med och läst och vi har tillsammans hjälpts åt att formulera texten och strukturera arbetet. 

Sandra är dock den som de två sista veckorna innan inlämning till slutseminarium stått vid 

rodret och bestämt i vilket ordning de sista bitarna skulle läggas på plats vilket vi annars gjort 

i samråd.  


