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Abstract 

 

Author: Helena Rågmark 

Title: “To put the children first”? – An argumentation analysis of the District Court’s rulings 

in matters of child custody [Translated title] 

Supervisor: Zara Bersbo 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The aim of this study was to examine the District Court´s argumentations about the children´s 

best interests in rulings regarding custody of children, and to analyse the argumentation from 

a gender perspective. Rulings from the District Court from 2012 have been the basis for this 

study and a qualitative method has been used, argumentations analysis. The study shows that 

cooperative problems between the parents are the main reason why the District Court finds 

joint custody to be excluded. There are also argumentation regarding parent´s ability to ensure 

the children’s safety. The presumption of joint custody is known to be emphatic in Swedish 

law and in those cases the District Court finds it in the best interest of the child for the joint 

custody to remain, the parents still have problems cooperating but not sufficiently to repeal 

the importance of both parents in the child´s life. In the rulings leading up to both joint and 

sole custody conceptions of female and male attributes can be found, and differences 

regarding what´s considered good and bad attributes. The study shows differences in how we 

expect women and men to be parents. Conceptions of class- and ethnicity however, are rarer. 

The analysis also shows views of parenthood as being gender complementary, where the 

father´s presence is seen as a complement to the mother´s main caring responsibility. Finally, 

the study shows a guiding from the District Court to the fathers about getting them more 

involved in their children´s life, and of the importance of the Social Services Custody Report 

regarding the verdict.    
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Förord  

Vägen fram till färdig uppsats har stundtals känts oändlig. Men, nu är den färdig och jag är 

skyldig ett stort tack till de som möjliggjort denna resa. Tack till alla nära och kära som fått 

stå ut med mig genom stunder av totalt kaos, uppgivenhet och, tillslut, total lycka. Tack 

Charlie för att du finns! Jag vill även tacka min handledare Zara för all hjälp och för att du 

funnits där.  

 

Helena Rågmark Växjö, 2014 
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Inledning 

 

”Det normala är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet” (Tingsrätten mål nr T4927-

11, s.8). 

Föräldrar till ungefär 50 000 barn separerar varje år (Singer & Rejmer 2003). I och med dessa 

separationer blev 7500 barn och ungdomar mellan 0-17 år 2012 aktuella för utredningar om 

vårdnad, boende och umgänge (Socialstyrelsen 2013). I de flesta fall är föräldrar överens när 

det gäller vårdnad om barn, var de ska bo och tid för umgänge, men i de fall föräldrarna inte 

kommer överens (tvistar) utreds ärendet av Socialtjänsten på uppdrag av Tingsrätten. Dessa 

utredningar ska utmynna i förslag till beslut med hänsyn till vad som betraktas som ”barnets 

bästa”. Vad som är att betrakta som barnets bästa har dock förändrats över tid och idag antas 

att ett gemensamt vårdnadsansvar är barnets bästa (Singer & Rejmer 2003 ). Socialtjänstens 

rekommendation i vårdnadsfrågan är av stor vikt när rätten ska besluta om vårdnad även om 

rätten inte måste döma i enlighet med denna (Ryrstedt 2005). 

I en vårdnadsutredning ska alltså fokus riktas mot ”barnets bästa” (Föräldrabalken 6 kap. 

2a§). Men vad som innefattas i barnets bästa har förändrats över tid vilket innebär att 

begreppet är laddat med presumtioner, d.v.s. med samtida värderingar om vad man i 

vårdnadsfrågor anser är bäst för barnet. Redan 1915 skrevs vikten av hänsyn till barnens bästa 

i vårdnadsfrågor in i skilsmässolagen men det var först under andra halvan av 1900-talet 

utgångspunkten i tvister om vårdnad blev barnens behov och inte föräldrarnas. Sedan 1903 

har lagen inte heller givit företräde åt någon av föräldrarna baserat på kön även om det under 

första halvan av 1900-talet återfinns en åsikt om mammans lämplighet att vårda barnen som 

till synes bottnar i att modern ansågs ha ett naturligt närmare förhållande till barnen 

(Dackman 1999). 

 

 Idag tas det, till skillnad från tidigare, för givet att barn har behov av båda sina föräldrar vid 

separation. Ensamt vårdnadsansvar skall därför tilldömas endast i undantagsfall, t.ex. då en 

förälder kan påvisa att den andre är direkt olämplig som vårdnadshavare eller då föräldrarna 

bedöms ha stora svårigheter att samarbeta i frågor som rör barnen (Singer & Rejmer 2003). 

Ändå lever 11% av barn med separerade föräldrar med en ensam vårdnadshavare 2004, i 10 

av dessa 11 % är modern ensam vårdnadshavare (Ryrstedt 2005; Röbäck, 2011).  
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Viktigt i detta sammanhang är att föräldraskapet idag ska bedömas på lika villkor för mödrar 

och fäder, i enlighet med Diskrimineringslagens 1 kap. 4§. Missgynnas någon förälder utan 

skäl med hänvisning till kön skall det betraktas som direkt diskriminering. Forskning visar 

dock vad gäller utredningar på en könssegregerad social praktik där kvinnor/mödrar 

favoriseras, och att föräldraskapet bedöms utifrån kvinnliga normer (se Petersson 2006; 

Bangura 2003). Med detta som bakgrund vill jag i min uppsats undersöka de argument med 

vilka Tingsrätten bedömer och beslutar i tvister om vårdnad, boende och umgänge ur ett 

genusperspektiv för att identifiera eventuella skillnader i hur kvinnor och män bedöms i 

vårdnadsfrågor. Det som av Tingsrätten nedskrives i domen förevisar vad som är allmänt 

accepterat som godtagbara skäl, frågan är huruvida könssegregerande argument framträder i 

domarna? 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv studera argumenten om ”barnets bästa” i 

Tingsrättens domar i tvister om vårdnad år 2012. Följande frågeställningar söker sina svar:  

 

 I de avgöranden det beslutas om gemensam vårdnad, vilka föreställningar om kön går 

att utläsa i argumentationen?  

 I de fall avgörandena går emot den normerande principen om gemensam vårdnad, till 

fördel för ensam vårdnad, vilka föreställningar om kön kan då utläsas i 

argumentationen? 
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Bakgrund 

Under rubriken bakgrund följer en genomgång av hur vårdnaden om barn sett ut i Sverige 

under modern tid och aktuella lagrum.  

Vårdnadsfrågan genom tiderna 

Före 1917 års Lag om barn utom äktenskapet (1917:376), var det enligt 1734 års lagstiftning 

husfadern som ansvarade för hushållets medlemmar. Såväl gifta som ogifta kvinnor var 

omyndiga, den gifta kvinnan blev dock myndig om maken dog. Fäderna behöll sin ställning 

som ensam förmyndare till de inom äktenskapet födda barnen fram till 1921 (Schiratzki 

1997).  

På 1800-talet ”ansågs föräldrarätten vara delegerad till föräldrarna via staten” (Schiratzki 

1997, s.32) vilket legitimerade statens intervenerande i föräldrarnas rätt. Detta innebar att 

staten eller välgörenhetsorganisationer kunde ingripa i uppfostrandet av de barn som ansågs 

besvärliga eller vars föräldrar hade svårigheter av något slag. Myndigheters rätt till makt mot 

enskilda har idag bytts ut mot rättighetslagar, vilka istället ålägger staten skyldigheter 

gentemot medborgarna. Ambitionen att skapa goda levnadsförhållanden för barn legitimerar 

dagens offentliga ingripanden i exempelvis frågor om vårdnad (Schiratzki 1997).  

 

Under 1900-talet skedde tre större förändringar i lag som reglerade vårdnad och barnens rätt. 

Inför lagändringen 1917 uttalade lagberedningen vikten av föräldrarnas förpliktelser mot 

barnen och man sökte att förbättra de utomäktenskapliga barnens ställning, om än inte 

likställa med de inomäktenskapliga. Inom ett äktenskap ansågs det att vårdnaden av barnet 

skulle utövas av båda föräldrarna men om föräldrarna var oense var det fadern som bestämde. 

Mannen fortsatte alltså att vara förmyndare över barnet och målsman för kvinnan inom 

äktenskapet, var barnet fött utom äktenskapet tillföll dock vårdnaden modern. I och med 

kvinnornas nya ställning beslutades det 1920 att rätten att bestämma över barnens personliga 

angelägenheter skulle tillkomma föräldrarna gemensamt. Det beslutades även att den som var 

bäst lämpad att ta hand om barnen skulle tilldömas vårdnadsansvaret, vilket av ”naturliga” 

skäl oftast ansågs vara modern (Åslund 1996; Dackman 1999).  

 

Även i 1949 års förslag till föräldrabalk nämns föräldrarna som gemensamt vårdnadshavare 

men med ett enskilt förmyndarskap över barnet för fadern. Man ansåg att risken var allt för 

stor att föräldrarna vid meningsskiljaktigheter skulle vända sig till rätten vid ett gemensamt 
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förmyndarskap (Åslund 1996). Åslund (1996) hävdar att debatten inför Föräldrabalkens 

införande 1949 inte fokuserar på barnens bästa utan på föräldrarnas perspektiv, men att det till 

slut beslutas att båda föräldrarna ska vara förmyndare över barnet. 

 

Inför ändringar i Föräldrabalken 1983 gjordes 1977 Utredningen om barnets rätt, vars uppgift 

det var att undersöka lagstiftningen utifrån ”barnets bästa”. Denna utredning föreslog, utöver 

förbud mot aga, även att barn inom äktenskapet ska stå under vårdnad av båda föräldrarna – 

barn som föds utom äktenskapet automatiskt under moderns enskilda vårdnad (Åslund 1996). 

1977 infördes även möjligheten för ogifta föräldrar att gemensamt ha vårdnaden om sina barn. 

Utredningen hänvisade till vikten för barnen att ha en nära och god relation till båda 

föräldrarna. Barnets ställning, jmf föräldrarnas 1949, var det som stod i centrum inför 1983 

års revidering i Föräldrabalken. Det betonas 1983 att barnens behov måste gå först, 

föräldrarnas civilstånd ska inte påverka och framför allt betonas barnets relation till båda 

föräldrarna och det gemensamma vårdnadsansvaret (Åslund 1996).  

 

Situationen idag 

År 2012 omfattades 7500 barn i åldrarna 0-17 år av utredningar om vårdnad, boende och 

umgänge. Siffrorna motsvarar 39 berörda barn per 10 000 barn. Antalet barn har succesivt 

ökat de senaste fem åren. Utöver utredningarna tecknades år 2012, med hjälp av 

kommunernas socialtjänst, 4200 avtal om vårdnad, boende och umgänge (Socialstyrelsen 

2013).  

Barnets bästa – ett mångfasetterat begrepp i förändring 

Det som ska vara avgörande för alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge är Barnets 

bästa. Det fungerar som en viktig ledstjärna då barnets bästa utvisar att varje enskilt barns 

behov ska stå i centrum och betyder i vårdnadsfrågor att det alternativ som är bäst för barnets 

utveckling ska väljas (Agell & Malmström 2010). Begreppet är abstrakt och generellt vilket 

innebär svårigheter med att beskriva dess innebörd exakt. Lagens utgångspunkt är idag att 

gemensam vårdnad är bäst för barnet med det går inte att besluta om gemensam vårdnad om 

båda föräldrarna motsätter sig detta. Hänsyn skall tas till barnets behov av en nära kontakt 

med sina föräldrar samtidigt som risken för att barnet förs bort eller far illa ska betraktas. 

Barnet är inte en part i föräldrarnas tvist om vårdnaden och ska inte utsättas för påtryckningar 

från föräldrarna att ta ställning i vårdnadsfrågan. Barnets vilja ska dock tas hänsyn till med 
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beaktande av barnets ålder och mognad. Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna 

tillsammans ska fatta beslut som rör barnet. Beslut som skolval, om pass eller flytt måste 

således godkännas av båda vårdnadshavarna. Detta juridiska vårdnadsansvar kan ses som ett 

förmyndarskap, och frångås den gemensamma vårdnaden till fördel för ett ensamt 

vårdnadsansvar förlorar den föräldern som inte innehar vårdnadskapet insyn exempelvis vad 

gäller barnets skola och läkarkontakter (Agell och Malmström 2010). 

Vad som var att betrakta som ”barnets bästa” ändrades genom en lagändring i Föräldrabalken 

(FB) 2006 och intentionen sades vara att förstärka barnperspektivet (Prop. 2005/06:99). 

Fortfarande befanns gemensam vårdnad som det bästa alternativet samtidigt som det erkändes 

att en konflikt mellan föräldrarna kan påverka barnet negativt, föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnen ska tas i beaktning vid både utredning och av Tingsrätten 

(FB 6 kap. 5§). Det gemensamma vårdnadsansvaret innebär att ”föräldrarna har ett 

någorlunda konfliktfritt samarbete” (Prop. 2005/06:99, s.51). Vad som faktiskt klassas som 

svårigheter att samarbeta ska tas ställning till i varje enskilt fall men ett gemensamt 

vårdnadsansvar anses nu kunna vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten inte är 

djup. I propositionen framgår även att en våldsam förälder bör anses som olämplig, ”om en 

förälder utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för våld […] är det i princip bäst för 

barnet att den föräldern inte får del i vårdnaden” (Prop. 2005/06:99, s.51).  

 

Lagrum  

De lagrum som särskilt bör beaktas vid vårdnadstvister är bestämmelser i Föräldrabalkens 

(SFS 1949:381) sjätte kapitel om vårdnad, boende och umgänge. Men även i 

Diskrimineringslagens (SFS 2008:567) första kapitel återfinns relevanta bestämmelser att ta 

hänsyn till vad gäller diskriminering, samt FN:s konvention om barnens rättigheter artikel ett 

och tre, som understryker vikten av att barn under 18 år har rätt att komma till tals om frågor 

som rör dem själva. 
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Tidigare forskning 

Syftet med denna undersökning är att utifrån ett genusperspektiv studera argumenten om 

”barnets bästa” i Tingsrättens domar i tvister om vårdnad år 2012. Nedan följer tidigare 

forskning som behandlar föräldraskapet och utredningar inom Socialtjänstens område, om det 

modersfokus som återfinns i forskningen om socialt arbete samt det moderna faderskapet. 

Barnets bästa i vårdnadstvisten läggs det vikt vid och forskning gällande presumtionen om det 

gemensamma vårdnadsansvaret.  

Utredningar och bedömning 

Socialtjänsten har flera utredningsansvar, Familjerätten är en del av Socialtjänsten som 

utreder i bl.a. vårdnadsfrågor, andra avdelningar exempelvis Barn och Familj bedriver 

barnavårdsutredningar. När Petersson (2006) undersökte socialtjänstens aktmaterial bestående 

av utredningar gällande placeringar av barn enligt Lagen om vård av unga (LVU), upptäcktes 

att föräldrar granskas och beskrivs av utredande social-sekreterare med psykologiska termer 

varpå moraliska omdömen är sällsynta. Vissa moraliska omdömen kan dock utläsas då 

”[…]bedömningen av föräldrarna vilar på normer för moder- och faderskap… […] Dessa 

normer för vad som är ett vuxet eller gott föräldraskap synes inte vara könsneutrala[…]” 

(Petersson 2006, s. 58).  I undersökningen finner Petersson (2006) att en boendeförälder 

utreds mer ingående men att, inte ens i de fall där barnen bott med både moder och fader, 

faderns omsorg inte nämns enskilt. Det finns endast sparsamma kommentarer lämnade av 

institutionella uppgiftslämnare angående fäder, och då inte om deras föräldraomsorg. Vid 

beskrivning av fäderna läggs liten vikt vid omsorg av barnen även om det ofta nämns att 

barnen skulle behöva kontakt med båda föräldrarna. Inte heller återfinns det beskrivningar av 

fäder som en viktig del av familjen, ”Ibland tycks det till och med som om fäderna inte räknas 

som tillhörande familjen” (Petersson 2006, s.60).  Även Bangura (2003) finner bilden av fäder 

i barnavårdsutredningar som bristfällig, men att det i den information som finns kommer fram 

en uppfattning om att barn behöver sina fäder och intressant för uppsatsen är om det i 

Tingsrättens bedömning, och i de fall utredningen nämns, framkommer beskrivningar om 

fädernas omsorg om barnen? Presumtionen av det gemensamma vårdnadsansvaret borde 

resultera i att båda föräldrars omsorgsansvar beskrivs. 
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Låg inkomst, en riskfaktor 

När Lundström & Sallnäs (2003) ur ett hundraårigt perspektiv undersökt den svenska 

barnavården med betoning på kön, klass och etnicitet utifrån forskningsrapporter och 

offentligt tryck, finner de att hänvisningar till föräldrars boendemiljö och fattigdom är 

sällsynta i de utredningar som gjorts inom den sociala barnavården. De menar dock att 

föräldrar som tillhör ”arbetarklass” eller är socialbidragstagare är överrepresenterade när det 

kommer till sociala insatser gällande barnen. Grupper som får ekonomisk hjälp av 

Socialtjänsten ”löper större risk att än andra att få sina barn omhändertagna” (Lundström & 

Sallnäs 2003, s.199, 209). Gruppen ensamstående mödrar är överrepresenterade i 

socialbidragssystemet och mödrar av utländsk härkomst framträder väsentligt mer i Stranz & 

Wiklunds (2011) undersökning av ensamstående mödrars socialbidragstagande. Lundström & 

Sallnäs (2003) finner att barn till föräldrar födda utomlands löper mer än dubbelt så stor risk 

att placeras på institutioner samt att dessa familjer oftare har låg inkomst, författarna menar att 

denna överrepresentation kan visa sig bero mer på klass än på etnicitet.  Kanske är det så att 

förekomsten av låga inkomster hos utrikes födda leder till en överrepresentation som beror på 

klass. Eriksson (2003) har i sin avhandling undersökt hanteringen av fäders våld i samband 

med separation och konstruerandet av kön genom intervjuer med familjerättssekreterare, 

mödrar som utsatts för våld, och offentligt tryck. Avhandlingen finner att man på 

Familjerätten anser att det finns ”riskföräldrar” (Eriksson 2003,s.90). Att vara en riskförälder 

innebär här att psykisk sjukdom, missbruk, invandrarbakgrund och familjeekonomin kan ses 

som förklaringar till våld, att dessa faktorer kan bidra till att ”fadern blir mer föravarlik” 

(Erikson 2003, s.215).  

Ett konstruerat föräldraskap 

Socialsekreterare vid Familjerätten konstruerar våld inom familjer ”som en avvikelse från 

normala svenska könsrelationer”(Eriksson 2003,s204). Likaså konstrueras föräldraskapet som 

två kompletterande föräldraskap, i form av moderskap respektive faderskap. Moderskapet får 

här ett huvudansvar vilket faderskapet kompletterar. Bangura (2009) tolkar Erikssons (2003) 

resultat som att familjerättens förståelse av föräldraskapet blir könskomplementärt och att 

mödrar och fäder blir lika viktiga för sina barn. En konsekvens av detta blir dock att även 

fäder, vilka har utsatt mödrarna för våld, fortfarande ses som viktiga för sina barn. I Sverige 

finns en tradition av statlig inblandning vad det gäller familjära angelägenheter, där fokus 

ligger på den biologiska fadern och barnets rätt till denne (Bangura 2009). I Tingsrättens 
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avgöranden bör föräldraskapet ses som könsneutralt, inte som något manligt respektive 

kvinnligt sådant. Det bör i avgöranden finnas en argumentation om vad som är barnets bästa i 

varje fall och huruvida någon förälder bedöms olämplig att ha vårdnadsansvaret utan 

hänvisning till kön. 

Modersfokus och det nya faderskapet 

Petersson (2006) fann en stark koppling mellan omsorg och moderskap. En förklaring till 

detta modersfokus  är att det oftast är hos modern barnet bor, varpå insatserna från 

socialtjänsten koncentreras på modern. En annan förklaring till modersfokus ser Petersson 

(2006) är att teoretiska kunskaper inom det sociala arbetet ofta har sin grund i den 

psykodynamiska teoribildningen inom vilken fokus läggs på moderns relation till sina barn. 

Detta har resulterat i att även forskningen om föräldrars omsorg kommit att koncentreras på 

mödrar enligt Petersson (2006). 

 

Banguras (2003) avhandling syftar till att undersöka hur fäders relation till sina barn kommer 

till uttryck i LVU-utredningar och fäders syn på bemötande av socialtjänsten vid detta 

utredningsförfarande. Avhandlingen grundar sig på intervjuer med fäder, barn och social-

sekreterare med ett fokus på fäder till socialt utsatta barn och kommer fram till att vissa fäder 

visserligen är frånvarande, men att en annan anledning till att fäder inte syns är en 

modersfixering och kvinnodominans inom det sociala arbetet. Denna modersfixering beror 

främst på att det sociala arbetet är ”präglat av en syn på föräldrar utifrån traditionella 

könsrollsmönster” (Bangura 2003, s.279). Bangura (2003) förklarar dessa könsrollsmönster 

med att ett tillräckligt gott faderskap är en norm som speglar samhällets syn på moderna fäder 

där de ska vara aktiva, manliga förebilder, sätta gränser och vara närvarande. Platin, Månsson 

& Kearney (2000) finner i sin undersökning om svenska och engelska mäns syn på faderskap 

att män är väl medvetna om förväntningarna på den ”nya” pappan. En pappa bör enligt dessa 

vara bestämda men flexibla, både hårda och mjuka på samma gång. Detta uppfylls bäst av att 

vara engagerade och lyhörda samtidigt som de sätter gränser och är rättvisa. Författarna finner 

en djup samhällelig förankring av faderskaps-diskursen, att denna består av ”etablerade 

normativa föreställningar om det nya faderskapet” (Platin et al. 2000, s.38), vilka gör det 

lättare för svenska män att utveckla sitt faderskap. Avsikten med denna uppsats är att 

undersöka huruvida dessa föreställningar framgår i Tingsrättens avgöranden, antingen i 

rättens egen bedömning eller i de yrkandes utsagor. Kommer det i domarna till uttryck att en 
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bra pappa är närvarande och en dålig pappa frånvarande, vilket även Erikson (2003) finner i 

sin avhandling?   

Mödrande egenskaper likställs alltså ofta med ett normalt föräldraskap, något som fäder av 

”naturliga” skäl inte har. Socialsekreterare upprätthåller denna modersfixering genom talet om 

den viktiga fadern som inte klarar av att leva upp till denna norm (Bangura 2003). Bangura 

(2003) tillfrågade socialsekreterare om de vid bedömning av föräldrars förmåga att vara 

föräldrar, bedömde mödrar och fäder likvärdigt. Det var då bara en av de 13 tillfrågade 

socialsekreterarna som svarade ”ja” utan att tveka. Ur rättssäkerhetssynpunkt ska dock 

föräldrarna av rätten i vårdnadstvister bedömas på lika grunder.  

Barnets bästa i vårdnadstvisten 

”Med hänsyn till barnens bästa” är Dackmans (1999) delrapport i forskningsprojektet 

”Barnens århundrade” vid Tema Barn i Linköping, ett projekt som behandlar hur synen på 

”barnets bästa” efter en skilsmässa förändrats under 1900-talet. Dackman (1999) har dels följt 

lagstiftningsarbetets gång gällande vårdnaden om barn efter äktenskapsskillnad sedan 1913, 

dels undersökt domstolsmaterialet (domarna) från Rådhusrätten i Linköping (dagens 

Tingsrätt) gällande hur vårdnadsfrågor avgjordes, vilka faktorer som spelade in, fram till 1953 

(Dackman 1999).  

Dackman visar att det är svårt att fastställa exakt när begreppet ”barnets bästa” myntades. Det 

visar sig dock vara först mellan 1949 och 1973 som utgångspunkten i begreppet blir barnens 

behov istället för föräldrarnas i en vårdnadstvist (Dackman 1999). 

Lämplig eller inte? 

I Dackmans (1999) undersökning räknas barn som de under 21 år och författaren finner att 

mamman oftast fick vårdnaden om barnen, 1951-1953 fick mamman vårdnaden om barnen i 

81 % av fallen, pappan i 16 %. Under 1930-, 40-, och 50- talet var siffrorna rätt konstanta, 

enbart 1920-talet står ut, då fick mamman vårdnaden i 98 % av fallen och pappan i 2 %. De 

faktorer som på 50-talet avgjorde vem som fick vårdnaden vid tvist vid Linköpings rådhusrätt 

var enligt Dackman (1999) föräldrarnas relation till barnen, moderns biologiska lämplighet att 

vårda barnen, moderns goda skötsel av hemmet, och i ett fall anses fadern ha ekonomiskt 

företräde.  Att ha en dålig känslomässig relation till sina barn innebar gällande pappor att han 

inte visat intresse för barnen och varit oengagerad. För mamman innebär det att hon funnits 

där men inte brytt sig om barnen tillräckligt. Det framkommer även i undersökningen att 
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pappors oförmögenhet eller ovilja att försörja familjen kopplades till deras olämplighet som 

vårdnadshavare, likaså hans aktuella ekonomiska situation. Mammornas förmåga att sköta 

barn och hem avgjorde ofta om hon var lämplig eller inte att tillges vårdnaden om barnen. Att 

mamman var sjuk framkommer inte som att påverka utfallet (Dackman 1999).  

Först på 1940-talet tog rådhusrätten i Linköping del av barnavårdsnämndens yttrande. Under 

40-och 50-talet var det endast i två fall rätten inte tog fasta på nämndens rekommendation 

gällande vårdnaden. Även om lagtext sedan 1903 inte givit företräde åt någon av föräldrarna 

finner dock Dackman (1999) att åsikten om mammans lämplighet att sköta den faktiska 

omvårdnaden bottnar i dennes naturligt närmare förhållande till barnen, ”det var bäst för 

barnet att vårdas av sin mor” (Dackman 1999, s.57). Samhället och synen på mammor och 

pappor har genomgått förändringar sedan 1953, sista året i undersökningen. Att 

undersökningen dock behandlat samma instans som denna uppsats och visat på könsfaktorer 

som avgörande för vårdnadsfrågan, ger uppsatsen en historik att förhålla sig till.  

1977 infördes i svensk lag möjligheten för två föräldrar att gemensamt ha vårdnaden trots att 

de inte var gifta, och detta motiverades av vikten för barnet att ha en nära kontakt med båda 

föräldrarna och att vårdnadsansvaret gör föräldrarna involverade i barnets liv (Ryrstedt 2005). 

Presumtionen att barn behöver båda sina föräldrar, att gemensam vårdnad därmed är bäst för 

barnet har lett till att ett gemensamt vårdnadsansvar idag är huvudregeln, även när föräldrar 

separerat (Singer & Rejmer 2003). År 2002 hade föräldrarna till 90 % av alla barn i åldrarna 

1-17 år gemensam vårdnad.  Ryrstedt (2005) beskriver hur Högsta Domstolen dock påpekar 

att ensam vårdnad ska vara alternativet då föräldrarna inte kan samarbeta eller om en förälder 

är olämplig. Vad gäller våld inom familjen ska en fader som uppges vara våldsam anses 

tillräckligt bra vårdnadshavare tills motsatsen bevisats. Detta innebär att bevisbördan hamnar 

hos mödrarna i de fall dessa anklagar fäder för våldsamt beteende. Vid våld i en relation finns 

det även omständigheter som gör att fäders handlingar inte definieras som ”våld”. Vid till 

exempel en separation visar det sig att Familjerätten kan relatera våldet till just den 

situationen, vilket innebär att våldet således upphör när separationen gåtts igenom. Skillnad är 

det om våldet är dokumenterat, då detta skall tas hänsyn till (Eriksson 2003).   

En stark presumtion 

Schiratzki (1997) menar, i sin avhandling om vårdnad om barn inom svensk rätt, att den 

enskilda definitionen av barnets bästa tar avstamp i en kärnfamilj, att en normalitetstanke 
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kommer till uttryck i svensk familjerätt genom presumtionen om gemensam vårdnad. Även 

Röbäck (2011) finner i sin undersökning av verkställighet av domar rörande vårdnad, 

umgänge och boende att presumtionen om gemensam vårdnad som barnets bästa är stark. 

Röbäck (2011) erfar att det hos en stor del av familjerna förkommer uppgifter om tyder på att 

det föreligger sociala problem såsom misshandel, sexuella övergrepp och psykisk ohälsa 

utöver den familjerättsliga konflikten. Det rör sig om fall där domstolen redan dömt till 

vårdnad och umgänge, men en eller båda föräldrarna bryter mot domen. I flera fall uppges 

rädsla för barnets säkerhet ligga till grund för att en förälder ej uppfyllt de av domstolen satta 

ramarna för umgänge och boende. Röbäck (2011) finner detta till trots att risken att hindra 

barnets umgänge med förälder ansågs större än risken för att barnet vid ett sådant umgänge 

kan utsättas för övergrepp. Detta innebär att rätten finner vikten av umgänget med föräldern 

så stor att detta kan gå före eventuella riskbedömningar om huruvida barnet kan utsättas för 

övergrepp på umgänget. 

Det är alltså endast i undantagsfall den ena föräldern ska ges ensamt vårdnadsansvar; om en 

förälder kan visa att den andre är direkt olämplig eller om föräldrarna har stora svårigheter att 

samarbeta i frågor som rör barnen. Om föräldrarna är separerade tillgodoses huvuddelen av 

vårdnadsansvaret genom faktisk omvårdnad vilket innebär av den barnet bor hos (Singer & 

Rejmer 2003).  När rätten ska besluta om ensam vårdnad ska vårdnaden tillfalla den förälder 

som bäst främjar barnets kontakt med den andre föräldern. Likaså ska kontinuitetsprincipen, 

d.v.s. vart barnet bott, och relationen mellan barn och föräldrar tas i beaktning. 

Kontinuitetsprinciper bygger här på att barnet, om möjligt, ska slippa att flytta, byta skola och 

bryta upp från sin tillvaro. I de fall ensam vårdnad tilldöms en förälder är det fortfarande i 

större utsträckning vårdnaden tillfaller mödrar än fäder. Likaså är det vanligare att den 

faktiska omvårdnaden utförs av modern (Ryrstedt 2005; Schiratzki 1997). 

I FN:s konvention om barnets rättigheter artikel 3 står att ”Vid alla åtgärder som rör barn 

[…]skall barnets bästa komma i främsta rummet”. Barnets bästa genomsyrar 

rättstillämpningen idag, och barnets önskemål måste uppmärksammas redan under 

samarbetssamtal på ett sätt som kan hjälpa medling framåt (Ryrstedt 2012; Singer & Rejmer 

2003).  Definitionen av barnets bästa kan alltså inte teoretiskt fastställas utan det är 

socialsekreterarna och Tingsrätten som i varje enskilt fall ska bedöma dess innebörd, vilket 

upplevs svårt p.g.a. det öppna konceptet. Bedömningar kan ge ett mycket skiftande innehåll 

då detta kan vara både socialt och kulturellt betingat (Schiratzki 1997). När Holtzman (2011) 
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undersökte amerikanska Hovrättens yttranden och jämförde konsekvenserna av att denne 

intog ett familjeperspektiv kontra barnens rättigheter i sin argumentation fann Holtzman 

(2011) att familjeperspektivet är kulturellt och socialt betingat varpå definitionerna skiftade. 

Istället bör vårdnadsfrågan avgöras med fokus på rättigheter för barnen och en argumentation 

om detta i avgöranden innebär oftare att vårdnadsansvaret om barnet tillfaller den barnet har 

starkast band med, biologisk förälder eller inte. När tvisten involverade biologiska föräldrar 

argumenterades det överlag utifrån barnets bästa och barnets relationer stod i fokus (Holtzman 

2011).  

Avsikten med denna uppsats är att utifrån ett genusperspektiv studera argumenten om 

”barnets bästa” i Tingsrättens domar i tvister om vårdnad. Sammantaget visar tidigare 

forskning att barnets bästa som målsättning varit utgångspunkten i tvister om vårdnad sedan 

1949-1973 och att det förekommer en presumtion inom svensk rättstillämpning som lyder att 

det är bäst för barnen att föräldrarna har gemensam vårdnad om dem. Denna presumtion leder 

till att domstolen ofta finner vikten av umgänge, även med föräldrar som kan utsätta barnen 

för övergrepp, stor. Kan inte föräldrarna enas om vårdnaden efter separation får 

Socialnämnden på uppdrag av rätten utreda vad som är bäst för barnet i varje enskilt fall. 

Forskning inom det sociala arbetet visar på att det ofta förekommer en modersfixering vid 

utredningar gjorda av Socialnämnden och att det sociala arbetet ofta är präglat av tanken på en 

kärnfamilj och traditionella könsrollsmönster. Dessa mönster är enligt Bangura (2003) bilden 

av mammor som vårdande och att papporna ska vara närvarande och gränssättande. Även 

Platin et al.(2000) finner att det moderna faderskapet innebär en gränssättande samt engagerad 

och lyhörd pappa. Utöver en eventuell modersfixering syns framför allt att 

socialbidragstagande ökar risken för sociala insatser gällande barn. Sett till vikten av 

vårdnadsutredningen för utfallet i vårdnadsfrågan och Dackmans (1999) studie om 

Tingsrätten i Linköpings avgöranden om vårdnad under 1900-talets första hälft, där tvisterna 

till synes avgjordes med hänvisning på könsattribut, är det av vikt att studera Tingsrätten 

avgöranden om vårdnad 2012 utifrån ett genusperspektiv.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Under rubriken teoretiska utgångspunkter redovisas de val av teoretiska verktyg som skall 

hjälpa till att uppnå uppsatsen syfte och frågeställningar. Utgångspunkten i denna uppsats är 

socialkonstruktionistisk vilket innebär att dess kritiska udd är riktad mot sociala 

konstruktioner såsom kön och genus. Då syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv 

studera argumenten om ”barnets bästa” i Tingsrättens domar i tvister om vårdnad år 2012 

följer även en genomgång av teori som lämpar sig för analys.  

Socialkonstruktionism 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen i denna uppsats är socialkonstruktionistisk vilket innebär 

att sanningar och kategorier konstrueras av människor med hjälp av språket, vilket påverkar 

vårt sätt att se världen. Att ha ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att man måste 

inta en kritisk ståndpunkt till våra självklara och förgivettagna sätt att förstå världen och oss 

själva, att vår kunskap om världen konstrueras i interaktion med andra människor. De 

kategoriseringar vi använder oss av för att förstå världen är därför historiskt, kulturellt och 

socialt betingade och kategorier som män och kvinnor, fäder och mödrar behöver därför inte 

innebära samma sak för två olika människor (Burr 2003). 

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet ses språket som en konstruerande lins, 

genom vilket verkligheten och kunskap skapas (Bergström & Boréus 2000). I denna uppsats 

innebär detta att de föreställningar om kön och genus som kan utläsas ur domarna är socialt 

och kulturellt konstruerade, d.v.s. skapade i den kontext de uppkommit i. Vad som ses som 

manligt respektive kvinnligt, bra eller dåligt ska därför inte ses som en definitiv sanning, utan 

som ett uttryck för vad som är norm och allmänt accepterat, och inte accepterat (Thomassen 

2007).  Burr (2003) kallar språket för det ramverk inom vilket vi finner mening. Medvetenhet 

om detta är av vikt vid analys av domarna för att vidhålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot 

de begrepp och kategorier som används. Intressant i denna studie är det förgivettagna, de 

föreställningar om manligt och kvinnligt som kommer till uttryck i de texter som ska 

analyseras. Vad som anses som vara till barnens bästa är konstruerade sanningar, alltså det 

som är allmänt accepterat.   

Intersektionalitet  

Lykke (2005) beskriver intersektionalitet som en teoriram, en bredare teoretisk tendens inom 

feministisk teori och menar att det intersektionella tänkandet återfunnits sedan länge inom den 



 

18 

 

feministiska teoribildningen (Lykke 2005). Intersektionalitet innebär en analys av kön, klass 

och etnicitet vilket påvisar hur förutsättningarna för olika personer inom en grupp kan skilja 

sig åt. Kön ses i denna uppsats som något socialt bestämt, vilket kallas genus. Detta innebär 

att genus tillskrivs personliga egenskaper och konstrueras i social interaktion (Johansson & 

Molina 2007). Kön kommer i analysen att identifieras genom de föreställningar om manligt 

respektive kvinnligt som står att finna i domarna. Etnicitet kan förstås som föränderligt och 

kontextbundet, samt som en känsla av samhörighet för en grupp, ofta definierat som kultur. 

Denna samhörighet relateras ofta till språk, religion, bruk och seder. Olika klasskulturer är 

resultatet av att en grupp relaterar sig till en annan, exempelvis arbetarklass och borgarklass, 

och detta skapar olika förhållanden och utvecklingsmöjligheter.  Klass kan ses som både 

ekonomiskt, materiellt och kulturellt betingat (Becker 2008; de los Reyes 2007; Hydén 2002; 

Mattsson 2010). 

Intersektionalitet är en komplex och dynamisk analys av maktstrukturer och samspelet mellan 

dessa. Maktstrukturerna kön, klass och etnicitet tar sig till uttryck genom språket och 

maktstruktur innebär här att det finns en hierarkisk ordning inom dessa strukturer där en sak 

ställs över en annan och därmed får andra förutsättningar. Vävs kön, klass och etnicitet 

samman konstrueras olika former av femininitet och maskulinitet (Mattsson 2010). 

Intersektionalitet kan ses som en förståelse av ojämlika sociala resurser och hur dessa är 

bestämmande för ens identitet (Mulinari 2007). Genom att studera levnadsvillkor ur ett 

intersektionellt perspektiv ges alltså en bredare förståelse för identiteter, ”människors 

levnadsvillkor skapas inte inom ramarna för en kultur, en könsordning och en klasshierarki 

utan flera ordningar som [...] är kontextbaserade” (de los Reyes, Molina & Mulinari 2007, 

s.24). Som ett exempel på dessa kontextbaserade levnadsvillkor kan nämnas Mattsons (2010) 

beskrivning av 1800-talets kvinnoideal. Då återfanns dels den sköra borgarkvinnan som med 

pengar köpte tjänster och dels arbetarkvinnan, den robuste som fick fysiskt arbeta ihop sitt 

levebröd. Dessa två samlevande ideal visar hur en grupp (kvinnor) inte är homogen utan lever 

efter olika förutsättningar och erfarenheter vilka formar olika ideal. 

Kön, klass och etnicitet är alltså ömsesidigt sammanflätade principer under ständig 

förändring. de los Reyes et al. (2007) menar att det inte finns några identiteter ”som inte 

konstrueras utifrån klass-, kön- och […] etniska asymmetrier” (de los Reyes et al. 2007, s.25).  

När empirin insamlats visar det sig att Tingsrätten är återhållsamma med information som kan 

hänvisas till klass och etnicitet varpå fokus i analysen kommer ligga på socialt konstruerat 
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kön, genus. Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt vid analys av domarna innebär här 

att kön och genus formas genom språket, och att identiteter och förutsättningar tar sig uttryck 

genom språket i domarna. I analysen av domarna skall alltså aspekter av kön fokuseras på och 

de egenskaper olika personer tillskrivs utifrån sitt kön ska identifieras. Att i analysen se hur 

argumenten tillskriver föräldrarna olika egenskaper, kan tydliggöra vilka normativa 

egenskaper personer tillskrivs och huruvida könssegregering tar sig uttryck i domarna (de los 

Reyes et al. 2007; Johansson & Molina 2007). 

Normer förklaras av Sunesson (2002) som regler för olika sociala förhållningssätt. Med detta 

menas att vi sedan barnsben lär oss kognitiva mallar och kategorier där dominerande grupper i 

samhällets intressen och ideal speglas. Vi är aldrig helt fria i vårt sätt att tänka om saker i vår 

omgivning, eller i hur vi formulerar oss, utan vi påverkas av omvärldens syn på olika 

problem. Med hjälp av språket kategoriserar vi olika grupper av människor och skapar oss en 

schabloniserad bild. Dessa kategorier sätts i motsatsrelation till varandra, exempelvis; 

normalt-onormalt; inne-ute; bra-dåligt. Motsatspar såsom ”Vi” och ”de andra” återfinns inom 

den konstruktionistiska synen på kategorier och normer. Meeuwisse (2007) poängterar att för 

att det ”normala” ska uppstå, måste dess motsats ”det onormala” konstrueras och att det i 

mötet med ” de andra” sker en självdefiniering vilket innebär att de rådande normerna inte ser 

likadana ut överallt och för alla. Viktigt är därför i analysen att förhålla sig till den kontext i 

vilken domarna är skrivna.  
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Metod 

Nedan följer min redogörelse för val av metod, mitt urval och material samt de etiska 

överväganden jag gjort under studiens gång.  

Uppsatsen intar en kvalitativ forskningsstrategi med fokus på förståelse, ord och tolkning av 

den sociala verkligheten. Att kvalitativt undersöka Tingsrättens argumentation innebär att det 

är orden (argumenten) som är av vikt att blottlägga. Vilka ord använder sig Tingsrätten av i 

sin motivering till dom och vilka värderingar grundas de i? Tolkningsutrymmet 

tillhandahåller möjlighet att se till innebörden i orden och de föreställningar om vad som är 

allmänt accepterat som i texten framträder. Att använda sig av en kvalitativ metod för att 

analysera en text innebär alltså fokus på tolkning och ett ontologiskt icke realistisk synsätt; 

det existerar ingen absolut verklighet. Fokus läggs istället på hur den verklighet som 

undersöks konstrueras i den miljö som studeras, att det är av vikt att tolka aktuell företeelse i 

en kontext (Bryman 2011). 

Argumentationsanalys 

Undersökningen är en textanalys med avsikt att undersöka vilka argument som idag är 

gångbara i en vårdnadstvist med hänsyn till barnets bästa, och ringa in de könssegregerande 

argument som kan utläsas i domarna. Domar är offentligt tryck och det har över tid etablerats 

konventioner för hur de språkligt ska formas. De produceras även i ett bestämt syfte. Detta 

innebär att domstolen har ett formellt språkbruk och har till uppgift att förhålla sig sakligt till 

de uppgifter som framkommer för att fatta ett myndighetsbeslut (Boréus 2011).  

En slags textanalys som i denna undersökning är betydande för att uppnå syftet är 

argumentationsanalysen vars fokus är att komma åt innebördaspekten i en text, dess 

argumentation. Detta uppnås genom en uppstrukturering av de teser som återfinns i texten och 

de argument som stödjer dessa.  En dom i vårdnadsfrågor är uppbyggd på just argumentation; 

dels argumenterar parterna (föräldrarna) för endera ensam eller gemensam vårdnad, och dels 

grundas Tingsrättens bedömning på en argumentation som slutar i ett beslut. I offentligt tryck, 

såsom domar, är argumentationen ofta central, och med hjälp av argumentationsanalysen kan 

man sortera ut de viktigaste argumenten och teser (Boréus 2011). Det som i min undersökning 

är intressant är hur Tingsrätten argumenterar för vad de anser vara bäst för barnet, vilka skäl 

som uppges. Med hjälp av en argumentationsanalys kan de teser och argument som anförs i 
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texterna struktureras upp för att sättas i relation till tidigare forskning samt analyseras utifrån 

ett genusperspektiv. 

Det är i denna undersökning, med hänsyn till forskarfrågorna, en avsändarorienterad tolkning 

som efterfrågas; vad är det avsändaren vill säga och hur går denne till väga? Det är 

Tingsrätten som skriver domarna och av intresse är finna vad som anses vara gångbara 

argument och hur kategoriseringar formas med hjälp av språket. Texten kan då ses som 

uttryck för de rådande föreställningarna i samhället idag (Boréus 2011; Boréus & Bergström 

2000). Viktigt att vara medveten om är dock ovan nämnda konventioner för vad som ska 

återfinnas i en dom, och sakligheten som ska prägla avgörandet då detta kan påverka 

innehållet. 

Denna kvalitativa undersökning handlar om att analysera ord och dess innebörd med ett 

tolkningsutrymme snarare än undersökning av hur ofta olika ord och begrepp förekommer. 

Reliabilitet innebär här att jag förhåller mig till att identifiera det jag ska identifiera (Bryman 

2011). Argumentationsanalysen lämnar utrymme för tolkning och gällande denna tolkning 

måste noggrannhet företas vid genomgång av texterna i relation till studiens syfte, med 

hänsyn till studiens reliabilitet (Bergström & Boréus 2000).  

För att tydliggöra följer en genomgång av hur jag faktiskt gått tillväga vid analysen av de sex 

domarna från Tingsrätten. Först har domarna närlästs flera gånger.  I varje dom har sedan 

varje parts huvudsakliga tes kartlagts, i dessa fall vilken vårdnadsform de önskar. Varje tes 

underbyggs av en argumentation eller skäl, och denna argumentation kan röra exempelvis 

samarbetssvårigheter eller rädsla. Argumentationen befästs med andra argument vilka 

strukturerats upp och argumentationen har nedskrivits i citat. När argumentationen i varje 

dom strukturerats har denne i varje enskild dom genomgått en genusanalys. Olika citat utifrån 

föreställningar om kön har färgkodats. Till slut har exempelvis alla dessa föreställningar om 

nedskrivits i ett dokument, varpå varje citat kodats om till ett passande/beskrivande ord. Ett 

citat som beskriver exempelvis kvinnans vårdnadsansvar och relation till barnen har då 

beskrivits med ordet ”vårdande”. För att få svar på frågeställningarna har argumentationen 

och föreställningar däri grupperats efter gemensam vårdnad respektive ensam vårdnad. Då 

den tidigare forskningen visat på att vårdnadsutredningens rekommendation till beslut ger en 

fördel vid rättens avgörande och att det sociala arbetets bedömning av föräldrar inte är 

könsneutralt har jag lagt vikt vid huruvida Tingsrätten följer familjerättens rekommendation 

eller inte (se Pettersson 2006; Bangura 2003; Ryrstedt 2005). När argumenten kategoriserats 
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efter kön tydliggörs de föreställningar om dessa som kan utläsas, vilka sedan beskrivs i 

analysen.  

Urval och material 

Då det är Tingsrätternas argumentation i avgöranden om vårdnad som är av intresse i denna 

uppsats är det i domen empirin till analysen återfinns. Att strategiskt välja fall för att 

säkerställa svar på frågeställningarna innebär ett målinriktat urval (Bryman 2011). I detta fall 

är det alltså Tingsrättens domar, med hänsyn till studiens syfte, som står i fokus för analys 

varpå jag vände mig till Tingsrätten för beställning av avgöranden i tvister gällande vårdnad, 

boende och umgänge. Att inte nämna vilken Tingsrätt domarna beställts ifrån är ett medvetet 

val av hänsyn till parternas konfidentialitet, se nedan. Att strategiskt välja de fall som ska 

undersökas innebär säkerställning av empiri relevant för uppsatsens syfte.  

Efter en första telefonkontakt med Tingsrätten fylldes 2013-12-10 en beställningsblankett om 

allmänna handlingar i. I denna specificerades att det var avgöranden i vårdnadstvister där 

dagen för beslut inföll mellan 2012-01-01 – 2012-12-31 som efterfrågades. Att år 2012 valdes 

som undersökningsår baserades på att år 2013 inte var slut vid tidpunkt för beställning. Tolv 

domar beställdes; sex stycken per halvår. Domar är offentliga handlingar om inte sekretess 

pålagts varpå Tingsrätten gör en sekretessprövning i varje enskilt fall. Vid mailkontakt med 

registrator undanbads att få tillgång till domar om enbart äktenskapsskillnad (beslut om 

skilsmässa) då detta inte är av intresse för syftet med undersökningen Av de tolv domar som 

emottogs var det sex stycken där parterna slutit avtal om vårdnad, boende och umgänge 

utanför rätten. Dessa valdes bort då Tingsrätten i dessa inte ger domskäl utöver detta. Kvarstår 

gör de sex domar, avgöranden vid Tingsrätten där föräldrarna tvistar om vårdnad, boende och 

umgänge vilka kommer ligga till grund för analys. I avgörandena återfinns yrkanden från 

enskilda parter i ärendet och Tingsrättens bedömning. Det är av vikt att poängtera att det är 

Tingsrätten som avgör vad som skall återfinnas i domen. Intressant hade varit att analysera 

vårdnadsutredningarna men detta är, p.g.a. sekretess inte möjligt. Vårdnadsutredningen kan 

refereras till i domen varpå analys kommer göras på det som är tillgängligt. 

 Förtjänsten med att använda domarna till analys är att det framgår hur rätten faktiskt 

resonerar. Detta tillskriver studien validitet, jag som forskare måste dock vara medveten om 

mina förförståelser, i enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet, om språket och 

de förförståelser om samhället jag bär med mig. Istället ses på empirin med en objektivitet, 

och en tydlighet gällande referenser till respektive dom i sin helhet eftersträvas. Svenska 
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offentliga dokuments tillförlitlighet behövs sällan ifrågasättas och domars autenticitet och 

trovärdighet måste anses hög även om representativiteten (generaliteten) påverkas av att det 

enbart är sex avgöranden som ligger till grund för analys (Bryman 2011). Antalet domar har 

valts i förhållande till uppsatsens tidsram samt utformning och uppsatsen kan ligga till grund 

för framtida forskning inom området. 

Etiska överväganden 

Inom kvalitativ forskning finns centrala etiska begrepp. Dessa brukar beskrivas som fyra 

forskningsetiska principer vilka säkerställer individskyddskravet. Detta individskyddskrav 

innebär att individer gentemot samhället har ett skydd mot insyn i sina livsförhållanden. 

Vetenskapsrådet (2002) kallar detta för utgångspunkten för de etiska överväganden som skall 

göras vid forskning. Nedan följer de etiska överväganden jag gjort i samband med min studie 

för att skydda individernas integritet och konfidentialitet.  

Hänsyn måste tas till individernas passiva deltagande. Att informera berörda parter och 

införskaffa samtycke är ej nödvändigt vid analys av myndighetstexter då frambringandet av 

ett informerat samtycke här kan röra upp känslor om ett, för individen, avslutat känsligt 

kapitel. Trots att domen är offentlig är tvister om vårdnad, boende och umgänge ett känsligt 

ämne vilket jag som forskare måste ta hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002; Andersson & Swärd 

2008). Domar är alltså allmänna handlingar vilka alla kan ta del av efter att Tingsrätten i varje 

enskilt fall gjort en sekretessprövning. Domarna innehåller ju dock känsliga uppgifter för de 

enskilda parterna i varje fall varpå alla personuppgifter kommer tas bort, inte heller skrivs det 

i studien ut vilken Tingsrätt domarna hämtats ifrån. Individerna kommer avidentifieras genom 

att deras namn, ortsnamn, personuppgifter och andra uppgifter som kan komprimera parternas 

konfidentialitet tas bort. Individerna kommer istället ges fingerade namn för att underlätta 

läsandet och förståelsen av min analys.  

Det insamlade materialet ska enbart användas för forskningsändamålet, förvaras på ett säkert 

sätt och kommer sedan att förstöras vid godkänd uppsats. Vid godkänt publiceras uppsatsen 

på DIVA varpå resultaten av min analys och slutdiskussion tillsammans med 

källförteckningar blir tillgängliga för andra (Vetenskapsrådet 2002). I slutet av min uppsats 

återfinns en förteckning av samtliga domar för att läsaren vid intresse ska kunna söka reda på 

fallen. 2014-01-14 inhämtades svar från Etikkommittén Sydost vilka inte såg några etiska 

hinder att använda domarna så länge de förvaras på ett säkert sätt.  
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Resultat och analys 

Nedan följer min analys av de sex domarna i tvistemål om vårdnad, boende och umgänge. 

Varje dom inleds med en sammanfattning där namnen på de enskilda i domarna bytts ut mot 

fingerade namn. Varje dom tilldelas en siffra utifrån den kronologiska ordning i vilken domen 

meddelades och refereras till i slutet av uppsatsen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

där uppsatsens frågeställningar besvaras. 

Tvist 1 

Dom med nr T4899-10 behandlar Daniel och Lina som har en tvåårig dotter vid namn Siri1. 

De separerade fyra månader innan Siri föddes och Lina har ensam vårdnad om Siri. Båda 

föräldrarna har fast arbete, Lina inom barnomsorgen och Daniel har i sin ungdom 

omhändertagits enligt LVU. Föräldrarna talar inte med varandra och har bara träffats ett fåtal 

gånger efter det att Siri föddes. De har SMS-kontakt ibland och vid de umgängestillfällen som 

Siri och Daniel har medverkar Lina som ett stöd för dottern. Lina uppger sig vara rädd för 

Daniel då han har ett aggressivt beteende och har agerat hotfullt. Daniel anser inte att så är 

fallet, han har dock uttryckt olämpliga saker till Lina vid separationen vilket han i dagsläget 

ångrar. Daniel yrkar nu att de gemensamt ska ha vårdnaden om Siri och att han får utökad rätt 

till umgänge. Lina motsätter sig såväl gemensam vårdnad som utökat umgänge.  

I domen beskrivs Daniel av Lina som ”[…]aggressiv […]” (T4899-10), ”Det behövs inte 

mycket för att han ska bli vredgad” (T4899-10), ”[…]liten självinsikt” (T4899-10), 

frånvarande och att ”[Daniels]förmåga att ta hand om flickan utgör en klar osäkerhetsfaktor” 

(T4899-10). Lina menar att Daniel vid uppbrottet sagt ”[…] att han skulle slå barnet ur magen 

på henne”(T4899-10). Daniel i sin tur menar att han inte längre har problem med 

aggressivitet, ”I sin ungdom visade [Daniel] aggressivitet […] [men] efter tonåren har han 

inte haft likartade problem”(T4899-10), att han vill ”[…]vara behjälplig”(T4899-10), ”[…] 

har fast arbete”(T4899-10) och ”[…]inrett bostaden för att kunna ta hand om [Siri]”( T4899-

10). Daniel medger att ”[...] han uttryckte sig olämpligt till henne […] något […] han […] 

ångrar mycket” (T4899-10) gällande situationen som uppstod vid uppbrottet.  

Lina beskrivs av Daniel som inte samarbetsvillig då hon ”[…] vägrat honom umgänge med 

flickan”( T4899-10). Lina själv beskriver sig som ”[…]orolig för dottern”(T4899-10), 

”[…]har arbete inom barnomsorgen”( T4899-10) och som skrämd av Daniel då hon ”[…] 

                                                 
1 Fingerade namn 
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hyser stor rädsla för honom”( T4899-10). Lina anser att det är bäst att det ensamma 

vårdnadsansvaret får fortgå då ”[…] flickan [är ännu inte] fyllda två år […] hon känner inte 

[Daniel]” (T4899-10).  

Tingsrätten beslutar om fortsatt ensam vårdnad för Lina då det visar sig att parterna har 

betydande samarbetsproblem samt för att det råder otydlighet om Daniels förmåga att ta hand 

om sig själv och dottern. Denna otydlighet bottnar i att Daniel inte ensam tagit ansvar om Siri 

sedan hon föddes. Umgängesstöd förordnas och på sikt utökat umgänge för Daniel. 

Tingsrättens huvudsakliga argument för att tilldela Lina fortsatt ensam vårdnad handlar om att 

Socialnämnden i sin utredning funnit stora samarbetsproblem vilket utesluter ett gemensamt 

vårdnadsansvar. Tingsrätten bedömer att det p.g.a. Daniels tidigare frånvaro ”[…] råder en 

viss osäkerhet rörande [Daniels] förmåga att själv ta hand om dottern[…]” (T4899-10). 

Tingsrätten styrker denna bedömning med att hänvisa till Socialnämndens vårdnadsutredning 

i vilken framkommit en liknande bedömning; ”[…] vilket även synes ligga i linje med vad 

Socialnämnden i […]gett uttryck för i sin utredning” (T4899-10). Tingsrätten nämner dock 

vad gäller umgänget att detta ”[…]bör kunna utökas och leda till ett utvidgat umgänge för 

[Siri]” (T4899-10). 

Tingsrätten går i denna dom på vad vårdnadsutredningen i fallet visat och rekommenderat. 

Daniels aggressivitet eller Linas rädsla nämns inte i Tingsrättens beslut dock blir det tydligt 

att Daniel anses olämplig att sörja för Siris trygghet på egen hand. Det förekommer inte 

uppgifter i domen huruvida hoten från Daniel till Lina är dokumenterade av polis eller om 

utredning gjorts om detta. Att Daniel omhändertagits i sin ungdom innebär dock att det finns 

dokumenterat att han tidigare haft problem med sin aggressivitet. De egenskaper som 

tillskrivs Lina och framför allt Daniel kan tolkas som könade (manliga respektive kvinnliga 

egenskaper), mannen som aggressiv och frånvarande, kvinnan som vårdande (se Johansson & 

Molina 2007). Tidigare forskning finner att moderns omsorg av barnen ofta utreds mer än 

fädernas omsorg, men Tingsrätten nämner inte omsorgen i sin bedömning alls. Vikten av båda 

föräldrarna i barnets liv och de svårigheter dessa har att samarbeta ligger i fokus, inte 

omsorgen. Att Lina av Tingsrätten anses vara den som även fortsättningsvis är den person 

som bäst tar hand om barnet framkommer i det fortsatta ensamma vårdnadsansvaret. Att 

Daniel faktiskt varit frånvarande under Siris första år råder det konsensus kring och tidigare 

forskning visar att en ”bra” far ska vara närvarande (Platin et al. 2000). Tingsrättens 

kommentar om framtida utökat umgänge för Daniel och dennes nuvarande olämplighet att 



 

26 

 

sörja för Siri bottnar i att han varit frånvarande och kan ses som en uppmaning att istället vara 

engagerad och närvarande i enlighet med denna forskning. Daniel och Lina var separerade 

redan innan Siri föddes, och Tingsrättens rekommendation om utökat umgänge visar på 

presumtionen om vikten för barnet att ha en relation till båda sina föräldrar (jmf Bangura 

2003; Singer & Rejmer 2003). Tingsrätten uppmanar alltså Daniel att vara engagerad och 

visar på ett sätt möjligheten för ett framtida gemensamt vårdnadsansvar om Daniel sköter 

umgänget, engagerar sig och finns där för sin dotter. Tingsrättens bedömning visar på så sätt 

även att Lina måste låta Daniel vara en del av Siris liv, att samarbetet mellan föräldrarna 

måste förbättras med hänsyn till Siris bästa (se prop. 2005/06:99). 

Både Daniel och Lina vill visa att de ekonomiskt och delvis materiellt kan sörja för Siri, vilket 

stämmer med Brymans (2011) definition av klass. Då Daniel i sin ungdom omhändertagits 

p.g.a. aggressivitet innebär att han återfinns i Socialtjänstens register och Lina är sedan Siri 

föddes en ensamstående mamma med anställning inom barnomsorgen, de kan båda tolkas 

tillhöra ”arbetarklassen”. De arbetar båda två, men det framkommer ingen högre 

utbildningsnivå och att återfinnas i Socialtjänstens register, alternativt i belastningsregistret, 

indikerar det Eriksson (2003) beskriver som ”riskförälder”. Dokumenterat våld ska tas hänsyn 

till i vårdnadsfrågan, och att Daniel har omhändertagits enligt LVU, p.g.a. aggressivitet i 

ungdomen, bör därför ha tagits i beaktning i den vårdnadsutredning som gjorts, och av 

Tingsrätten. Tidigare forskning visar även att den uppfattade allvarligheten i våldet avgör hur 

våldet av familjerätten tolkas, lägre allvarlighetsgrad kopplas till en konflikt mellan jämlika 

parter och tas inte lika allvarligt på. Det i relation till separationsvåldet Eriksson (2003) också 

finner i sin avhandling leder till slutsatsen att Daniels hot gentemot Lina tas hänsyn till, men 

allvarlighetsgraden uppfattas som lägre då hoten inföll vid separationen.  

Tvist 2 

I dom T2081-11 behandlas Anna och Johan som har två gemensamma barn, Stina och Max, 

16 respektive 13 år gamla. Anna och Johan separerade år 2000 och har sedan dess gemensam 

vårdnad med ett tingsrättsbeslut om att barnen ska bo hos Anna och ha umgänge med Johan. 

Max har diabetes och Stina, 14 år, har enligt Anna uttryckt att hon inte vill träffa sin pappa. 

Både Anna och Johan delar uppfattningen att Anna till störst del skött hushållet och ansvaret 

om barnen. Anna uppger att relationen med Johan har präglats av hot och våld vilket Johan 

inte håller med om. Det framgår i domen att Johan arbetar, men med vad eller om Anna har 

arbete framgår ej. Utöver detta menar Anna att Johan tar för lättvindigt på Max sjukdom. 
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Johan anser inte att de har samarbetssvårigheter vilket Anna gör. Anna vill ha ensam vårdnad 

om barnen, Johan vill ha fortsatt gemensam vårdnad med ett specifikt umgänge. Anna medger 

umgänge gällande Max men inte Stina.  

Johan beskrivs av Anna i domen som oengagerad och olämplig att inneha vårdnaden om 

barnen då ” [Johan] engagerade sig inte mycket i barnen […]” (T2081-11) och ”[Johans] 

bristande förståelse för vad som är barnens bästa[…]”(T2081-11). Han beskrivs även av Anna 

som hotfull, ”[…] förhållandet präglades av hot och trakasserier” (T2081-11). Likaså 

beskriver Anna hur Johan ”[…]uteblir från umgängen […]” (T2081-11) vilket kan tolkas som 

frånvarande alternativt oengagerad. Johan själv menar att han inte är hotfull och att han vill 

vara närvarande och är rädd att stängas ute ur barnens liv om Anna får ensam vårdnad, 

”[…]att han skulle förlora inblick i deras vardag [...]” (T2081-11). Johan tydliggör att han 

arbetar och att det är detta som gjort att han uteblivit från umgängen, inte brist på 

engagemang, ”[…] samförståndslösning [gällande umgänge] passar [inte] hans arbetsschema” 

(T2081-11).   

Anna i sin tur beskrivs av Johan som den som tagit det ”[…]största ansvaret för barnen då hon 

varit boendeförälder”( T2081-11). Med detta menar han att det är ofrånkomligt att hon 

ansvarat mer om barnen då de bott hos henne stadigvarande, och inte hos honom. Anna själv 

menar att hon är den vårdande och har tagit det fulla vårdnadsansvaret redan innan 

separationen, det var ”[…]uteslutande hon som skötte hem och hushåll samt […] 

läkarkontakter och […] skolmöten” (T2081-11). 

 

Tingsrätten meddelar att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam och att båda barnen skall ha 

umgänge i samma utsträckning med sin far. Argumenten om att dottern inte vill träffa sin far 

tas inte i beaktande. Tingsrätten hänvisar till den av Socialnämnden gjorda 

vårdnadsutredningen i flera av sina ledande argument till att döma fortsatt gemensam 

vårdnad. Vad gäller Annas vårdnadsansvar skrivs: ”I den vårdnads- och umgängesutredning 

som inhämtades […]beskrivs […] att [Anna] tagit ett stort vårdnadsansvar” (T2081-11). 

Poängteras görs dock att det i denna utredning framkommit att Socialnämnden önskar att 

Johan skall ta mer ansvar om barnen, ”[…]i utredningen från 2010 […] viktigt att [Johan] 

även fortsatt skulle vara vårdnadshavare för att få honom mer delaktig i ansvar och ekonomi” 

(T2081-11). Tingsrätten håller med utredningen att föräldrarnas samarbetsproblem inte är 

allvarliga nog att den gemensamma vårdnaden ska upplösas.  
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Sett till beskrivningarna av Anna och Johan kan man även här urskilja vissa beskrivningar 

relaterade till kön. I detta fall beskrivs mamman av samtliga parter som den vårdande. Det 

framkommer inte i domen om de hot och trakasserier Anna uppger som problematiska för ett 

gemensamt vårdnadsansvar finns dokumenterade men avsaknaden på sådana uppgifter kan 

ses som ett bekräftande att så inte är fallet. Johan beskrivs även som oengagerad och 

frånvarande något som Johan själv inte håller med om. Istället poängterar han sitt arbete som 

viktigt, viktigt nog att hindra umgänge med barnen. Uppgifter om Annas arbetssituation 

förekommer inte alls i domen. Intressant i detta fall är att vårdnadsutredningen finner det 

viktigt att få Johan delaktigt i barnens ekonomi. Det är dock inte bara ekonomin som är 

viktigt för Johan att engagera sig i, även vårdnadsansvarets vikt framhålls. Här återfinns en 

tydlig antydan från Tingsrätten att Johan skall vara mer engagerad, troligtvis anses inte arbetet 

heller vara skäl nog att vara frånvarande. Annas vårdande huvudansvar ska här kompletteras 

med Johans engagemang. I enlighet med den tidigare forskningen framkommer här ett 

könskomplementärt föräldraskap där båda föräldrar anses lika viktiga för sina barn, ett 

vårdande moderskap och ett närvarande faderskap (jmf Eriksson 2003; Bangura 2009). 

Tidigare forskning har visat vårdnadsutredningens signifikans i tvister om vårdnad, något som 

framgår tydligt i Tingsrättens argumentation om det gemensamma vårdnadsansvaret i denna 

dom. Att det i vårdnadsutredningen framgår att pappan skall bli mer involverad i barnens liv 

innebär att det från Anna krävs stark argumentation om Johans olämplighet som förälder 

och/eller svårigheter att samarbeta. I led med vad tidigare forskning visat syns detta i Annas 

argumentation då hon menar att Johans hotfulla beteende och rädsla därav försvårar 

samarbetet. Att samarbetsproblemen i denna dom bedöms att föreligga men inte som 

allvarliga nog kan tolkas som indikering på presumtionen om, och vikten av, ett gemensamt 

vårdnadsansvar (se Schiratzki 1997; Singer & Rejmer 2003). Att pappan här anser arbete 

viktigt nog att hindra umgänge med barnen och att detta inte nämns av Tingsrätten kan även 

det ses som ett led i ovan nämnda presumtion. Att föräldrarnas problem att samarbeta inte är 

allvarliga nog, kombinerat med vikten av att få pappa involverad i barnens liv ligger alltså till 

grund för att det gemensamma vårdnadsansvaret ska fortgå. Tidigare forskning har visat på 

hur barnets bästa kan ses i förhållande till dess relationer med för dem viktiga personer (se 

Holtzman 2011). Det anses här vara för barnens bästa, och därmed främja relationen mellan 

pappa och barn, att föräldrarna tvingas hantera de samarbetsproblem som föreligger på ett så 

konfliktfritt sätt som möjligt.  
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Tvist 3 

I dom (T1328-11) behandlas Lejla och Boris vilka tillsammans har tvillingarna Ken och Olle, 

14 år, samt Mattias som är 7 år. De har alltid haft gemensam vårdnad om barnen och sedan de 

skilde sig har barnen bott växelvis varannan vecka hos varje förälder. Lejla ansöker om ensam 

vårdnad men accepterar att barnen fortsätter att bo växelvis. Boris bestrider detta och menar 

att det fungerar bra som det är men att det finns problem med samarbetet. Lejla anser även 

hon att det finns samarbetssvårigheter samt att Boris undanhåller henne information. Inte 

heller får barnen, enligt Lejla, kontakta Lejla när de bor hos Boris. Det är Boris mening att 

barnen visst får kontakta och träffa sin mamma men att han är försiktig i sin kontakt med 

Lejla sedan hon anmält honom för kvinnofridskränkning, om vilket polisens utredning lades 

ner. Lejla menar att hon, och även att barnen är rädda för Boris. Boris menar att han hjälper 

sönerna med skolarbetet och Lejla säger motsatsen. I domen framgår att båda föräldrarna 

arbetar, men inte med vad. 

Boris beskrivs av Lejla som bristande i omvårdnaden av barnen då han inte ”[inte] tillser […] 

i tillräcklig grad att barnen sköter sina läxor” (T1328-11) och att Boris ”[…]prioriterar istället 

barnens fritidsaktiviteter” (T1328-11). Lejla uttrycker att det inte går att samarbeta då Boris 

undanhåller henne information om barnen och att ”[…]han vill inte med henne diskutera 

angelägenheter rörande barnen […]” (T1328-11). Lejla anser också att Boris kan uppfattas 

som hotfull, att även barnen känner rädsla inför Boris, de ”[…]känner rädsla att besöka 

henne” (T1328-11) då ”[Boris] [inte vill] att barnen ska ha kontakt med henne när de vistas 

hos honom” (T1328-11).  Boris uppger att det finns en nedlagd utredning om kvinnofrids-

kränkning och att detta ligger till grund för hans sparsamma kontakt med Lejla; ”Sedan hon 

anmält honom för kvinnofridskränkning lades en polisutredning härom ned […]”(T1328-11). 

Lejla i sin tur beskrivs av Boris sparsamt, enbart som bortrest ofta, och att ”[…]han haft hand 

om barnen även utöver det växelvisa boendet” (T1328-11).  

Tingsrätten bedömer, i enlighet med sönernas önskan, att den gemensamma vårdnaden och 

det växelvisa boendet ska bestå. Barnen har en bra relation till båda sina föräldrar men dessa 

måste lära sig att hålla barnen utanför sin konflikt. Samarbetet mellan föräldrarna anses inte 

ha så stora brister. Tingsrätten hänvisar till den vårdnadsutredning som gjorts i målet som 

visar att ”[…]barnen trivs hos och har en varm relation till båda föräldrarna” (T1328-11) och 

att ”[…]utredarens uppfattning är att båda föräldrar var för sig är engagerade i sina barn 

[…]”(T1328-11).  Vad gäller föräldrarnas relation nämns att de har ”[…] en oförmåga att 
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hålla barnen utanför sin egen konflikt” (T1328-11) men att samarbetet inte kan ”[…]anses ha 

så stora brister och innebära sådana nackdelar att det, vägt mot vad en förändring kan 

innebära, utgör skäl at bryta upp den gemensamma vårdnaden, som i övrigt får anses bäst för 

barnen” (T1328-11). 

Här kan man se en distinktion gjord av tingsrätten gällande samarbetsproblem med tillhörande 

konflikt och grova samarbetsproblem. I bakgrundskapitlet nämndes att det i propositionen 

inför lagändringen 2006 står att en konflikt inte behöver vara djup för att vara oförenlig med 

gemensam vårdnad och att föräldrarna vid gemensam vårdnad bör ha ett någorlunda 

konfliktfritt samarbete (Prop. 2005/06:99). Vad ”någorlunda konfliktfritt” innebär ter sig 

svårtytt då det i denna dom framkommer att barnen drabbas illa av den konflikt som före-

ligger föräldrarna emellan, men att det gemensamma vårdnadsansvaret trots detta är bäst för 

barnen. Att barnen själva meddelat att de önskar stå under fortsatt gemensamt vårdnadsansvar 

kan vara det som här väger upp de samarbetsproblem som finns. Även i denna dom kan vi se 

att pappan av mamman beskrivs som oförmögen och bristande i sitt föräldraansvar. Lejlas 

uppgifter om hotfullt och aggressivt beteende misskrediteras då den utredning polis har gjort 

om fallet nedlagts, p.g.a. brist på bevis. Detta innebär inte att sanningshalten i Lejlas upplevda 

rädsla för Boris kan uteslutas. Tingsrätten nämner inte dessa uppgifter i sin bedömning, något 

som kan bero på att Boris friskrivits från dessa anklagelser av polis. I denna dom beskrivs inte 

mamman med några personliga egenskaper, istället beskriver Boris hur hon reser mycket i 

arbetet och att han därför tar ett stort vårdnadsansvar. Detta blir en beskrivning både av 

mamman som delvis frånvarande och av pappan som vårdande. Inte heller framkommer det 

här någon styrning från Tingsrättens sida att engagera en eller flera föräldrar, snarare syns en 

reprimand till föräldrarna om att, för barnens bästa, lösa konflikten dem emellan. Platin et al. 

(2000) forskning om det ”nya” moderna faderskapet visar som ovan nämnt att fäder ska vara 

hårda och mjuka på samma gång, vårdande respektive rättvis. Boris beskriver sig själv främst 

som vårdande och engagerad i barnen, vilket enligt domen främst tar sig uttryck i 

engagemanget för barnens fritidsaktiviteter. Det går av namnen på de yrkande i domen anta 

att föräldrarna i denna dom har utländskt påbrå, men detta framkommer inte utskrivet. Inte 

heller framgår det om båda föräldrarna har arbete eller vad detta arbete är. Det framkommer 

inga uppgifter om att familjen sedan tidigare återfinns i Socialtjänstens register, varpå det kan 

antas att familjen inte gör det. Sett till detta är föreställningar om klass och etnicitet således 

svårt finna. Även i denna dom tar Tingsrätten till fasta på Socialnämndens rekommendation 
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till beslut, vilket Tingsrätten i Linköping även ofta gjorde under 1900-talet första hälft och 

Tingsrätter i Sverige till stor del gör än idag (se Dackman 1999; Ryrstedt 2005).  

Tvist 4 

I dom T2982-10, återfinns Maria och Roberto, ett gift par med fyra barn och som tidigare bott 

i USA. Familjen flyttade till Sverige år 2000 men efter skilsmässan år 2002 flyttade Roberto 

tillbaks till USA och vårdnaden om barnen fortsatte vara gemensam. 2005 inledde Maria en 

process enligt Haagkonventionen om återförande av barn då barnen var i USA med Roberto. 

Roberto arresterades och två av barnen, döttrarna, kom tillbaka till Sverige. Två söner skulle, 

efter Tingsrättens beslut 2009, bo hos Roberto i USA och de två döttrarna i Sverige hos Maria 

med fortsatt gemensam vårdnad. Roberto hotade vid ett tillfälle sin äldsta son med kniv vilket 

resulterat i besöksförbud gentemot hans barn och före detta fru i USA. Som resultat av detta 

bor ingen av sönerna hos honom, en är utflyttad och en, David, bor hos en farbror i USA där 

han går i skolan. Maria yrkar om gemensam vårdnad om de två omyndiga barnen Ayla och 

David (13 år respektive 17 år gamla) vilket Tingsrätten interimistiskt (tillfälligt) har beslutat 

om. Huruvida Maria och Roberto arbetar, eller med vad, skrivs i domen inte ut. 

Maria beskriver Roberto i domen som en våldsam missbrukare då han ”[...]missbrukat droger 

och utövat våld mot [Maria] och barnen” (T2982-10). Hon anser honom direkt olämplig som 

vårdnadshavare då han ”[…]hotat att skada barnen med kniv” (T2982-10) utöver att han slagit 

Maria. Maria menar att Roberto har ”[…]valt att inte medverka”(T2982-10) i 

Tingsrättsförhandingen vilket visar på de stora samarbetsproblemen. Roberto själv menar 

istället att han varken är våldsam eller missbrukare och att han ”[…] gått på vredeshantering 

och AA-möten” (T2982-10). Roberto menar att han vill vara närvarande men att Maria 

försöker ”[…]skilja honom från dem [barnen]” (T2982-10). Utöver detta beskriver Roberto 

Maria som den som övergett barnen då hon ”[…]lämnade dem utan vuxen övervakning för att 

resa till Sverige” (T2982-10). Maria framställs även i domen av Roberto som underminerande 

av hans föräldraskap. Maria själv anser sig vara ”[…]mest lämplig” (T2982-10), vårdande och 

som en trygghet för barnen, något som visats sig då den tillfälliga ensamma vårdnaden 

”[…]inneburit ett lugn för barnen” (T2982-10).  

I domen framgår det att det i vårdnadsutredningen syns att Robertos familj är ”[…]en stor och 

trevlig italiensk familj” (T2982-10) och att farföräldrarna och farbrodern är viktiga för barnen. 

Denna familj övertalade äldsta sonen att ta tillbaka anmälan mot sin far efter ett knivöverfall. 

Utöver detta framgår, enligt domen, i vårdnadsutredningen att Roberto inte bidrar ”[…]med 
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en krona till barnens underhåll” (T2982-10) och att det saknas förutsättningar för gemensam 

vårdnad.  

Tingsrätten beslutar om att Maria ska få ensam vårdnad om de två barnen, i enlighet med 

barnens önskan, för att Maria är den förälder som har bäst förmåga att sätta barnens behov 

först och ge trygghet och omvårdnad, vilket ger ökade möjligheter till gynnsam utveckling för 

barnen. Tingsrätten hänvisar till vårdnadsutredningen vad det gäller samarbetet och den 

gemensamma vårdnaden; ”[Marias] och [Robertos] svårigheter att samarbeta i frågor som 

gäller barnen saknas förutsättningar för gemensam vårdnad”( T2982-10). Vidare bedömer de 

att det är Maria som har ”[…]bäst förmåga att i nuläget ge barnen omvårdnad och trygghet” 

(T2982-10) och den som har ”[…]förmåga att sätta barnens behov före sina egna” (T2982-

10). De anser att Maria kan ge barnen trygghet och ”[…]möjligheter till en gynnsam 

utveckling” (T2982-10).  

Även i denna dom beskrivs pappan som våldsam av mamman. I denna dom framkommer det 

att Roberto haft besöksförbud mot både Maria och barnen varpå det kan konstateras att 

våldsamheter finns dokumenterat.  Pappan beskrivs även som en missbrukare och som direkt 

olämplig som vårdnadshavare, ett av rekvisiten (”kraven”) för att enskild vårdnad ska kunna 

tilldömas. Roberto uppger att han närvarat på både AA-möten och vredeshantering, något som 

kan antas medge en historik av aggressionsproblem och missbruk. Det andra rekvisitet för 

ensam vårdnad, samarbetssvårigheter bedöms av Tingsrätten som uppfyllt. Mamman beskrivs 

tydligt som vårdande, lämplig och trygg och enligt Tingsrätten bäst på att sätta barnens behov 

före sina egna. Huruvida detta framgår i lagens intentioner som en definition på lämplig 

vårdnadshavare eller inte får jag lämna osagt. Agell och Malmström (2010) beskriver som 

tidigare nämnt att det som är bäst för barnets utveckling anses generellt vara till barnets bästa 

och sett till Tingsrättens argumentation i denna dom är det precis det frågan gäller, 

”möjligheter till en gynnsam utveckling” (T2982-10). Mamman beskrivs här av pappan som 

underminerade och övergivande. Här kan skillnader i hur en dålig förälder är urskiljas, till 

exempel som aggressiv pappa eller övergivande som mamma, liknande de könade skillnader 

som framkommer både i Platin et al. (2000), Peterssons (2006) och Banguras (2003) 

undersökningar. Dessa socialt konstruerade könade egenskaper tar sig uttryck i skilda 

förväntningar på manligt och kvinnligt föräldraskap. En pappa skall vara hård och mjuk, 

närvarande och rättvis, medan en mor är vårdande och omsorgsfull.  
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Tingsrätten återkommer inte till uppgifterna lämnade av Roberto gällande Marias lämnande 

av barnen utan översyn, vilket tyder på att Tingsrätten ej anser detta relevant. Sant eller inte, 

Maria anses bäst lämpad att säkerställa barnens trygghet. I denna dom framkommer inget som 

tyder på att Tingsrätten vill få Roberto mer engagerad, presumtionen om vikten av båda 

föräldrar får därför antas bortröjd av, inte samarbetssvårigheter, utan av att Roberto är direkt 

olämplig och att en förändring härom anses orealistisk. Man kan tyda att det inte anses bra 

föräldraskap att inte bidra ekonomiskt, något som återfanns i domskäl vid Linköpings 

Tingsrätt redan på 1940- och 50-talet enligt Dackman (1999). Det moderna föräldraskapet 

tolkas däremot ingenstans i den tidigare forskningen som ett ekonomiskt sådant. Det framgår i 

domen att Maria inte lägger någon vikt vid huruvida Roberto bidrar ekonomiskt, men 

vårdnadsutredningens uttalande om detta refereras till. I vårdnadsutredningen framgår det här 

att Robertos familj är en stor och trevlig italiensk sådan, där relationerna till övriga 

familjemedlemmar anses viktiga. Det är även den enda gången Tingsrätten eller 

vårdnadsutredningen nämner barnens relation till andra viktiga personer än föräldrarna. Detta 

kan tolkas som ett konstaterande av att Robertos olämplighet och frånvaro inte bör påverka 

barnens relation till andra familjemedlemmar även om en schablonbild av en typisk utökad 

italiensk familj framträder (jmf de los Reyes 2007).  

Tvist 5 

I tvist T1084-12 vill Nadira ha ensam vårdnad om hennes och Rezas två barn. Nadira och 

Reza fick barn i Irak, Amir och Mahan. Nadira kom till Sverige 2006, två år före hennes man 

Reza. Nadira anför att hon anmält Reza för misshandel och visar på domar i både Tingsrätten 

och Göta hovrätt som bekräftar detta. Reza lämnade Sverige efter tre år.  Vid tidpunkten för 

flytten bodde han på en flyktingförläggning, vilket Nadira tror beror på utvisning. Ingen vet 

vart Reza befinner sig och Nadira vill nu att vårdnaden om barnen, 10 och 12 år, ska anförtros 

åt henne ensam. En god man är utsedd till Reza då han inte kan nås eller närvara. Enligt denne 

gode man har Migrationsverket inga uppgifter om Reza, eller om någon utvisning. Inte heller 

kan upplysningar ges om huruvida han finns kvar i Sverige eller inte. Inga uppgifter om 

arbete återfinns i domen.  

Reza beskrivs av Nadira som våldsam och som illegal flykting då han ”[…]kom till Sverige 

på falska papper och falskt namn” (T1084-12) och ”[…]hon anmälde honom för misshandel” 

(T1084-12). Nadira menar att en kriminella handling, uppvisande av falska papper, fick Reza 

utvisad efter att han bott på flyktingförläggning. Hon beskriver att hon vill ”[…]kunna 
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fullgöra sina skyldigheter som förälder”(T1084-12) och på ett sätt som vårdande då hon vill ta 

med barnen och ”[…]hälsa på sin svårt sjuke far” (T1084-12). I denna dom återfinns bara 

beskrivningar från Nadira då Reza befinner sig utom landet och inte lokaliserats. 

Tingsrätten konstaterar att Reza ”under överskådlig tid är förhindrad att utöva vårdnaden om 

barnen” (T1084-12). Detta är det viktigaste och egentligen enda argumentet då Nadira 

nödvändigtvis måste vara ensam vårdnadshavare pga. detta. I 6 kap 8a§ FB står det 

uttryckligen att om en vårdnadshavare är långvarigt förhindrat att ta del av vårdnadsansvaret 

så ska vårdnaden tillfalla den andre föräldern om denne är lämplig. 

Att det bara förekommer beskrivningar av Reza och Nadira gjorda av Nadira själv gör att det 

blir svårare att finna föreställningar om kön, klass och etnicitet i denna dom. Nadira 

framhåller inte sina vårdande egenskaper utan det är Rezas kriminella beteende och utvisning 

som är kärnan i hennes argumentation. Nadira nämner att hon anmält Reza för misshandel, 

och det framkommer att detta finns dokumenterat, även om Tingsrätten i sin bedömning i 

domen enbart konstaterar att Reza är förhindrad att ta del av vårdnadsansvaret. Huruvida Reza 

är lämplig eller inte, eller om det i dagsläget finns svårigheter att samarbeta är helt sonika inte 

relevant då Reza är långvarigt förhindrad. Att Nadira tilldöms vårdnadsansvaret innebär dock 

att hon bedöms lämplig att se till barnens behov, barnens bästa. Argumentationen om Rezas 

utvisning och illegala beteende kan precis som Johansson & Molina (2007) beskriver tolkas 

som ett ”vi” och ”dem”- byggande från Nadira. Nadira särställs från den illegala invandraren 

då hon beskrivs som här på lagliga grunder och vill nu kunna sörja för sina barn på bästa sätt. 

Nadira är en ensamstående mamma till två barn med en per definition frånvarande pappa men 

huruvida hon arbetar eller inte, förekommer i Socialnämndens register eller hur hon bor 

nämns inte i domen. Vid tidpunkt för domen hade Nadira och barnen bott i Sverige i sex år. 

Tvist 6 

I tvist T4927-11 framkommer att Susanne var, strax efter att hon träffat Anders, med om en 

olycka som resulterade i whiplashskador. Ett par år senare fick paret en dotter, Maya. 

Föräldrarna separerade när Maya var tre år och har haft gemensam vårdnad med Maya boende 

hos Anders då Susannes skada har gett henne omfattande smärtor, för vilka hon dagligen 

medicineras med morfin. Anders stämmer om ensam vårdnad då han anser att det finns djupa 

samarbetssvårigheter, att Susanne är olämplig som vårdnadshavare, att han haft 

huvudansvaret för Maya sen hon föddes, att Susanne har svårt med ekonomi och 

beslutsfattande men han känner sig positiv till utökat umgänge mellan dottern och Susanne. 
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Susanne anser sig inte olämplig och vill att den gemensamma vårdnaden ska kvarstå. Hon 

uppger en rädsla för att umgänget och hennes relation till Maya ska försämras. Maya är vid 

tiden för domen sex år gammal och i domen återfinns uppgifter om ekonomiska situationer, 

dock inte huruvida föräldrarna arbetar eller med vad. 

Susanne framställs av Anders i domen som olämplig som vårdnadshavare 

”på grund av sin sjukdom” (T4927-11). Anders menar att sjukdomen gör att hon ”[…]har 

svårt att fatta beslut och ta ansvar […]” (T4927-11). Anders anser även att Susanne är 

olämplig som vårdnadshavare då hon har ”[…]bristande föräldraförmåga” (T4927-11). 

Susanne själv ser sig som lämplig och som att ha ”[…]en god och nära relation” till dottern 

(T4927-11). Susanne poängterar vikten av relationen, att ”[…] ju äldre flickan blir desto 

viktigare blir hennes relation till modern” (T4927-11). Susanne beskrivs även av Anders som 

ostrukturerad till skillnad från Anders själv som anser det ”[…]viktigt med struktur i 

vardagen” (T4927-11). Anders beskriver sig själv som vårdande och ansvarfull då han 

”[…]haft huvudansvaret för [Maya] sedan hon föddes”(T4927-11). Anders har ”en trygg och 

stabil livssituation med en god ekonomi […]” (T4927-11). Av Susanne beskrivs Anders som 

motarbetande gällande Susannes försök att förbättra samarbetet. Vad gäller samarbetet anser 

Anders att detta är problematiskt, och Susanne att de trots svårigheterna har kapacitet att göra 

det bästa för Maya.  

Tingsrätten gör bedömningen att Maya är i en känslig ålder och att föräldrarna har stora 

samarbetsproblem. Utöver detta bedöms Susannes skada resulterat i en bristande fysisk 

förmåga och ork. Trots att det, enligt Tingsrätten, är normalt med gemensam vårdnad beslutar 

de här om ensam vårdnad för Anders. Tingsrätten upplyser om att ”Det normala är att 

föräldrarna har gemensam vårdnad” (T4927-11) men de ”ansluter sig […] till socialnämndens 

förslag, att det är bäst för [Maya] att [Anders] ensam tillerkänns vårdnaden om 

flickan”(T4927-11). Detta baserar Tingsrätten på vad utredningen visat om föräldrarnas stora 

samarbetsproblem, och att ”[Maya] är nyss fyllda sex år och hon är nu i en känslig ålder” 

(T4927-11). Tingsrätten konstaterar även att Susanne har en ”[…]begränsad fysisk förmåga 

och ork” (T4927-11), något som påverkar beslutet om vårdnaden och att Susanne vid 

umgängen ska få ”[…]hjälp av anhöriga” (T4927-11) för att säkerställa att Maya får ” […] en 

trygg och stabil tillvaro” (T4927-11).  

Även i denna dom ansluter sig alltså Tingsrätten till det vårdnadsutredningen rekommenderar. 

Både utredningens och Tingsrättens bedömning bottnar i samarbetssvårigheter och i denna 
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dom poängterar Tingsrätten att flickans ålder gör situationen mer prekär. Varför just åldern 

sex år är en känslig ålder nämns ej, inte heller återkommer detta i någon annan dom där 

barnen är mellan ett år upp till sjutton år gamla. Att Susanne skada gjort henne fysiskt svag 

anses här inte kunna säkerställa dotterns trygghet. Anders beskrivs inte av Tingsrätten, bara 

Susanne och hennes fysiska svaghet. Däremot anses Anders uppenbart som lämplig, både då 

han får vårdnaden och som i kontrast till Susannes olämplighet. Att det ”normala” är 

gemensam vårdnad, men att det här beslutas om ensam vårdnad leder till slutsatser om att 

samarbetet här anses vara så pass problematiskt att den gemensamma vårdnaden måste 

uteslutas och/eller att Susanne anses direkt olämplig att ha vårdnaden, umgänget begränsas 

dock inte. Vikten av den andra föräldern betonas alltså fortfarande men inte tillräckligt för att 

rättfärdiga förälderns juridiska rätt till insyn i barnets liv. Dackmans (1999) studie och annan 

tidigare forskning finner att mamman är den som oftast tilldöms ensam vårdnad om barnen/t, 

men här är det är pappan som blir ensam vårdnadshavare. Däremot överensstämmer denna 

studies slutliga resultat med den tidigare forskningen då det ensamma vårdnadsansvaret 

tillfaller mammor i tre av de fyra domar där ensam vårdnad tilldöms.   

Anders tillskriver sig själv, i enlighet med Platin et al. (2000), det moderna faderskapets 

egenskaper då han är vårdande och gränssättande. Anders är strukturerad när det gäller både 

uppfostran och ekonomi, något som Anders menar att Susanne inte är. Tingsrätten bedömer 

att det är Anders är lämplig som vårdnadshavare varpå föreställningar om vikten av 

ekonomisk kontroll kan intolkas. I Lundström och Sallnäs (2003) undersökning fann man att 

arbetarklassen, de som är i kontakt med socialtjänsten och ensamstående mödrar löper större 

risk att få sina barn omhändertagna. Susanne är troligtvis sjukskriven (även om detta inte 

framgår i domen), i varje fall så pass sjuk att hon inte anses kunna ta hand om sitt barn. Enligt 

Anders beskrivs hon som oekonomisk och att hon har varit under utredning av Socialtjänsten. 

Hon förlorar vårdnadsansvaret om sin dotter p.g.a. sin fysiska skada och oförmåga att 

samarbeta med fadern. Huruvida Socialnämnden i sin utredning lägger vikt vid Susannes 

fysiska skada och ekonomiska situation framgår inte i domen men Susanne ligger enligt 

Lundström & Sallnäs (2003) i riskzonen att få sitt barn omhändertaget, alternativt förlora 

vårdnaden om denne.    
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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att utifrån ett genusperspektiv ringa in könssegregerande argument i Tingsrättens 

domar i tvister om vårdnad år 2012. De frågor som sökte sina svar var: 

 I de avgöranden det beslutas om gemensam vårdnad, vilka föreställningar om kön går 

att utläsa i argumentationen?  

 I de fall avgörandena går emot den normerande principen om gemensam vårdnad, till 

fördel för ensam vårdnad, vilka föreställningar om kön kan då utläsas i 

argumentationen? 

Resultatet av undersökningen visar att det förekommer konflikter mellan föräldrarna i de två 

domar där den gemensamma vårdnaden tilldöms att bestå, men att denna konflikt inte anses 

tillräckligt allvarlig för att gå emot principen om barnets bästa. Det framgår att en förändring i 

vårdnadskapet kan innebära större nackdelar för barnen än att den gemensamma vårdnaden 

består. Vårdnadsutredningen och Tingsrätten bedömer att ett fortsatt gemensamt 

vårdnadsansvar främjar pappans delaktighet och engagemang gällande barnen och att denna 

delaktighet kompletterar mammans vårdnadsansvar. I flera fall i denna undersökning är det 

uppenbart att papporna varit frånvarande och oengagerade under relationen, något Tingsrätten 

inte kommenterar. Det förefaller dock att pappor ofta ska styras till engagemang efter det att 

relationen upphört i och med presumtionen om det normala gemensamma vårdnadsansvaret 

och hur detta får pappor både engagerade och närvarande i barnens liv. Både pappor och 

mammor i de fall gemensam vårdnad tilldöms anses av Tingsrätten som lämpliga att inneha 

detta juridiska ansvar. De uppgifter som framställer papporna som våldsamma i dessa domar 

styrks inte, och läggs heller ingen vikt vid.  Pappor beskrivs i dessa domar som både 

oengagerad (och ska styras till engagemang) o vårdande, och mammorna som vårdande och 

delvis frånvarande (här i motsats till pappans större vårdnadsansvar). Det gemensamma 

vårdnadsansvaret ses här som gynnande för relationer, båda föräldrarna skall vara delaktiga i 

besluten om barnen för att främja de känslomässiga förhållandena mellan föräldrar och barn.  

I de fall avgörandena går emot den normerande principen om gemensam vårdnad anses 

konflikterna och samarbetssvårigheterna föräldrarna emellan vara av den art att det för barnet 

är bäst att en förälder ges ensam vårdnad. Att tvisten är djupare i dessa fall syns i hur 

föräldrarna framställs, det läggs större vikt vid personliga egenskaper. Papporna framställs 

som frånvarande, dokumenterat (och inte dokumenterat) aggressiv alternativt våldsam, 

olämplig att sörja för barnet, att inte bidra ekonomiskt till försörjningen av barnen, 
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strukturerad i vardagen men även vårdande och ansvarsfull. Mammorna framställs 

annorlunda. De beskrivs överlag som att vara vårdande, som ett lugn för barnen, trygga och 

lämpade att se till barnens behov. Det förekommer även beskrivningar av mammor som 

underminerande av pappornas föräldraskap, ostrukturerade och som bristande i sin fysiska 

förmåga. Det framträder en skillnad i pappor och mammors bra, respektive dåliga egenskaper. 

Medan det är sämst för barnen att ha en oengagerad och våldsam pappa, är det i samma läge 

värst om en mamma är ostrukturerad och underminerande av pappornas föräldraskap och dess 

relation med barnet.  Ovan nämnda styrning från Tingsrätten för att få papporna engagerade 

syns även i dessa domar och måste ses som ett komplement till mammornas vårdade 

huvudansvar. Även om papporna, och mamman, i ett fall, inte får juridiskt vårdnadsansvar 

poängteras vikten av deras relation med barnet och ett engagemang. Ser man på föräldra-

skapet som komplementärt, vilket tidigare forskning visat på, framstår vikten för barnet att ha 

en relation med båda föräldrar desto större. I Tingsrättens bedömningar beskrivs sällan 

papporna, det är istället i det outskrivna beskrivningar av papporna återfinns och då som 

motsatsen till de lämpliga vårdande mammorna. 

Föreställningar om klass och etnicitet är svårare att finna i empirin, både vid gemensamt 

vårdnadsansvar och det ensamma. Detta för att det, precis som Lundstöm & Sallnäs (2003) 

skriver, är sällsynt med hänvisningar till de yrkandes boendemiljö och ekonomiska situation. 

Det som faktiskt kan uttydas är att det rör sig om flertalet ensamstående mödrar, att flera av 

papporna arbetar men inte med vad, att en mamma är sjukskriven och förekommer i 

Socialtjänstens register. I dom 4 (T2982-10) påvisas dock ett ekonomiskt föräldraskap, eller 

avsaknaden av ett, då Socialnämnden i sin utredning påpekar att pappan inte bidrar 

ekonomiskt. Denna avsaknad av ekonomiskt engagemang får ses som styrka pappans 

olämplighet. 

 Lundström och Sallnäs (2003) menar att flera forskare funnit att ”arbetarklassen”, vilket jag 

tolkar in flertalet av föräldrarna i denna undersökning att tillhöra, löper större risk att få sina 

barn omhändertagna. Att föräldrarna tolkas tillhöra arbetarklass grundas här på avsaknaden av 

uppgifter om utbildning, föräldrarnas civilstånd och det faktum att flertalet av papporna 

återfinns antingen i Socialtjänstens register eller belastningsregister. Dessa kriterier i sig 

betyder inte ”arbetarklass”, men sammantaget i undersökningen är det den tolkning jag gör, 

och en slutsats som kan dras är att arbetarklassen tycks dominera dessa tvister. Likväl kan 

uttydas att det i dom 2 (T2081-11) inte anses olämpligt att låta arbetet gå före umgänge med 
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barnen och detta kan tolkas understryka arbetets vikt. Den tidigare forskningen visar att 

ekonomiska förhållanden och föräldrar med sjukdom och/eller missbruk kan av Familjerätten 

klassas som riskföräldrar, faktorer som kan urskönjas i dom 6 (T4927-11) där det 

framkommer att pappan anser sig vara strukturerad gällande ekonomin och beskriver 

mamman som motsatsen. Denna mamma är den enda mamma i undersökningen som förlorar 

vårdnadsansvaret för barnet men huruvida detta påverkar Tingsrättens bedömning går inte att 

utläsa i domen.  

Att flera föräldrar har annat etniskt ursprung än den svenska framkommer, likaså att detta inte 

verkar påverka Tingsrättens bedömning. Det framkommer att en utländskt född förälder som 

vistas i Sverige på lagliga grunder särställer sig från illegala invandrare, men det framkommer 

inte huruvida Tingsrätten tar med detta i sin bedömning. Intressant är dock att det den enda 

gången andra anhöriga nämns som viktiga för barnen, betonas att det rör sig om en italiensk 

familj.  
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Slutdiskussion 

I detta uppsatsen sista kapitel förs en kort diskussion om undersökningen och om det som 

framkommit men som ej går att hänvisa till uppsatsens frågeställningar.  

Efter analys av de sex domarna från Tingsrätten där datum för beslut inträffat under 2012 kan 

man konstatera att studiens begränsade omfattning innebär svårigheter att ur ett 

intersektionellt perspektiv dra generella slutsatser. Detta har för studien inneburit ett skiftat 

fokus till ett genusperspektiv. Materialet har brister när det gäller föreställningar om klass och 

etnicitet även om föreställningar om kvinnliga respektive manliga egenskaper framträder. En 

anledning till detta kan vara att det i Socialnämndens vårdnadsutredningar förekommer 

uppgifter om etnicitet, arbete och boendesituationer men att Tingsrätten inte refererar till detta 

i domen. Detta utelämnande av uppgifter kan visa på den saklighet Tingsrätten företar sig vid 

avgöranden, den informationen anses inte relevant. Normer om vad som anses ett bra 

föräldraskap eller vad som är till barnets bästa är kognitiva mallar, inlärda sedan barnsben 

som kategoriseringar (Sunesson 2002). Dessa kategoriseringar, såsom moderligt och faderligt 

i denna uppsats, är socialt inlärda och speglar dagens samhälles syn på kvinnligt och manligt. 

Att det är socialt inlärt innebär att vi, här och nu, i stor utsträckning delar denna syn, och att 

kritiskt granska föreställningarna och förekomsten av dem uppdagar det som i mångt och 

mycket tas förgivet. I dagens samhälle, likt 1953 enligt Dackmans (1999) undersökning, 

föreställer vi oss faktiskt en skillnad i hur män och kvinnor är föräldrar. ”Barnets bästa” är 

ledstjärnan i domarna men dess innebörd måste ses som skiftande då vad som anses olämpligt 

i vårdnadsfrågan påverkas av huruvida frågan gäller en mamma eller pappa. Etnicitet och 

klass förefaller inte påverka utgången i tvisterna, men det kan konstateras att arbetarklassen 

dominerar tvisterna. 

Värt att nämna, utöver svaren på frågeställningarna, är som följer; 

 

 I Tingsrättens avgöranden återfinns skillnader i beskrivningar av mammors och 

pappors olämplighet respektive lämplighet i vårdnadsfrågan. Att någon missgynnas 

med direkt hänvisning till kön kan dock inte utläsas. 

 I alla de domar där en vårdnadsutredning gjorts av Socialnämnden (i dom 5, T1084-12 

har ingen utredning gjorts) ansluter sig Tingsrätten till dess rekommendation till 

beslut, vilket anknyter till Ryrstedts (2005) slutsats om vårdnadsutredningens vikt vid 

tvister om vårdnad. 
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 Av de sex domar som legat till grund för analys frångås det gemensamma 

vårdnadsansvaret till fördel för det ensamma i fyra fall. I tre av dessa domar tilldöms 

det ensamma vårdnadsansvaret mammor. 

 Tingsrättens främsta argumentation i domar om både ensam och gemensam vårdnad 

behandlar föräldrarnas samarbetssvårigheter och huruvida detta utesluter gemensamt 

vårdnadsansvar eller inte. Det tycks enbart vara en av två parter i en tvist som anser att 

det föreligger svårigheter att samarbeta kring frågor som gäller barnen. 

 Är våld inom en relation inte dokumenterat av Socialnämnden eller polisen läggs 

ingen vikt vid detta i avgörandet. Vid dokumenterat våld kommenteras även detta 

sällan av Tingsrätten men i de fallen kan utläsas att papporna (för det är bara om 

pappor dessa uppgifter förekommer) anses olämpliga utöver det bristande samarbetet. 

Samarbetet kan även det ses som påverkat av våld och rädsla i de fall våldet är 

dokumenterat.  

Denna undersökning kan ligga till grund för fortsatt forskning inom området, det finns flera 

intressant ingångar, vilka följer nedan. Att gemensam vårdnad idag är det vanligaste, t.o.m. 

det ”normala” enligt Tingsrätten själva i dom 6 (T4927-11) blir inte tydligt i denna 

undersökning då det tilldöms gemensam vårdnad i endast två av sex domar. En analys av fler 

domar skulle kunna visa om detta beror på det urval som gjorts i denna uppsats eller om den 

ensamma vårdnaden faktiskt är vanligare än den gemensamma vid tvister om vårdnad, boende 

och umgänge. En anledning kan vara att de fall där föräldrarna slutit avtal om vårdnad vid 

sidan om rätten inte analyserats. 

Intressant vore att undersöka huruvida uppgifter om rädsla p.g.a. våld tas i beaktning vid 

bedömning om samarbetssvårigheternas art av Tingsrätten. Tidigare forskning visar att 

Familjerätten tar med dokumenterat våld i sina bedömningar och i alla de domar mammorna 

stämmer om ensam vårdnad förekommer det, från dem, uppgifter om pappornas aggressivitet 

och uppgifter om hot och våld. Tingsrätten kommenterar inte dessa uppgifter i sin bedömning 

och inte heller specificeras vad de grundar bedömningen om samarbetssvårigheter på.  

Då vårdnadsutredningens vikt i tvister om vårdnad, boende och umgänge kan konstateras, 

vore det intressant att få till stånd en intersektionell analys av dessa utredningar. Förekommer 

det i dessa utredningar föreställningar om kön, klass och etnicitet och bedöms föräldraskapet 

eventuellt på olika grunder för män och kvinnor?  
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