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Abstract 
Author: Anne-Marie Jurzysta and Linda Nilsson 

Title: Motherhood – the obvious parenthood? The signification of gender during custody 

battles (translated title) 

Supervisor: Susanna Lundberg 

Assessor: Lars Harrysson 

The purpose of this study was to analyse custody battles that had ended during the years 

2008-2009 in the municipality of Lund, Sweden. We wanted to see which different variables 

that are considered during these custody battles. We also wanted to see if gender really does 

matter during the process. The analyse was rooted in theories about gender since we have 

been interested in seeing why mothers are more likely to get sole custody than fathers are. The 

material we have studied are verdicts from the district court in Lund, and mainly we have 

studied the ones where the parents have not been likely giving up on obtaining sole custody. 

We did an analysis of content when we studied the material; we had to find clarity in which 

parent that was the front figure and which of them was more likely “the bad guy” in each 

case. What we have found in this study suggests that gender is a variable that does matter in 

custody battles. We found out that a high percentage of mothers managed to get sole custody, 

while only a few percent of the fathers got sole custody. We also found out that it seems to be 

harder for fathers to win in custody battles and it seems like there often needs to be some sort 

of risk for the child’s safety if they live with their mother for fathers to get sole custody. The 

district courts might strive for equality, but since they’re a part of this society they are 

affected by the gender roles that currently exist, and these gender roles seem to value 

mothers’ parental ability above fathers’. 

Keywords: custody battles, gender contract, parental ability, child’s best interest 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

”Fortfarande är det så att mammor tar ut mer föräldraledighet,  

de jobbar deltid, de går på mötena på dagis och i skolan.  

Så när de går in i rätten har de en ofta en fördel.”  

(Sydsvenskan, 2010-08-22, När papporna gick till attack) 

Att mannen har setts som familjens överhuvud är ingen nyhet, fram till ungefär 1960-talet var 

det mannen som var den som försörjde sin familj medan kvinnan var ansvarig för barnen och 

hemmet. Mannens inkomstbringande försörjning värderades mycket högre i samhället än det 

arbete som kvinnan utförde i hemmet. Under 1970-talet skedde en förändring och kvinnor var 

inte längre lika beroende av äktenskapet som de hade varit tidigare (Hydén & Hydén, 2002, s 

25).  

När det kommer till de förhållanden som råder i hushållen idag är skillnaden att även om 

kvinnor ägnar större del åt barnen och hushållet än männen så är det numera ett sorts frivilligt 

val som man har kommit överens om inom familjen. Hydén & Hydén uttrycker det även som 

att en kvinna i dagens samhälle kan göra vad hon vill, så länge hon gör det underordnat 

mannen och får det att framstå som ett personligt val (2002, s 27). Det är inte helt ovanligt att 

höra talas om de dubbelarbetande kvinnorna, som alltså arbetar heltid både på sin arbetsplats 

och i sitt hem. Med andra ord kan man se att det än idag är samma genusmönster som följs 

inom familjerna. Vad är det som bidrar till att rollerna delas upp på detta viset? Är det något 

man talar om inom familjen eller är det helt enkelt en roll man fostras till att ta och egentligen 

inte analyserar särskilt mycket? 

Under våren 2010 hände det något i massmedia i Sverige, en pappaorganisation gick till 

attack mot hur man dömer i vårdnadstvister i Lunds kommun. De ansåg att fäder systematiskt 

diskriminerades och att all ensam vårdnad om barn i Lunds stad de senaste åren har tilldelats 

mödrar (Sydsvenskan, 2010-08-22, När papporna gick till attack). Fäderna i denna 

organisation menade att såväl socialtjänsten som tingsrätten automatiskt ställde sig på 

moderns sida och att fäderna inte hade en chans att få ta del av vårdnaden när det kom till 

deras barn. Enligt dem spelade det ingen roll om modern visade sig vara olämplig som 
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vårdnadshavare och fadern borde ha varit ett mycket lämpligare alternativ. De använde sig till 

och med av ord som att Lund var ett Auschwitz för pappor (Sydsvenskan, 2010-08-22, När 

papporna gick till attack). Man får anta att dessa hårda ord har sin grund i den sorg och 

frustration de i organisationen känner, då de har förlorat närheten till sina barn och i vissa fall 

kontakten med dem. På sätt och vis kan det vara positivt att de ger en bild av att fäder faktiskt 

bryr sig och vill ta upp kampen för att få träffa sina barn, istället för den bild av negligerande 

fäder och kämpande ensamstående mödrar som så ofta syns annars.  

Det var till en början denna debatt som gjorde oss intresserade av hur vårdnadstvister kan se 

ut om man granskar dem med ett genusperspektiv i åtanke. Då tingsrättens domar är offentliga 

handlingar är de även tillgängliga för undersökning. Med pappaorganisationens ord i 

bakhuvudet var vi intresserade av att se om det gick att utläsa något i de domar vi hade 

angående hur socialtjänsten hade rekommenderat angående vårdnaden och varför. Vi ville 

sedan även se om det verkade som tingsrätten slaviskt följde dessa rekommendationer. Vad 

som är viktigt att veta när det kommer till vårdnadstvister är de olika roller som tingsrätten 

och socialtjänsten har. Socialtjänsten ska erbjuda samarbetssamtal och arbetar i en 

konfliktlösande riktning medan tingsrätten har som uppgift att leda handläggningen och 

juridiskt avgöra tvisten mellan parterna (Rejmer, 2003, s 191).  

Vi tycker att ett genusperspektiv är lämpligt för att utläsa hur man ser på de olika 

föräldrarollerna. Finns det något som tyder på att det är modern som anses vara den primära 

vårdnadshavaren eller är det lika stor chans för fäderna att ta denna roll? Hur ser det ut med 

det umgänge som barnet har rätt att ha med båda sina föräldrar, är det något som båda 

föräldrarna kämpar lika mycket för att få? Det finns en fördom om att det är fäderna som 

oftast får nöja sig med att träffa sina barn via umgänge. Vad kan det finnas för anledningar till 

att det oftast är fäderna som blir utan vårdnad, är det normer som råder i samhället eller är det 

kanske så att fäderna inte är lika intresserade av att ta hand om barnen som mödrarna är? Hur 

ser samhället på ensamstående fäder respektive ensamstående mödrar? Anses den 

föräldraförmåga man har bero på vilket kön man har?  

De senaste åren har jämställdhet varit ett hett ämne i media och även i vardagen hos 

medborgarna. I dagens Sverige verkar det ganska självklart att man ska vara för jämställdhet 

mellan könen. Dock är det främst männens makt över kvinnorna som diskuteras mest, till 

exempel att majoriteten av chefer är män, att män har högre lön än kvinnor då typiskt manliga 
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yrken har en högre genomsnittlön än typiskt kvinnliga och så vidare. Det finns en risk för att 

mannen tänker att ett jämställt samhälle i praktiken endast skulle gynna kvinnorna. Om det är 

så att fäder diskrimineras i vårdnadstvister så kan man undvika den polariseringen genom att 

visa att jämställdhet faktiskt skulle gynna båda könen. Männen har inte bara makt att förlora, 

de har även något stort att vinna – sina barn. 

1.2 Syfte 

Syftet med vår c-uppsats är att med hjälp av genusteori och analytiska begrepp undersöka 

betydelsen av genus respektive föräldraförmåga vid vårdnadstvister och vad tingsrätten fäster 

störst vikt vid i sina bedömningar.  

1.3 Frågeställningar 

 Vad kan man utläsa ur domarna gällande vårdnad? Hur ofta döms det till gemensam 

respektive ensam vårdnad och varför blir utslaget som det blir? 

 Vilka faktorer tar tingsrätten mest hänsyn till i vårdnadstvister? 

 Vad kan det finnas för anledningar till att det mest är mödrar som har ensam vårdnad 

om barn? Finns det risk för att fäder diskrimineras i vårdnadstvister? 

 Hur kan man med hjälp av genusteorier analysera snedfördelningen mellan könen när 

det gäller ensam vårdnad? 

2. Bakgrund/Tidigare forskning 

2.1 Processen 

Den handläggning som sker under en vårdnadstvist sker i två delsystem. De består av 

socialtjänsten och rättssystemet där socialtjänsten står för utredning och rekommendation och 

rättssystemet fattar ett beslut. Hela processen inleds genom att en av eller båda föräldrarna 

vänder sig till tingsrätten. Här inleds en förberedelse och föräldrarna skickas till socialtjänsten 

för att erbjudas samarbetssamtal. Tingsrätten begär även en utredning som socialtjänsten ska 

göra (Rejmer, 2003, s 95), detta för att kunna fastställa om de båda föräldrarna är optimala 

vårdnadshavare eller om man bör rekommendera vårdnaden till enbart den ene föräldern.  
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I fall då det inte är direkt olämpligt ska utredarna försöka klarlägga barnets inställning och 

redovisa denna (FB 6:19:4). Något som ska ske med omdöme och med tanke på barnets ålder 

och mognad. Ett barn som inte nått tillräcklig ålder eller mognad bör inte utsättas för detta då 

det är ett stort ansvar att säga vilken förälder man helst vill bo hos. Då de inte har uppnått en 

tillräcklig ålder eller mognad kan man inte vara säker på att det är deras egen åsikt som 

kommer fram och att de inte har blivit påverkade av föräldrarnas åsikter. 

När förberedelsen har avslutats sätts en tid för huvudförhandling som kan delas in i tre 

moment (Rejmer, 2003, s 102).  

1. Sakframställan – rätten inleder med att kort redogöra för tvisteläget och för vad som 

ska behandlas vid förhandlingen (RB 43:7:1). Därefter ska käranden framställa sitt 

yrkande och svaranden anger om detta medges eller bestrids (RB 43:7:2).  

2. Bevisningens förebringande – När parterna utvecklat sin talan läggs bevisningen fram 

(RB 43:8:1). Det är här man låter eventuella vittnen få komma till tals. 

3. Plädering – När bevisningen lagts fram håller parterna sin slutplädering (RB 43:9), det 

vill säga kärandens advokat utvecklar skälen till varför domstolen ska bifalla 

käromålet medan svarandens advokat utvecklar skälen för varför domstolen inte ska 

bifalla käromålet (Rejmer, 2003, s 103). 

Efter att huvudförhandlingen genomförts är det dags för överläggning för att sedan resultera i 

en dom. 

2.2 Vårdnad, boende och umgänge 

Frågor gällande vårdnad, boende och umgänge ska aldrig handla om föräldrarnas behov utan 

det är alltid barnets bästa som ska tillgodoses vid beslut (Hydén & Hydén, 2002, s 36).  

Att ha vårdnaden om ett barn betyder att man har det rättsliga ansvaret för barnet. I och med 

detta har man både en skyldighet och en rätt att bestämma i frågor som rör barnets liv. Är det 

två personer som har vårdnaden om ett barn så ska de dela på denna bestämmanderätt. De ska 

enas om de frågor som påverkar barnet. Detta betyder dock inte att de måste vara helt överens 

om allt, utan gemensam vårdnad kan fungera bra fastän vårdnadshavarna inte alltid delar 

åsikt. De områden som kan ställa till problem när det finns olika åsikter är till exempel vart 

barnet ska bo, val av skola, val av vårdcentral och så vidare (SOU 2005:43, s 125-126).  
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Att endast den ena föräldern har den rättsliga vårdnaden om barnet behöver inte vara 

avgörande för hur kontakten mellan barnet och den andra föräldern utvecklas. För de flesta 

barn är det viktigast att ha en bra kontakt till båda sina föräldrar samt att de slipper vara 

delaktiga i och utstå föräldrarnas konflikter. Högsta domstolen har listat några faktorer som 

kan tala emot gemensam vårdnad. Några av dessa faktorer är om konflikten föräldrarna 

emellan är så djupt rotad att de inte kan samarbeta alls angående barnen eller att den ena 

föräldern har gjort sig skyldig till hot eller våld, antingen mot den andra föräldern eller mot 

barnen (SOU 2005:43, s 483-484). 

Domstolen kan besluta om vilken av föräldrarna barnet ska bo hos när de har gemensam 

vårdnad. Boföräldern har då inte rätt att flytta med barnet om den andre föräldern inte stödjer 

flytten (SOU 2005:43, s 127). Den vanligaste motiveringen till vad man fattar för beslut om 

var barnet ska bo är att det inte bör flyttas från sin invanda miljö, det vill säga man hänvisar 

till den så kallade kontinuitetsprincipen (SOU 2005:43, s 759). 

Umgänget mellan förälder och barn är i första hand till för barnet - det är barnets behov av 

umgänge med båda sina föräldrar som ska tillgodoses, inte föräldrarnas behov av umgänge 

med sitt barn. Föräldrar har inte absolut rätt till umgänge med sitt barn (Prop. 1997/1998:7, s 

61). Då det är barnet som har rätt till umgänge med den förälder som inte är boendeförälder 

har det därför ingen plikt att umgås med denne föräldern om det inte vill. Däremot kan en 

dom om umgänge verkställas mot barnets vilja så länge det anses vara för barnets bästa (SOU 

2005:43, s 513-514). Hänsyn tas till att man inte med säkerhet kan veta om barnet har 

påverkats av boendeföräldern och därför inte vill ha umgänge med den andra. Det vill säga 

om tingsrätten anser att det skulle vara en fördel för barnet att ha en kontakt med den andra 

föräldern kan de därmed döma till detta.  

Föräldrarna ska gemensamt ansvara för att barnets behov av umgänge tillgodoses så gott det 

går. Domstolen kan besluta om hur umgänget ska utformas för att det ska ske problemfritt. I 

vissa fall beslutas det till exempel att umgänget ska ske med en kontaktperson närvarande, 

eller att det till exempel endast ska ske på en viss plats (SOU 2005:43, s 165), till exempel 

tillsammans med en kontaktperson i en lånad lokal. Det var förut vanligt att umgänge skedde 

varannan helg, varannan storhelg, och vissa sommarveckor. Det finns enligt rapporten tecken 

på att man går alltmer ifrån detta och att umgänget istället har börjat utformas mer individuellt 

för att passa familjerna, och främst barnet, bättre (SOU 2005:43, s 167).  
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Det har påpekats från flertal håll att det finns tecken på att domstolar och socialnämnder är 

fast i ett brottsmålstänkande när det gäller övergrepp i vårdnadsmål. De ställer höga krav på 

att det ska vara bevisat att övergrepp har skett för att föräldern ska ses som olämplig. I 

rapporten påpekas det att de anser att detta inte är en fråga om rättssäkerhet, utan om ett barns 

säkerhet, vilket måste prioriteras (SOU 2005:43, s 202). 

Den statistik som finns angående vårdnad sedan 2003 ser ut som så att 89 % av fallen ledde 

till gemensam vårdnad, 9 % av dem ledde till ensam vårdnad för modern medan det endast 

var 1 % av fäderna som fick ensam vårdnad (SOU 2005:43, s 484). Att procentantalet bara 

uppgår till 99 % kan anses märkligt, men det beror på att det avrundats i rapportens resultat. 

Denna statisktik är sedan innan lagändringen 2006 trädde i kraft där man inte längre ansåg att 

gemensam vårdnad var liktydigt med barnets bästa. Något som kan förklara det faktum att det 

är ett så litet procentantal som har tilldelats ensam vårdnad. 

2.3 1998 års reform 

Annika Rejmer (2003) har skrivit sin avhandling ”Vårdnadstvister – en rättssociologisk studie 

av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt för barnets 

bästa” som ger en bra insyn i hur det går till under den rättsprocess som sker under en 

vårdnadstvist. Hon pekar på 1998 års reform som innebar förändringar i tankesätt och 

utgångspunkten var nu att gemensam vårdnad skulle främja barnets bästa. Det blev här 

möjligt att döma till gemensam vårdnad även om den ena föräldern av något skäl motsatte sig 

detta. En möjlighet som bör användas med stor försiktighet och lyhördhet (SOU 2005:43, s 

482). En förälder som motsätter sig gemensam vårdnad kan ha anledning till detta, om denne 

part framställer ett tillräckligt bra skäl, till exempel misshandel eller trakasserier, till att den 

andre föräldern inte bör få ta del av vårdnaden är det ofta lämpligt att inte gå emot dess 

önskemål (SOU 2005:43, s 484).  

När det kommer till vårdnad, boende och umgänge finns det uttryckliga bestämmelser om att 

det är barnets bästa man ska ta hänsyn till och detta ska vara avgörande i samtliga fall (Järås, 

2003, s 14). Det finns inga tydliga direktiv om vad som är ett barns bästa utan det skiljer sig 

från barn till barn, dock utgår man från att det oftast är det bästa för barnet att ha en nära 

kontakt till båda sina föräldrar (Järås, 2003, s 15). 1998 års reform förändrade 

bestämmelserna om att ensam vårdnad inte kunde ändras till gemensam vårdnad om den ena 
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parten motsätter sig detta. Reformen bidrog till att handlingsutrymmet i domstolen ökades så 

man där kunde fatta ett beslut som gynnade barnets bästa. Utgångspunkten blev att man så 

ofta som möjligt skulle döma till gemensam vårdnad då detta ansågs gynna barnet mest 

(Rejmer, 2003, s 145). Enligt Familjerätten på nätets hemsida kan man läsa att 1998 års 

reform gjorde det möjligt för föräldrar att lösa sina konflikter via samarbetssamtal som 

Familjerätten har en skyldighet att erbjuda (Familjerätten på nätet). 

Reformen innebar för kommunerna att de fick en större skyldighet att se till så att föräldrar 

kunde få stöd att utveckla avtal rörande deras barns vårdnad, boende och umgänge. 

Kommunernas uppgift blev även att godkänna avtal. För socialnämnden innebar reformen att 

de blev skyldiga att lämna upplysningar innan domstolen fattar beslut om boendefrågor, detta 

gällande de fall där upplysningar var av betydelse för domstolens beslut (Wickström, 1998, s 

15-16).  

1998 års reform stärkte fädernas roll som vårdnadshavare då det blev mer fokus på barnets 

bästa och att det oftast var gemensam vårdnad som barnet behövde (Järås, 2003, s 15). 

2.4 Lagstiftningen idag 

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, 

boende och umgänge.  

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas 

avseende särskilt vid- risken för att barnet eller någon annan i 

familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort 

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

och god kontakt med båda föräldrarna. 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder 

och mognad. Lag (2006:458) (6 kap 2 a § FB) 

2006 gjordes en lagändring inom föräldrabalken, nu var det inte längre gemensam vårdnad 

som förespråkades utan från och med nu skulle man enbart utgå från barnets bästa. I och med 

denna lagändring ska det inte längre vara lika svårt för den ena föräldern att få ensam vårdnad 

så länge det anses vara den bästa lösningen för barnet (Prop. 2005/06:99, s 39). I och med att 

den nya lagen trädde i kraft började man se mer till barnets behov än vad man gjort tidigare, 
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lagen förespråkar ett tydligare barnperspektiv. Det handlar om vad som är barnets bästa och 

inte föräldrarnas bästa. Prop. 2005/06:99 föreslår att den gemensamma vårdnaden ska finnas 

kvar, men att man ska använda sig mer av ett barnperspektiv än man gjort tidigare. I fall där 

den ena föräldern motsätter sig gemensam vårdnad ska man undersöka varför och inte 

nonchalera detta önskemål. Vid tillfällen där domstolen gör en bedömning om att gemensam 

vårdnad är det lämpligaste ska man fästa stor vikt vid föräldrarnas förmåga att kunna 

samarbeta i frågor som rör barnet (Prop. 2005/06:99, s 1). 

Man ska särskilt ta i beaktande om det finns risk för att barnet utsätts för våld, om sådana 

uppgifter kommer fram i ett mål om vårdnad ska en bedömning göras. I fall där det 

framkommer att det finns en sådan risk ska domstolen se till att ta med detta i helhetssynen 

angående den förälderns lämplighet som vårdnadshavare. Risken för att barnet kan komma att 

utsättas för våld ska väga tungt vid bedömningen. I fall där det förekommer våld från den ena 

föräldern ska möjligheten att denne får vårdnaden i princip uteslutas helt (Prop. 2005/06:99, s 

43). 

2.5 Samarbetssamtal 

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) 

genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. 

I mål om vårdnad, boende eller umgänge får rätten uppdra åt 

socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse 

anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna. 

(6 kap 18 § FB) 

På Lunds stads hemsida beskriver man de samarbetssamtal som kommunen är skyldig att 

erbjuda som ett sätt att underlätta konflikter och komma överens om lösningar utanför 

domstol. Det mål man arbetar för är att underlätta samarbetet mellan föräldrarna (Lunds 

kommuns hemsida, familjerätten). Samarbetssamtalen är ett av de viktigaste redskapen som 

familjerätten har att använda sig av (Järås, 2003, s 12). Samarbetssamtal introducerades som 

ett verktyg i början av 1970-talet (Hydén & Hydén, 2002, s 55). Sedan 1991 har kommunerna 

varit tvungna att erbjuda samarbetssamtal med socialarbetare med vidareutbildningar inom 

samtalsteknik (Hydén & Hydén, 2002, s 15). Tanken med ett samarbetssamtal är att det är 
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föräldrarna själva som ska komma fram till en lösning för vårdnads- och umgängestvister 

(Hydén & Hydén, 2002, s 16). Föräldrarna kommer till samarbetssamtal därför att de har 

konflikter och därmed inte klarar av att på egen hand fatta beslut rörande vad som är bäst för 

deras barn och hur dennes boende ska se ut i framtiden. Det är en rättighet för föräldrar som 

inte kan komma överens på egen hand att bli erbjudna samtal, däremot är det ingen skyldighet 

för dem att delta i samarbetssamtal (SOU 2005:43, s 559). 

Samarbetssamtal är strukturerade samtal som hålls med en, vanligtvis, socionom som 

vidareutbildat sig inom till exempel familjeterapi (SOU 2005:43, s 555). Under samtalen 

fokuserar man på parterna som föräldrar, inte på deras relation, samt på barnets situation 

(SOU 2005:43, s 557). Föräldrar som har varit i kontakt med socialnämnden eller om det 

inkommit en remiss från tingsrätten bör bli erbjudna ett första samtal inom 2 eller högst 3 

veckor. Om det inte finns något eller ett mycket litet hopp om att föräldrarna kommer att enas 

med hjälp av samarbetssamtalen är det av betydelse för föräldrarna att man inte fortsätter med 

samtalen, för att undvika att man försvårar konflikten. Det finns ingen tidsgräns för hur länge 

man kan hålla på med dessa men det handlar oftast om 3-4 månader.  

Parter som gått i samarbetssamtal har rätt att erbjudas uppföljningssamtal där man kollar av 

om det varit några problem i besluten eller om överenskommelserna fungerat som de bör 

(SOU 2005:43, s 558). 

2.6 Barnets röst 

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder 

och mognad. Lag (2006:458) (6 kap 2a § 3st FB). 

Enligt socialstyrelsen bör utredaren alltid träffa barnet enskilt och tillsammans med respektive 

förälder samt ge barnet möjlighet att berätta eller på annat vis redovisa för hur det ser på 

situationen (SOU 2005:43, s 582). Domstolen har ingen absolut skyldighet att inhämta en 

utredning angående barnets vilja. I fall där föräldrarna har kommit överens om en lösning är 

det oftast den som är bäst för barnet och det finns därmed sällan anledning att ta reda på 

barnets inställning i sådana fall (SOU 2005:43, s 544). Domstolar och socialnämnder har 

kritiserats för att de har varit för inriktade på föräldrars önskemål än på vad barnet har haft för 

behov. Socialstyrelsen trycker på att barnperspektivet är mycket viktigt när bedömningar görs 

då det skiljer sig från vuxenperspektivet (SOU 2005:43, s 26). 
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I januari 1996 infördes bestämmelser i lagen om barnets rätt att komma till tals (SOU 

2005:43, s 543). Det är väsentligt att barn som är tillräckligt mogna får möjlighet att framföra 

sin åsikt i rätt sammanhang och på rätt sätt (SOU 2005:43, s 545). Det är upp till utredaren att 

bedöma om det aktuella barnet bör tillfrågas om sina synpunkter i en utredning. Skulle denna 

bedöma att det inte är lämpligt bör detta framkomma i utredningen, det bör även finnas en 

redovisning av skälen till detta avgörande (SOU 2005:43, s 551). 

3. Teori 

3.1 Genusteori 

Vi har valt att använda oss av Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt i 

vår undersökning. Då vi anser att synen på vad som är manligt och kvinnligt är en 

genomgående faktor när det kommer till vårdnadstvister. Den snedfördelning som finns 

mellan könen när det kommer till ensam vårdnad kan analyseras ur ett genusperspektiv.  

Genussystem ”ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett ’nätverk’ 

av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger 

upphov till mönstereffekter och regelbundenheter.” (Hirdman, 2004, s 116). Hirdman 

beskriver den arbetsfördelning som finns mellan könen som intimt hoplänkade där sort 1 gör 

sak 1 på plats 1 och sort 2 gör sak 2 på plats 2. Denna uppdelning hjälper människor att 

orientera sig och sortera in sorter, sysslor och platser för att skapa mening i samhället och i 

vardagen (2004, s 118). Detta synsätt på hur det ser ut i samhället är något som vi anser kan 

appliceras på de könsroller som finns i samhället där kvinnan till exempel är den vårdande i 

hemmet medan mannen är den inkomstbringande genom det han gör på arbetet.  

De lagar som har uppstått i ordningen mellan kvinnor och män är enligt Hirdman: 

1. Dikotomi – det isärhållande som finns mellan manligt och kvinnligt och som inte 

tillåts att blandas. För att upprätthålla den balans som finns är det viktigt att man inte 

tillåts ta utrymme på den andra partens område. 

2. Hierarki – männen är människorna och det är därmed de som utgör normen för hur 

samhället ska vara. Mannen är överlägsen kvinnan och det är han som har den största 

makten (2004, s 117). 
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Den ovilja som finns mot att blanda manligt och kvinnligt hjälper till att bidra till att man 

lever kvar i ett föråldrat samhälle där männen och de manliga sysslorna, till exempel 

höginkomstsarbete, är överlägsna kvinnor och de kvinnliga sysslorna, till exempel 

hushållsarbetet. När normer bryts uppstår det reaktioner från omgivningen och att vara den 

som går mot normen är ofta svårt. När det kommer till vårdnad kan det ses som att en fader 

som har tilldelas ensam vårdnad är ett sätt att gå mot normen då det i samhället tenderar vara 

kvinnan som tilldelas detta. Ensam vårdnad för fäder innebär ett sorts kontraktsbrott av de 

föreställningar som finns om vad som anses vara typiskt manligt respektive typiskt kvinnligt. 

3.2 Genuskontrakt 

I alla tider har det i samhället förekommit en sorts kontrakt mellan de två könen. Det är inte 

ett kontrakt som framkommit genom köpslående utan det är ett resultat av att den ena parten 

definierar den andra. Kontrakten är osynliga och förekommer på tre nivåer: social nivå mellan 

man och kvinna, enskild nivå mellan man och kvinna samt en abstrakt syn på vad en man och 

en kvinna är.  

De föreställningar som förekommer i samhället om hur relationen mellan man och kvinna ska 

se ut kan förklaras som en idealtypsrelation. De ömsesidiga föreställningar som finns om vad 

som är manligt och kvinnligt utgörs av rådande genuskontrakt medan genussystemet är den 

process som via kontrakten skapar en ny segregering och hierarki i samhället. Man kan se 

kontrakten som en norm för hur samspelet mellan män och kvinnor ska se ut till exempel 

vilka redskap som hör till vem i arbetslivet, vem som ska ta initiativ till/i en kärleksrelation, 

hur man ska se ut till det yttre och så vidare.  

Genuskontrakten är något som ärvs vidare i generationerna, där modern introducerar dottern 

till det liv hon ”ska leva” medan mannen introducerar sonen till det liv han ”ska leva” 

(Hirdman, 2004, s 120-121). Med andra ord så lärs man upp från väldigt ung ålder in i sin 

framtida roll som kvinna eller man, där rollen som kvinna anses vara den som står för 

hushållet och vården medan mannens roll är att vara familjeförsörjaren. Vi ställer oss kritiska 

till en del av innebörden i det här, men anser ändå att det är en användbar teori för vår 

undersökning så länge man är medveten om att det har skett en viss förändring. Visst är det så 

att det finns ojämlikhet i samhället idag, men det har ändå skett en förändring då kvinnan inte 

längre enbart sköter hushållet utan ofta gör även hon karriär i dagens samhälle. Något som 
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innebär att när barnen har blivit tillräckligt gamla för dagis eller liknande återgår hon till 

arbetet. Det är heller inte lika ovanligt med kvinnor som försöker ta sig in på mansdominerade 

yrkesområden. När vi i vår uppsats talar om modern som vårdaren i hemmet är det mer på ett 

symboliskt plan då det inte längre handlar om hemmafruar som är beroende av sina män, utan 

att de i regel tar ett lite större ansvar för hemmet fortfarande.  

Ett annat begrepp som Hirdman använder sig av är genuskoreografi. Genuskoreografi kan 

beskrivas som en sorts dans, lek eller drama som ständigt pågår mellan kvinnor och män där 

man hela tiden försöker testa och utvidga kontraktets gränser. Män och kvinnor strävar 

ständigt efter mer. Vad det är de strävar efter skiljer sig åt då kvinnor har en strävan och en 

längtan efter att få vara mer självständiga och att ha mer frihet medan mannens strävan är en 

längtan efter samexistens. Det är männen som hindrar kvinnorna från den frihet de strävar 

efter, men samtidigt är det kvinnan som är objektet för den samexistens som mannen strävar 

efter. De båda könen har blivit som en sorts motpol till varandra där de hindrar varandra från 

att få tillgång till det de försöker uppnå. Det har aldrig handlat om samma möjligheter eller 

begränsningar för dem, då mannens dominans över kvinnan har gjort att mannen är sin egen 

begränsning till att uppnå sitt mål (Hirdman, 2004, s 122-123). 

3.3 Typiskt manligt och kvinnligt 

Inom de flesta familjer finns det två olika föräldraroller, där mannen tar huvudansvar för 

arbetet utanför hemmet och försörjning av familjen. Då även hushållet måste skötas så faller 

det därmed på kvinnans lott att ta hand om dessa sysslor. Mannen är ledaren och 

familjeöverhuvudet medan modern har rollen som den mer vårdande och ser därmed även till 

de emotionella behoven. Meningen med att det finns olika familjeroller är att man ska lyckas 

täcka familjesystemets alla behov. Med detta i åtanke kan det verka som att kvinnor och män 

har olika personligheter och de olika personligheterna reflekteras i valda aktiviteter och 

attityder (Webster Jr. & Rashotte, 2009, s 327). 

När det kommer till vårdnaden om barnen har det skett en förändring i historien, den andel 

fäder som har den huvudsakliga vårdnaden om barnen har under de senaste årtiondena ökat. 

Detta är något som Beverly R. King (2008) påpekar i sin artikel där hon även beskriver den 

stigmatisering av mödrar som uppstår när de inte har den primära vårdnaden om barnen utan 

endast har umgänge eller kanske ingen kontakt alls. Undersökningen som har gjorts visar 
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även på att de mödrar som inte har vårdnaden om sina barn tenderar att vara mer benägna att 

hålla kontakten med barnen än vad de fäder som inte har vårdnaden om sina barn är. Denna 

kontakt med barnen behöver inte nödvändigtvis vara en direkt kontakt i form av umgänge 

utan det kan även vara i form av en indirekt kontakt då det visar sig att mödrar är mer benägna 

än fäder att till exempel ringa till sina barn eller skriva brev till dem. Det är med andra ord 

mindre risk att mödrar som står utan vårdnaden om sina barn förlorar kontakten med dessa 

helt än vad det är för fäder som står utan vårdnaden (2008, s 56). 

3.4 Faderns betydelse 

Ann-Margret Pierrou (2010) har gjort en undersökning angående föräldraförmåga ur ett 

genusperspektiv. Det hon kommer fram till i sin rapport är att den familjerätt hon undersökt 

påstår att de inte ser några skillnader mellan parternas föräldraförmåga beroende på kön. 

Något hon däremot pekar på är att samtliga tillfrågade på samma familjerätt ansåg att det var 

av betydelse vem av föräldrarna som flyttade och vem som stannade kvar i bostaden med 

barnet. I de flesta fall var det den person som bodde kvar som fick bli boendeförälder (2010, s 

39). Något som tyder på att de uttalanden om att fadern oftast är den som lämnar och därmed 

också automatiskt hamnar i underläge när det blir en vårdnadstvist kan styrkas.  

 

Christina Järås (2003) har skrivit en FoU rapport ”’…vi har ju ändå barn ihop…’ – separerade 

pappors röster om svårigheter med gemensamt föräldraskap”. Här kan man läsa att fäder vill 

vara närvarande i sina barns liv, men att deras roll ifrågasätts då det är mödrarna som har en 

central roll i barnens liv. I de flesta familjer förekommer samma mönster som innebär att 

modern stannar hemma med barnen medan fadern blir familjeförsörjare. Detta är något som 

kan vara en nackdel då det kommer till en vårdnadstvist då kvinnans val kan innebära att hon 

förlorar när det kommer till det professionella och ekonomiska medan mannens val kan 

innebära en sämre kontakt med barnet än vad modern har (2003, s 11). Mödrar har uttryckt att 

fäder inte har tagit lika stor del i omhändertagandet av barnen och att de därför inte har 

samma förmåga att ta hand om dem dagligen då de inte har samma erfarenhet av 

omhändertagande som de har (Järås, 2003, s 17). 

Undersökningen visar på att fäders engagemang för barnet ses som värdefullt men inte fullt 

lika värdefullt som moderns då hennes sätt att vara i hemmet har blivit en sorts norm i 

samhället. Kvinnor och män anses fungera olika och det är kvinnornas omsorgsgivande som 
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är det ”korrekta” då detta anses vara det naturliga. Män har satt upp ett ideal om hur den 

moderna fadern bör se ut och denna bör vara engagerad, mjuk, öppen och intresserad 

samtidigt som han står för vägledning och är bestämd (Järås, 2003, s 21). Det är vid 

situationer då fadern utför fysiskt arbete tillsammans med sitt barn som hans roll blir 

tydligast. Genom att utföra arbete tillsammans skapas det en möjlighet för barnet att 

identifiera sig med fadern (Järås, 2003, s 24).  

Vidare beskrivs det hur samtalsledarna på familjerätten upplever att flertalet fäder redan från 

första mötet med familjerätten har en känsla av att hamna i underläge då personalen främst 

består av kvinnor. Fäderna får direkt tankar om att samtalsledaren kommer att ha större 

förtroende för modern då de båda är kvinnor. Vissa fäder har öppet ifrågasatt det faktum att 

det inte finns en manlig samtalsledare i rummet också detta då de anser att kvinnor förstår sig 

på kvinnor och män förstår sig på män (Järås, 2003, s 12, 16). 

Enligt Kruks artikel framkommer det att fäder tydligt har beskrivit att de har upplevt problem 

i samhällssystemet. De anser att lagstiftningen och sociala myndigheter utger ett hinder för 

relationen mellan fäder och barn efter en separation. Det är särskilt de beslut från domstol och 

tingsrätt som ses som förödande för relationen till barnet. De upplever att när modern fått 

ensam vårdnad om barnet uppstår det ännu fler konflikter föräldrarna emellan något som 

missgynnat barnet. Enligt fäderna är rättssystemet inte ett bra forum för att hantera konflikter 

rörande vårdnad. Fäderna upplever inte att de sociala myndigheterna värderar fadersrollen 

lika mycket som modersrollen (2010, s 173). 

3.5 Begreppsförklaring 

Med hjälp av ovanstående teori och följande analytiska begrepp kommer vi att undersöka 

faktorer som har betydelse för hur tingsrätten dömer vid vårdnadstvister.  

3.5.1 Föräldraförmåga 

Pierrou (2010) använder begreppet föräldraförmåga som kan handla om huruvida föräldern 

besitter en kunskap om vad som är bäst för barnet. Till detta kan höra att man underlättar för 

barnet att få träffa båda sina föräldrar. Det handlar även om att man inte utsätter barnet för 

onödiga faror eller hot, det vill säga att man har tillräcklig förståelse för vad som är lämpligt 

för ett barn i den åldern det befinner sig i. Att man som förälder inte ser till sina egna behov 
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utan sätter barnets intressen över sina egna, Pierrou (2010) nämner till exempel att ta ut 

föräldraledighet visar god föräldraförmåga. En bra förklaring om god föräldraförmåga kan 

man finna i 6 kap 1 § FB: 

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn 

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får 

inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling. Lag (1983:47). 

En förälder som behandlar sitt barn på ett sådant vis anses ha en god föräldraförmåga. 

Begreppet föräldraförmåga kan knytas samman med Hirdmans begrepp dikotomi och hierarki. 

Isärhållningen mellan könen delar upp föräldrar i moder och fader och dessa blandas ej, de 

har olika sysslor och går inte in på varandras föräldraskapsområden. Hirdman använder 

begreppet hierarki i samband med att män i samhället är överordnade kvinnor. Vi vill vända 

på detta då sett till föräldraförmåga är det modern som är den överordnade. 

3.5.2 Barnets bästa 

Ett vanligt förekommande begrepp inom både socialtjänsten och tingsrätten när det kommer 

till vårdnadstvister är barnets bästa. Detta är ett tvetydigt begrepp som kan vara väldigt olika i 

olika fall. Enligt 6 kap 2a § FB sägs det att man vid bedömningen alltid ska utgå från barnets 

bästa, man ska lägga vikt vid om det finns riskfaktorer. Har barnet uppnått en viss mognad är 

det en fördel om man hör vad det säger. Har det inte uppnått denna ålder får man gå efter vad 

som sägs och vad som framkommer under utredningen. I Prop. 2005/06:99 har det 

förespråkats ett tydligare barnperspektiv för att bättre se till barnets bästa. Modern är den som 

har haft en central roll under barnets uppväxt och det är hennes föräldraskap som ses som det 

bästa för barnet (Järås 2003).   

3.5.3 Risk för våld 

Domstolen har som skyldighet att se till att ett barn inte ska riskera att utsättas för våld eller 

andra övergrepp. Det kan handla om såväl fysisk misshandel som psykisk misshandel, 

sexuella övergrepp och liknande. Andra riskfaktorer för att barn kan utsättas för våld är till 

exempel om den ena föräldern missbrukar eller om det finns en risk för att barnet kommer 

lämnas på egen hand eller utsättas för olämpliga platser. Med andra ord är det risken för att 

något kan hända som ska beaktas och inte att det ska vara bevisat av rättsväsendet. Föreligger 
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det konkreta omständigheter som talar för att det finns en risk för att barnet far illa så finns det 

ofta det (Sjösten, 2006, s 35, 42). 

Det kan vara svårt att bedöma huruvida det finns en risk för våld eller om barnet far illa eller 

inte då det är relativt lätt att ta till sådan smutskastning, som grundlösa anklagelser om 

misshandel och missbruk med mera, när en djup konflikt har lett till separation. 

3.5.4 Kontinuitetsprincipen 

Ofta går tingsrätten efter kontinuitetsprincipen i sina bedömningar då de anser att det i många 

fall kan innebära en risk för barnet om man rycker upp det från dess invanda miljö (SOU 

2005:43, s 759). I ett sådant fall kan man negligera att den förälder som inte är boendeförälder 

just nu möjligtvis skulle vara ett bättre stöd för barnet. När man hänvisar till 

kontinuitetsprincipen kan man även se till det faktum att den förälder som lämnar hemmet, det 

vill säga den som flyttar ifrån när man inser att relationen mellan föräldrarna är över ofta blir 

ett sorts offer som automatiskt hamnar i underläge. Om föräldern som flyttar däremot skulle 

göra detta tillsammans med barnet är det också stor sannolikhet att denna får bli 

boendeförälder för att man inte vill rycka upp barnet ännu en gång.  

3.5.5 Genuskontrakt och genuskoreografi 

Vi kommer även att använda oss av begreppet genuskontrakt då vi tycker att det är något som 

passar väldigt bra in på de förväntade roller man har som föräldrar, eller som man och kvinna, 

i samhället både så som det ser ut idag och som det har sett ut tidigare i historien. När vi 

pratar om begreppet genuskontrakt syftar vi till att det uppstår en sorts överenskommelser 

mellan de olika parterna, modern och fadern, där man delar upp olika sysslor både i och 

utanför hushållet. Man håller sig sedan gärna på sitt område och låter den andra parten sköta 

sina sysslor utan att lägga sig i. Detta kan bidra till att man har mindre makt än den andra på 

olika områden.  

För att vidareutveckla hur vi tänker när det kommer till dessa genuskontrakt och den 

fördelning som uppstår kommer vi även att använda oss av ett annat begrepp, 

genuskoreografi. Med detta syftar vi till att det hela tiden finns en strävan hos båda parterna 

efter något mer, till exempel så vill männen ha tillgång till kvinnans spelområde medan 

kvinnorna vill ha tillgång till männens spelområde. För att inte rubba eller störa den uppnådda 

balansen handlar det ständigt om en slags dans där man hela tiden försöker få mer kontroll 
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utöver sitt eget områdes gränser. För att beskriva det med andra ord kan man säga att det leder 

till ett maktspel mellan män och kvinnor. Där man på grund av rädsla att förlora den makt 

man besitter inte vill släppa in den andra på sitt område. 

4. Metod 

Vi har valt att göra en innehållsanalys då denna metod handlar om att analysera text och ord i 

textdokument. En innehållsanalys beskriver berättelsens handling, vilka karaktärerna är, vem 

som är huvudperson och vem som är motståndare, hur relationerna ser ut samt hur 

karaktärerna framställs och hur de definieras av de händelser som sker samt vilka 

genomgående teman det finns (Johansson & Öberg, 2008, s 83). Man kan till exempel mäta 

förekomst av ord och hur mycket de olika parterna fått komma till tals (Bergström & Boréus, 

2005, s 44). May beskriver en kvantitativ innehållsanalys som ett instrument där man mäter 

hur ofta en del ord förekommer och på så vis hur man identifierar de egenskaper de har (2001, 

s 229). En kvantitativ innehållsanalys hjälper till att se förekommande mönster i dokument 

(2001, s 230).  

En kvalitativ innehållsanalys lägger ett större fokus på processen i texten och den sociala 

kontext som texten är skriven i. Man tolkar inte texten lika bokstavligt, utan en symbolisk 

läsning går före (May, 2001, s 32). Vi sätter in dokumenten i den sociala kontext vi lever i 

och applicerar vår genusteori på dem. Ingen tingsrätt skulle rakt ut skriva i en dom att de har 

en syn på modern som den mer självklara föräldern, utan det krävs en mer djupgående analys 

och ett sammanhang för att analysera och få en bild av deras syn på genus. 

När man analyserar text är det oundvikligt att man tolkar textens innehåll. Bergström & 

Boréus tar upp fem faktorer som har med tolkning att göra; själva texten, det sociala 

sammanhang som texten har producerats i, vem avsändaren är, vem mottagaren är, och vem 

som tolkar, till exempel om det är en forskare eller privatperson (2005, s 24). Vi som är två 

studenter söker efter material i texten som vi anser är användbart till vår analys i denna 

uppsats. Då vår teori har sin grund i ett genusperspektiv så är det just delar som kan tolkas 

utifrån det perspektivet som fångar vårt intresse. Vi granskar domar från tingsrätten som ju är 

skrivna i ett särskilt sammanhang och menade att vara tydliga, koncisa och neutrala. Det är 

viktigt att det som har sagts av parterna i vårdnadstvisten inte förvrängs av domstolen.    
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May beskriver hur metoden innehållsanalys både kan användas kvantitativt och kvalitativt 

(May, 2001, s 230). Vi har valt att inte göra någon tydlig uppdelning av dessa inriktningar då 

vi ser användbarheten i båda i vår uppsats. Å ena sidan är statistiken, alltså det kvantitativa, 

intressant - hur många av respektive kön får vårdnaden om barnet? Å andra sidan är tolkning 

av beslut, alltså det kvalitativa, intressant – hur resonerar domstolen mellan raderna kring 

föräldraförmåga och kan man utläsa om de gör det utifrån partens kön?  

Det är viktigt att kontrollera att man har kodat på likartat vis när det kommer till 

tillförlitligheten i undersökningen (Bergström & Boréus, 2005, s 51). Detta har vi löst på så 

vis att vi har valt att sitta och koda samtliga dokument tillsammans under en aktiv diskussion. 

På detta vis har vi eliminerat riskerna att olika kodning förekommer. Genom att använda oss 

av en innehållsanalys tänker vi oss att det kan gå att urskilja om det finns några mönster de 

olika parterna följer i vårdnadstvister, och om det finns mönster i hur tingsrätten bedömer och 

dömer.  

4.1 Förförståelse 

Vår förförståelse består av tidigare forskning, tidigare kurser under Socionomprogrammet och 

vad som har speglats i massmedia. Vi har inga egna erfarenheter av vårdnadstvister. En av oss 

kommer från en traditionell kärnfamilj. Medan den andra kommer från en uppväxt med 

boende hos fadern och varannan helg hos modern. Med dessa olika bakgrunder kan vår syn på 

vårdnadstvister komma att skilja sig en del från varandras. Vi tror att det är något positivt då 

det har bidragit till diskussioner oss emellan och därmed gett oss en mer nyanserad analys. 

4.2 Avgränsningar 

Vi är intresserade av hur det döms i vårdnadstvister och hur vanligt det är med ensam 

respektive gemensam vårdnad. Då vi har begränsat med tid på oss och uppsatsens omfång har 

sina gränser så har vi inte möjlighet att göra en hur stor undersökning som helst. Vi har därför 

valt att avgränsa oss till de fall som gäller Lunds kommun och enbart de fall som har avslutats 

under åren 2008 och 2009. Vi valde dessa två år då vi vill ha aktuella fall eftersom lagar och 

praxis ständigt ändras. Senast 2006 ändrades lagstiftningen relativt mycket och domar äldre 

än det skulle kunna ge en missvisande bild av hur vårdnadstvister ser ut idag. 
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4.3 Insamling av material 

För att få fram de domar vi var intresserade av sökte vi på tingsrättens allmänna dator. Där 

sökte vi på familjemål med underrubrikerna vårdnad, äktenskapsskillnad samt övriga 

familjemål. Därefter fick vi gå igenom en sammanfattning av domarna för att se vilka som 

kunde vara av intresse för vår undersökning. Vi sammanställde sedan en lista med de domar 

vi ville ha ut. Efter tips från personal skrev vi även ett önskemål att de skulle sålla bort domar 

som ej rörde Lunds kommun. 

Vår definition av Lunds kommun är att vi har valt att ta med alla domar där en av föräldrarna 

har sitt fasta boende i kommunen och sedan har det inte varit av betydelse för oss om den 

andre föräldern bor i en annan kommun eller som i vissa fall utomlands.  

4.4 Begränsningar 

Vår uppsatsidé var från början att granska det arbete som familjerätten utför. Då vi inte kunde 

få ut deras utredningar/rekommendationer som skickas till tingsrätten på grund av 

sekretesskäl fick vi tänka om och istället utgå från enbart de domar som är offentliga på 

tingsrätten. På grund av denna begränsning har vi inte kunnat undersöka vidare hur mycket 

utrymme de båda parterna fått i utredningen gjord av socialtjänsten och därför har vi fått sätta 

fokus på det utrymme parterna har fått i domarna.   

Då man inte kan se domarna i sin helhet i tingsrättens allmänna dator är det svårt att veta 

exakt vilka som rör vårdnadstvister. Det kan därmed innebära att vi har missat någon/några 

domar då det inte har stått uttryckligt i sammanfattningen att vårdnaden också varit en fråga. 

En del vårdnadsmål hamnar under andra rubriker då det inkommit som ett sådant fall från 

början och sedan övergått till att handla om vårdnad. Detta har vi tagit hänsyn till under vår 

sökning och ansträngt oss för att undvika eftersom vi inte enbart sökte på vårdnad, utan även 

undersökte vad domarna rörande till exempel äktenskapsskillnad och övriga familjemål 

handlade om. Dock kan vi på grund av detta inte garantera att vi har hittat exakt alla fall som 

rör vårdnadstvister i Lunds kommun avslutade mellan 2008 och 2009. 
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4.5 Etiska överväganden 

Domarna vi har använt oss av är offentliga handlingar som alla kan få ta del av. Trots detta 

kommer vi inte att använda oss av namn, även om vi refererar till domarna där namnen står. 

Vi har valt att göra på det viset då vi anser det vara oetiskt att skriva en privatpersons namn i 

en uppsats utan att be om lov. Gemene man vet att domar är offentliga handlingar, däremot är 

man kanske inte förberedd på att ens namn dyker upp i andra sammanhang rörande en 

vårdnadstvist. För övrigt finns det inga skäl att skriva ut namn då det inte har någon relevans 

till det vi skriver om.  

5. Resultat och analys 

Vi har fått ut totalt 43 stycken domar gällande vårdnadstvister i Lunds kommun under åren 

2008 och 2009. 8 stycken av dessa gick aldrig till domstol då föräldrarna kom överens via till 

exempel samarbetssamtal, samt att 1 fall har avvisats på grund av att de inte har betalat 

stämningsavgiften. Det insamlade materialet visar att det överlag har tilldelats vårdnad till 

mödrar, nämligen 16 stycken, i Lunds kommun under åren 2008 och 2009. Då vi redan hade 

en förförståelse om att det finns en snedfördelning mellan könen i vårdnadstvister så var 

resultatet väntat. Det var en liten andel fäder som fick tilldelat sig ensam vårdnad om barnen, 

något som skiljer sig från det som har visats i media tidigare i år där det påstods att inga fäder 

i Lunds kommun tilldelats ensam vårdnad (Sydsvenskan, 2010-08-22). Resultaten visar att det 

är 5 fäder som har fått ensam vårdnad i Lunds kommun (mer specifikt i Lunds stad) under 

dessa två åren. Jämfört med tidigare nämnd statistik från år 2003 (SOU 2005:43) visar det på 

att det inte längre är lika vanligt med gemensam vårdnad som det har varit tidigare då det 

endast var 10 stycken sådana utfall i undersökningen. Detta beroende på den lagändring som 

skedde 2006. I de fall då det har tilldelats gemensam vårdnad är det enligt våra resultat 

vanligast att barnen får bo hos modern, även om det förekommer en del fall där man har sitt 

boende hos fadern. I ett fall har det dömts till ensam vårdnad om varsitt barn. 
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Figur 5.1 

Av det totala antalet familjer som är 43 stycken är det 10 familjer som har gemensam 

vårdnad, 16 familjer där modern fått ensam vårdnad, 5 familjer där fadern fått ensam vårdnad 

och i en familj har det tilldelats ensam vårdnad om varsitt barn. 

 

 

Figur 5.2 

Av de 10 familjer som det tilldelats gemensam vårdnad är det mamman som har det 

stadigvarande boendet i 8 av dem, fadern i 1 samt 1 familj där barnen har varsitt boende. 
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Figur 5.3     

I de 16 familjer där modern fått ensam vårdnad har barnen umgängesrätt med fadern i 7 av 

dessa.     
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Figur 5.4 

I de 5 familjer där fadern fått ensam vårdnad har barnen umgängesrätt med modern i 3 av 

dessa. 

I de fall som det tilldelats ensam vårdnad för modern, figur 5.3, kan man utläsa att det i 7 av 

dessa förekommer umgänge med fadern medan det i de fall där fadern tilldelats ensam 

vårdnad, figur 5.4, förekommer umgänge med modern i 3. Omräknat i procent blir det cirka 
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44 % som har umgänge med sin fader medan närmre 60 % har ett fortsatt umgänge med sin 

moder. Även om antalet i vår statistik är ganska litet kan man finna ett visst stöd av resultatet 

i Beverly R. Kings (2008) undersökning där det framkommer att det är vanligt att det ser ut på 

detta viset, alltså att mödrar är mer benägna att hålla kontakten med sina barn än vad fäderna 

är. 

5.1 Innehållsanalys 

Totalt 43 stycken domar har analyserats, varav 9 av dessa aldrig har gått till domstol. 

Anledningen till att de inte har gått till domstol är för att föräldraparen antingen har lyckats 

lösa konflikten på egen hand eller fått hjälp av de samarbetssamtal som kommunen är skyldig 

att erbjuda alla föräldrar vid separation (Lunds kommuns hemsida, Familjerätten).  

Ett mönster som kan urskiljas i de mer omfattande domarna är att det förekommer stora 

konflikter och att parterna har svårt att på egen hand eller via samarbetssamtal nå en 

överenskommelse om barnets bästa. Den part som stämmer den andra tenderar att se sig själv 

som den förälder som besitter bäst föräldraförmåga och beskriver den andre lite som en skurk 

och därmed som en mindre lämplig förälder till deras gemensamma barn. I majoriteten av de 

domar där konflikten mellan föräldrarna är som störst finns det anklagelser om hot och våld 

från den ena partens sida.  

Den förälder som stämmer den andra har en upplevelse av att vara dels orättvist behandlad 

samt att denne trycker på att den har den bästa föräldraförmågan och att barnets bästa 

tillgodoses om denna får vårdnaden eller det stadigvarande boendet. Detta medan käranden 

upplevs som en motståndare då denna måste försvara sig själv och uppvisa att den inte alls är 

olämplig som vårdnadshavare. Detta mönster kan urskiljas oavsett om det är modern eller 

fadern som tar initiativet till en stämning. Det handlar om ett sorts maktspel där den ena 

föräldern anklagas för att vara en skurk medan den andra vill framstå som en sorts hjälte, där 

hjälten ser sin föräldraförmåga som den överlägsna.  

5.1.1 Samarbetssamtal – bra eller ej? 

I de flesta av våra undersökta domar framgår det att det har förekommit samarbetssamtal, det 

finns ett fåtal undantag där den ena parten inte har varit villig att delta, men att dessa inte har 

varit ett tillräckligt hjälpmedel för föräldrarna att bortse från sin konflikt och lyckas hitta en 
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lösning på egen hand. Det är i dessa fall som det har blivit utredningar och ärendet har gått 

vidare till domstol.  

I Järås (2003) undersökning är det 70 % av de föräldrapar som har gått i samarbetssamtal som 

har blivit hjälpta av dessa och därmed inte har behövt gå vidare till domstol. Att föräldrarna 

når överenskommelse via samarbetssamtal och inte behöver blanda in rättsväsendet ses som 

barnets bästa då det inte utsätts för en större konflikt. I sådana fall ta den goda 

föräldraförmågan överhand då man som förälder vill skydda sitt barn från den smutskastning 

och allt vad en vårdnadstvist innebär. Föräldrar som med hjälp av samarbetssamtal kan lösa 

sina meningsskillnader kan även ta till sig av detta sätt att resonera och fatta beslut när det 

kommer till framtida problem gällande det gemensamma barnet. Att man som förälder är 

villig att åsidosätta sina egna behov för att tillgodose barnets bästa och dess behov tyder på en 

god föräldraförmåga. Järås upptäckt om att fäder på förhand känner sig utdömda och i 

underläge när de möter familjerätten då de främst har kvinnliga samtalsledare är olycklig då 

det är problematiskt när den ena parten redan från start är negativt inställd då det försvårar 

arbetet med att komma fram till en överenskommelse (2003). Om fadern misstänker att 

samtalsledaren och modern har ingått en allians så tidigt i skedet ökar risken hos denne för en 

känsla av att inte kunna dra fördel av samarbetssamtalen.  

Att få fäderna att komma från detta tankesätt kan vara svårt då de uttryckt en önskan om att 

det skulle ha funnits fler män som deltog vid samarbetssamtalen (Järås, 2003). Socionomyrket 

som är basen för samtalsledarna på familjerätten (Hydén & Hydén, 2002) är mest populärt 

bland kvinnor och att försöka värva män till yrket är en kortsiktig lösning, då grunden till 

problemet enligt Hirdmans teori ligger djupare än så. Problemet går långt tillbaks historiskt 

och finns på flera områden i samhället med de genuskontrakt som har uppehållits samt den 

dikotomi som har funnits och fortfarande finns mellan könen (Hirdman, 2004). Dikotomin 

bidrar till ett försvårande av ett visst samarbete mellan föräldrarna, särskilt ett sådant 

samarbete som indirekt eller direkt rör genus. Vårdnadstvister rör genus då föräldrarollerna 

skiljer sig åt beroende på förälderns kön (Webster Jr. & Rashotte, 2009). Att fäderna känner 

sig utdömda av de kvinnliga samtalsledarna kan ha att göra med spänningar som rör 

genuskontrakt som har att göra med dessa åtskilda föräldraroller. Det har länge funnits en 

maktobalans mellan könen och det finns risk att det har uppstått ett underliggande ”vi och 

dem tänkande” där man misstänker att de av samma kön ständigt håller varandra om ryggen.  
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5.1.2 Föräldraförmåga beroende av kön? 

Ett exempel på en dom där det förekommer en risk för våld mot barnet är T 3208-06 där det 

framkommer att modern både har slagit sonen och stängt in honom i en garderob. Detta har 

hon själv delvis erkänt i sin utsaga och fadern i fallet påstår att ”Hon har själv berättat om 

detta men säger att det inte händer varje vecka.”. Hon har även erkänt att hon vid något 

tillfälle stängt in sonen i en garderob. Även om parterna är oense om exakt hur situationen 

angående instängningen i garderoben gått till finns det ingen anledning att tro att detta inte 

stämmer, främst då modern själv har erkänt det, men försökt mildra våldet då det rört sig om 

enstaka tillfällen. Enligt svensk lag (6 kap 1 § FB) får inga former av våld, fysiskt såväl som 

psykiskt, användas i barnuppfostran. Det är även förbjudet att använda sig av psykisk 

bestraffning som att till exempel låsa in ett barn i en garderob, hota barnet, få det att känna sig 

utfryst eller göra narr av det (Sjösten, 2009). 6 kap 1 § FB säger att man som vårdnadshavare 

inte får lov att använda sådana former som instängning i bestraffningssyfte, då det är en 

kränkande behandling mot barnets person. I och med moderns erkännande om våld utesluts 

hennes möjlighet till vårdnad av tingsrätten då det strider mot barnets bästa.  

Sett till rådande genuskontrakt och hierarkin när det kommer till föräldraförmåga hade det 

inte varit lika självklart att fadern skulle få vårdnaden om inte modern erkänt att hon utövat 

våld mot sonen. Hon har i sin utsaga även nämnt att fadern också har slagit sonen och utsatt 

honom för olämpliga platser för sin ålder. Vid en anklagelse om våld görs en utredning för att 

fastställa om barnet utsätts för risk hos denna part och där ett erkännande gör att allt tvivel om 

huruvida detta stämmer försvinner (Prop. 2005/06:99). Detta kan jämföras med en annan 

dom, T 283-09, där modern tilldelats ensam vårdnad om dottern på grund av att föräldrarna 

har så stora konflikter sinsemellan att det inte anses vara möjligt för dem att ha gemensam 

vårdnad. Utredaren på socialtjänsten säger därför att fadern bör få ett begränsat umgänge med 

dottern och att detta ska utformas på sådant vis att föräldrarna inte behöver träffa varandra. 

Det intressanta här är varför modern har fått ensam vårdnad och inte fadern, som får ett 

begränsat umgänge, när tingsrätten har fastslagit att deras föräldraförmåga är lika god. På 

grund av den stora konflikt som finns mellan föräldrarna tvingas tingsrätten ge en av dem 

ensam vårdnad om barnet och frångår därför från den likvärdiga föräldraförmågan och fästa 

vikten vid barnets bästa.  
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Även om en av dessa två domar innehåller en hotbild för barnet medan den andra inte gör det 

så handlar båda dessa om föräldraförmåga där det i det ena fallet har gynnat fadern medan det 

i det andra fallet gynnat modern. I fall T 3208-06  har tingsrätten nästan enbart gått på att 

barnet riskerar att utsättas för våld hos modern. Här finns det dels ett erkännande från modern 

om att hon har varit våldsam men det finns även en anklagelse om att fadern också varit 

våldsam mot barnet. Då utredningen inte visar på att moderns anklagelse mot att fadern utsatt 

barnet för våld stämmer bortser tingsrätten från denna i bedömningen. I T 283-09 har 

föräldrarna bedömts ha en lika god föräldraförmåga och det har inte uppmärksammats någon 

risk för barnet att utsättas för våld hos någon av dem. Den rådande hierarkin bidrar till att det 

är modern som tilldelas vårdnaden när det kommer till att föräldrarna besitter en lika god 

föräldraförmåga men då de är oförmögna att samarbeta. Det får antas vara för barnets bästa 

om det undslipper att utsättas för den konflikt som finns mellan föräldrarna. I detta fall bortser 

tingsrätten från respektive förälders föräldraförmåga och styrs av samhällets genuskontrakt att 

tilldela modern ensam vårdnad. 

Ytterligare ett exempel är i T 5298-06 där det tidigare tilldelats gemensam vårdad för de två 

äldsta barnen medan modern fått ensam vårdnad om den yngsta. Till en början hade fadern 

inget umgänge med något av barnen då han saknade bostad och när han sedan ordnade så han 

hade detta inledde han ett umgänge med de två äldsta barnen då han ansåg att det yngsta 

barnet, som var 10 månader, var för litet för detta. När det yngsta barnet nu blivit äldre har 

han istället yrkat om att de ska ha gemensam vårdnad om samtliga barn något som domstolen 

biföll. Detta fall är ett exempel på en moder som befinner sig i toppen av hierarkin och antas 

ha den bästa förmågan när det kommer till småbarn och faderns ovilja att ta hand om det 

yngsta barnet visar det underläge han befinner sig i. Den dikotomi som uppstår beror på att 

det oftast är modern som under spädbarnstiden har det största ansvaret för barnet, då de flesta 

ammas till exempel. Fadern är inte beredd att gå in på moderns område på grund av denna 

dikotomi.   

5.1.3 Könsneutralitet eller diskriminering beroende av kön? 

I Pierrous (2010)  rapport framkommer att de båda parterna ska ha lika stor rätt att få 

vårdnaden om de båda anses vara lämpliga vårdnadshavare, beslutet ska med andra ord vara 

könsneutralt. Trots detta pekar Järås (2003) och Kruk (2010) på att fäder ofta känner sig 

diskriminerade när det kommer till vårdnadstvister, de upplever att det av andra anses vara 
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bättre om barnet bor hos modern då denna har en närmre kontakt med barnet. I Järås (2003) 

rapport har fäderna sagt sig uppleva att mödrarnas utsagor får företräde såväl hos familjerätten 

som i tingsrätten. Mödrarna har ett större självförtroende när det kommer till sin föräldraroll 

och därmed vågar ta för sig mer både på familjerätten och i tingsrätten. Hierarkin i 

föräldrarollerna bidrar till detta självförtroende hos mödrarna och sänker i sin tur fädernas. 

Ett exempel på en fader som känner sig diskriminerad i tingsrätten finns i dom T 3263-07 som 

är en bilaga (tidigare domslut) till T 2997-09. Han anser att såväl socialtjänsten som 

familjerätten tydligt visat sig ta ställning för modern och att de enbart lyssnar på hennes 

utsaga. Fadern i detta fall känner sig orättvist behandlad och han menar på att socialtjänsten 

mer eller mindre har farit med osanning angående hans mentala hälsa.  

Enligt barn- och familjenheten i Lund lider han av 

vanföreställningar, vilket är helt felaktigt. Det är så mycket i 

utredningarna som är påhittat och de personer som utför dessa 

utredningar är, liksom domarna vid Lunds tingsrätt, inte 

kompetenta. 

Tingsrätten sägs vara könsneutral i sina bedömningar, det ska inte spela någon roll om det är 

modern eller fadern som boendet är hos utan det är helt och hållet barnets bästa som ska tas i 

beaktande (Pierrou, 2010). Statistiken för vår undersökning i Lunds kommun under åren 2008 

och 2009 visar en snedfördelning mellan mödrar och fäder i vårdnadstvister som kan ha en 

förklaring i de rådande genuskontrakten. Vikten av genuskontrakten blir synligare än den 

faktiska föräldraförmågan de båda föräldrarna har, vilket man kan se i de fall som tagits upp i 

föregående avsnitt. Det är vanligt att mödrar får det största ansvaret för barnen då det oftast är 

de som anses ha den naturligt bästa föräldraförmågan (Beverly R. King, 2008, Kruk 2010). 

Även de individer som sitter i tingsrätten är en del i det rådande genussystemet då alla lever i 

samma samhälle och har snarlika normer och syn på såväl föräldraskap som föräldraförmåga. 

Alla individer bidrar till att upprätthålla det system som råder i samhället (Hirdman, 2004).  

5.1.4 Gemensam eller ensam vårdnad och till vem? 

Vid en jämförelse av den statistik som presenterats från 2003 där gemensam vårdnad 

förespråkades och den här undersökningen går det att utläsa en förändring som skett. Det har 

blivit vanligare att döma till ensam vårdnad. Under 2003 var det fortfarande 1998 års reform 
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som gällde och man ansåg att gemensam vårdnad i de flesta fall var det som var lämpligast för 

barnen (SOU 2005:43, Rejmer, 2003). Lagändringen 2006 har bidragit till den förändring som 

skett gällande vårdnad då det har blivit mer fokus på barnets bästa och barnets bästa ska inte 

automatiskt behöva betyda att båda föräldrarna har vårdnaden. De konflikter och bråk som 

finns mellan separerade föräldrar anses skada barnet mer än att det eventuellt tappar kontakten 

med den ena föräldern (Prop. 2005/06:99).  

I de fall där domslutet har blivit gemensam vårdnad finns det oftast inte en så pass stor 

konflikt så det anses vara omöjligt för de båda föräldrarna att ha ett välfungerande samarbete 

angående barnen. Man kan urskilja i figur 5.2 att när det kommer till gemensam vårdnad är 

det vanligast att barnen har sitt stadigvarande boende hos modern. Något som beror på att 

majoriteten av dessa föräldrar har kommit överens om detta. När föräldrarna kommer överens 

på detta vis så behöver tingsrätten inte längre ta ställning till vem som har den bästa 

föräldraförmågan då deras överenskommelse får anses vara det som är barnets bästa (SOU 

2005:43). I de fall där tingsrätten anser att modern ska ha det stadigvarande boendet hänvisas 

det ofta till kontinuitetsprincipen. Med detta menar de på att ett barn inte ska behöva dras upp 

ur sin invanda miljö (SOU 2005:43). När det kommer till kontinuitetsprincipen så kan den 

bidra till att förstärka hierarkin med modern i toppen då tingsrätten inte längre behöver lägga 

någon större vikt vid att bedöma respektive förälders föräldraförmåga. Det anses vara för 

barnets bästa att rutinerna kvarhålls.  

I de flesta domar som resulterat i gemensam vårdnad kan samma mönster urskiljas. Fäderna 

och mödrarna har yrkat på samma saker, det vill säga om modern har yrkat om ensam 

vårdnad/stadigvarande boende har fadern bestritt detta yrkande och i sin tur yrkat på att han 

ska få ensam vårdnad/stadigvarande boende.  Alternativt är det fadern som först yrkat på att få 

ensam vårdnad/stadigvarande boende och modern bestritt detta genom att själv yrka på ensam 

vårdnad/stadigvarande boende. I de flesta fallen är det fäderna som frånkommer från sitt 

ursprungliga yrkande. 

Ett exempel på en fader som frånkommer från sitt yrkande är i T 2383-09 där båda parter från 

början yrkar om ensam vårdnad. I andra hand yrkar fadern för det stadigvarande boendet. 

Tingsrätten förordnade interimistiskt att modern ska ha det stadigvarande boendet. Sedan kom 

föräldrarna överens om att fadern skulle ha ett omfattande umgänge med sonen medan 

modern ska ha det stadigvarande boendet.  
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5.1.5 Risk för att förlora kontakten med barnet 

I de undersökta fall där det inte alls förekommer umgänge mellan fadern och barnet är detta 

något som föräldrarna oftast har kommit överens om. I de 16 fall där modern har ensam 

vårdnad om barnet, se Figur 5.3, så är det 7 stycken av barnen som har reglerat umgänge med 

sin fader och 9 stycken som inte har det. Det vill säga att det är färre än hälften av de barn 

som bor hos sin moder som har ett aktivt umgänge med sin fader. Jämfört med hur många av 

de barn där fadern har ensam vårdnad som har umgänge med sin moder så är det en viss 

skillnad då det i detta fall blir 3 av 5, se Figur 5.4. Liknande resultat som de Beverly R. Kings 

(2008) undersökning visar på och att det leder till en större stigmatisering för mödrar att inte 

ha vårdnaden om sitt barn än vad det gör för fäder. Jämfört med våra resultat visar de båda 

undersökningarna på att mödrar har en större tendens att hålla kontakten med sitt barn oavsett 

om de fått vårdnaden eller ej. I T 4078-09 har fadern själv avsagt sig umgängesrätten, ”… och 

uttryckt att han vill ’säga upp’ alla sina rättigheter och skyldigheter beträffande sonen (vår 

ändring)”. Detta på grund av att han är säker på att ett reglerat umgänge med barnet bara 

skulle leda till att modern försöker bråka med honom. I tre andra domar går fäderna med på 

att inte ha vårdnad eller umgängesrätt. Fäderna stigmatiseras inte på samma vis som mödrar 

om de inte har någon kontakt med sina barn. Det anses inte vara lika kontroversiellt om det 

gäller en faders ovilja till kontakt som om det gällt en moder(Beverly R. King, 2008). Det ses 

inte som ett lika stort problem i samhällets genuskontrakt att faderns föräldraförmåga brister 

som om det hade varit tvärtom. 

Det finns en risk att den maktobalans som uppkommer via rådande genuskontrakt och 

dikotomi som finns i samhället ligger bakom fädernas ovilja till umgänge. När de har förstått 

att de inte kommer att få vårdnaden eller boendet så kan det bidra till att de känner att det 

begränsade umgänget som modern går med på inte är tillräckligt, att modern har all makten 

och att fadern så att säga får smulorna. Att modern har all viktig information om barnet från 

till exempel skolan samt automatiskt kommer närmre barnet då hon får mycket mer tid och 

vardag med det kan skapa en beroendeställning, då modern kan välja om hon vill informera 

fadern eller ej. Det finns en ovilja hos föräldrarna att släppa ifrån sig den makt deras 

föräldraroll gett dem (Hirdman, 2004). Det finns även risk att det uppstår missnöje om man 

som förälder inte får det man yrkat för. I de flesta av våra fall har fäderna bestritt mödrarnas 

yrkande om ensam vårdnad för att sedan frångå från sina egna krav helt och hållet.   
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Hirdman (2004) påpekar att genuskontrakten ärvs vidare från förälder till barn. I de flesta 

familjer speglas de genuskontrakt som finns i samhället, om än i olika utsträckning - modern 

stannar hemma och tar hand om barnet under det första året medan fadern arbetar. Denna 

bakgrund kan följa med in i en vårdnadstvist som tydligt rör familjeliv och föräldraroller. När 

det sedan ska bestämmas om deras egna barn i vårdnadstvisten har de med sig detta ärvda 

genuskontrakt in i samarbetssamtalen eller in i rättegången. För fäderna kan det handla om att 

de har sett sin fader ägna sig mer åt försörjning, medan mödrarna har sett sin moder ta ett stort 

ansvar för barnen, och de har lärt sig och ärvt den normen. Detta kan i sin tur i en 

vårdnadstvist göra att en fader kan acceptera att få mindre ansvar för barnen, medan en moder 

är mer benägen att kämpa för att få ansvaret om barnen – detta för att uppehålla 

genuskontrakten som har ärvts och undvika stigmatisering från omgivningen (Beverly R. 

King, 2008). 

I dom T 4179-8 yrkar modern på ensam vårdnad om barnet då fadern befinner sig i 

Sydamerika och inte har visat något intresse för att ha umgänge. Fadern har även varit väldigt 

svår att kontakta då han ett flertal gånger har bytt telefonnummer utan att meddela modern 

detta. Liknande tendenser kan man se i dom T 2588-08 där fadern har varit okontaktbar sedan 

2004 och enligt modern troligtvis befinner sig utomlands. Varken modern eller tingsrätten har 

lyckats få någon kontakt med fadern. Vid en jämförelse av dessa två fall ser man att fäderna 

har liknande brister i sin föräldraförmåga och visar ett ointresse för barnens bästa.   

När det gäller mödrarna i vår undersökning går det inte att urskilja samma mönster, istället 

kan man urskilja ett mönster där de oftare strävar efter att få ha barnet stadigvarande boende 

hos sig eller att i alla fall få mycket umgänge. Ett genuskontrakt som finns i samhället och 

som har upprätthållits historiskt är att mödrar förväntas ha mer kontakt med barnen och ta för 

sig mer på det området. Det är inte lika socialt accepterat att en moder avsäger sig kontakten 

med sitt barn. Hänvisat till Beverly R. Kings (2008) studie som har visat på att mödrar känner 

att det är en mindre acceptans i samhället på att de inte har vårdnaden om barnet förtydligar 

detta. Det är mer vanligt att fadern blir den utomstående parten medan modern fortfarande har 

en bestämd roll i barnets liv. I fall då det blir tvärtom har man sett tendenser på att mödrarna 

med större sannolikhet håller kontakten med barnet i form av till exempel telefonsamtal. Med 

detta applicerat på våra undersökta fall där det i 5 stycken förekommer att fadern tilldelats 

ensam vårdnad, se Figur 5.4, och mödrarna fått ett reglerat umgänge. Medan det i de 2 andra 

fallen där mödrarna inte har umgänge beror på andra omständigheter till exempel bor den ena 
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inte i Sverige och hon har gått med på att fadern får ensam vårdnad om barnet i Sverige därför 

han redan har fått det tidigare i hemlandet. Med andra ord så är det även i våra fall vanligare 

att mödrar har kontakt med sina barn även om de inte är boendeförälder eller vårdnadshavare.  

I de undersökta fall där fäderna tilldelats ensam vårdnad är ofta modern enligt tingsrätten 

olämplig som vårdnadshavare. Ett exempel är det fall, T 3208-09, som har nämnts tidigare där 

modern erkänt att hon både har slagit och utdelat andra bestraffningar till sonen då han inte 

har lytt henne. Det har enligt tingsrätten inte gynnat hennes situation att hon sedan har valt att 

försöka förmildra omständigheterna med att säga att det inte bara är hon som slagit sonen utan 

det är något som även fadern har gjort emellanåt. Trots det som framkommer i utredningen 

har socialtjänsten rekommenderat ensam vårdnad till modern, detta är ett av de få fall där det 

framkommer att tingsrätten har gått emot denna rekommendation. Något de har gjort med 

motiveringen att barnet löper större risk för våld hos modern än vad det gör hos fadern. 

Moderns erkännande gynnar inte hennes fall och tingsrätten gör bedömningen att hon inte är 

en lämplig vårdnadshavare då hon brister i sin föräldraförmåga och inte kan se till sitt barns 

bästa.   

5.1.6 Förväntade föräldraroller  

Med hjälp av dikotomi ser man i vår undersökning att gott föräldraskap ligger mer i moderns 

föräldraroll och de har ett försprång när det kommer till vilken av föräldrarna som ska få det 

största ansvaret för barnet. En oförändrad dikotomi medför att modern i större utsträckning får 

det största ansvaret för barnet, såsom att hon får ensam vårdnad eller blir boendeförälder. 

Dikotomi upprätthålls då den har medfört en sorts trygghet i samhället, man vet vad man ska 

göra och vad som förväntas av sin föräldraroll och sina medmänniskors (Hirdman, 2004). Att 

dikotomin upprätthålls medför även att man behåller den balans som finns i samhället och för 

att inte störa denna håller man sig inom spelets regler det vill säga att man undviker att tänja 

på genuskontraktets gränser.   

För att fäderna ska få ett större utrymme i vårdnadstvisterna behövs förändringar i synen på 

såväl föräldraskap som föräldraförmåga. Det är enbart i fall där modern visat sig vara 

olämplig som vårdnadshavare som man går emot dikotomin och hierarkin förändras. Här kan 

vi ännu en gång återgå till det exempel om T 3208-09 som lyfts fram tidigare om modern som 

utdelat en del olika bestraffningar till sin son då han inte lytt henne, där socialtjänsten av 

någon anledning har rekommenderat henne ensam vårdnad. Något som exemplifierar ett 
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försök från socialtjänsten att upprätthålla dikotomin i samhället. Något tingsrätten inte beviljat 

då de gjort bedömningen att barnet löper en större risk för våld hos modern än hos fadern och 

därmed utesluter de henne som möjlig vårdnadshavare då hon brister i att ge barnet den 

trygghet det har rätt till och inte kan se till dess bästa (Prop. 2005/06:99, 6 kap 1§ FB). 

5.1.7 Vad händer när man går mot normen och försöker bryta rådande 

genuskontrakt? 

Fäder går inte alltid med på att släppa ifrån sig ansvaret för barnen. I många av domarna 

strider de för att få vårdnaden om barnet eller mer umgänge. De befinner sig i den 

konstruerade genuskoreografin som finns i samhället där de går från att vilja ha mycket 

ansvar för barnet till att i alla fall få rätt till umgänge. Fäderna försöker i dessa fall hela tiden 

tänja på genuskontraktens gränser och är inte nöjda med att behöva hålla sig inom sitt område. 

Ett genomgående mönster som urskiljs i dessa domar är att fäderna till en början yrkar för 

ensam vårdnad och om de inte får ensam vårdnad vill de i alla fall ha det stadigvarande 

boendet och i sista hand yrkar de på att få umgänge. Detta mönster visar hur fäderna försöker 

att töja på de rådande gränser gällande föräldrarollerna som finns i samhället. När de märker 

att det inte går att töja på dessa så pass mycket att de får ensam vårdnad backar de ett steg och 

vill istället ha det stadigvarande boendet och i de fall då inte detta heller fungerar tar de 

ytterligare ett kliv tillbaka och yrkar på att få umgänge.  

Vad som är intressant med detta är att det inte går att urskilja samma mönster när det kommer 

till mödrarnas yrkande då de i princip aldrig verkar backa så långt som att de enbart yrkar för 

ett umgänge med barnen. I dessa fall behöver mödrarna inte gå in i genuskoreografin på 

liknande vis som fäderna, då de är inne på sitt område och modern är högst i hierarkin så 

länge hennes föräldraförmåga är tillräcklig. Det kan därmed ses som att mödrar är betydligt 

säkrare i sin roll som förälder och mer litar på att de kommer att få rätt i en vårdnadstvist.  

T 3352-06 handlar om en faders strävan efter att få ensam vårdnad om sina barn och han 

uttalar en tydlig oro över att modern inte har samma föräldraförmåga som han har. Den 

historia han har och den historia modern har skiljer sig en del då modern uttrycker en oro över 

att fadern skulle flytta utomlands med barnen om han skulle få ensam vårdnad. Fadern är i sin 

tur orolig över att moderns boendesituation är osäker ”Eftersom han och sönerna inte har 

tillgång till någon adress eller något telefonnummer till modern (vår ändring) kan sönerna inte 

nå henne”. Han känner även en oro för att deras söner utsätts för moderns bror som han 
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uppfattar som aggressiv. Den tydligaste anledningen till att fadern i detta fall får vårdnaden 

beror på att allt kring moderns situation är så pass osäkert som det är. Varken tingsrätten eller 

socialtjänsten har lyckats få fram tydliga svar från henne när de har frågat om hennes 

livssituation och socialtjänsten har uppfattat henne som svår att få kontakt med.  

Ett annat exempel är T 5298-06, där fadern visar en besvikelse för att modern har saboterat 

det umgänge han har rätt till med sina barn. Han har därmed stämt henne och hoppas på att 

umgänget ska utvecklas och bli mer omfattande. Fadern vill ha mer kontakt med sina barn och 

att han uttrycker en oro om att tappa den lilla kontakt han har med dem helt om moderns 

sabotage får lov att fortsätta. Fadern i det här fallet accepterar inte moderns 

umgängessabotage och detta löser han genom att yrka för att domstolen ska förelägga modern 

vite i de fall då hon hindrar umgänget att komma till stånd. Detta är en fader som blivit av 

med sina barn på grund av att han flyttade från familjen, något modern trycker väldigt mycket 

på i utredningen. I hennes yrkande kan man bland annat utläsa ”Barnen mådde bra när 

umgänge inte kom till stånd.”. Moderns tilltro till sin egen föräldraförmåga medför att hon 

dömer ut fadern och den föräldraförmåga han besitter.  

Ytterligare ett exempel är dom T 2997-09 där det handlar om en fader som hela tiden försöker 

få till umgänge med sin dotter trots det faktum att han fått ett flertal besöksförbud och hela 

tiden får höra att han inte ska ha någon rätt till detta. Han säger själv att ”han kommer aldrig 

att sluta kämpa för att få att träffa sin dotter”. Han anser att modern inte ser till dotterns bästa 

utan att hon enbart vill få honom ur deras liv.  

Men hon sätter sina egna behov framför dotterns och hon har ett 

mycket stort kontrollbehov, något som lett till att hon vägrat 

honom möjlighet att träffa dottern. Detta är inte till dotterns (vår 

ändring) bästa.  

Tingsrätten anser inte att denna fader besitter en tillräckligt god föräldraförmåga för att ta 

hand om sin dotter något som visas i att han haft flertaliga besöksförbud som han inte har 

respekterat utan ständigt befunnit sig inom gränsområdet. Att ständigt hålla på att försöka få 

vårdnaden och umgänget ändrat är en riskfaktor för barnet, vilket strider mot barnets bästa. 

I dessa tre fall försöker samtliga fäder genom genuskoreografi töja på de rådande gränser som 

finns på grund av upprättade genuskontrakt i samhället. Till skillnad från de fall där fäderna 



37 

 

står utan något umgänge eller har väldigt lite umgänge i domarna som undersökts tenderar 

mödrarna att kämpa emot mycket mer och det är ytterst få fall där modern inte kämpat alls. 

Det förekommer endast i ett av de undersökta fallen att modern redan har förlorat eller gett 

upp vårdnaden om det gemensamma barnet samt ett fall där det inte framkommer varför 

modern frångår från sitt yrkande om umgänge. 

6. Avslutande diskussion 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det är vanligast att mödrar får vårdnaden i 

Lund, däremot är det inte omöjligt för fäder att få det då det finns ett antal fall där detta har 

hänt. Att fördelningen är på det viset den är kan bero på en mängd olika faktorer och vi har 

försökt urskilja dessa med ett genusperspektiv i åtanke.  

Några av faktorerna skulle kunna vara att fäder inte är lika intresserade av att ha den primära 

vården för barnen, att normen i samhället är att de flesta barn bor hos sin moder, att barnet 

uttrycker önskemål om att bo hos modern etc. Idag tilldelas det oftare ensam vårdnad än 

gemensam vårdnad, något som beror på lagändringen 2006 om att man enbart skulle se till 

barnets bästa och att barnets bästa inte behövde vara lika med gemensam vårdnad. Vi har 

tydligt kunnat urskilja denna fördelning i vårt material då det i fall där båda vårdnadshavarna 

anses ha lika god föräldraförmåga inte alls är säkert att det blir gemensam vårdnad på grund 

av andra anledningar. Tingsrätten vill ta störst hänsyn till barnets bästa och inte fastna i tänket 

om föräldraförmåga. De anser att det är viktigare att barnet hålls utanför föräldrarnas konflikt 

och att det inte blir en del av denna, än att försöka tvinga fram ett samarbete som eventuellt 

leder till en större konflikt i längden.  

Finns det minsta risk för att barnet utsätts för våld, såväl fysiskt som psykiskt, av en förälder 

kan man nästan uteslutande se att denna inte får någon vårdnad om barnet. I dessa fall verkar 

förälderns kön ha mindre betydelse. Här är det viktigast att se till så barnet befinner sig i en 

säker miljö och att det får sina behov tillgodosedda. Vi har nämnt fall där den ena föräldern 

varit våldsam mot barnet och detta har i sin tur bidragit till att denna förälder inte fått 

vårdnaden. Något vi även har uppmärksammat i vår undersökning är att det verkar vara 

ganska avgörande ifall föräldern erkänner att det förekommit våld eller ej då vi har sett detta i 

ett antal domar. Vi jämför detta med fall där det finns anklagelser mot den ena föräldern, men 

där erkännande saknas och i dessa fall har vi inte kunnat utläsa något särskilt beaktande från 



38 

 

tingsrättens sida då det inte finns några bevis om att det faktiskt har skett. Däremot tror vi inte 

att de har negligerat det helt, utan en utredning har gjorts, dock har den inte styrkt 

påståendena då det är ett vanligt medel att använda för att smutskasta den andra föräldern. 

Det finns faktorer som pekar på att genus styr i vårdnadstvister, här menar vi att det som sagt 

är vanligast att barnen bor hos sin moder i samband med en separation och att det mest är vid 

risk för våld eller annan fara som det är fadern som tar detta ansvar. Men det kan även bero på 

de olika roller som förväntas av en som förälder. Att fadern får rollen som helg- och 

umgängesförälder är inte något som är särskilt ovanligt. Detta kan bero på att det är mer 

socialt accepterat i samhället med fäder som inte har vårdnad om barnen än med mödrar som 

inte har det. 

Enligt tingsrätten anses det vara bäst för barnet att inte flyttas från sin invanda miljö i onödan. 

Med detta i åtanke dömer de ofta enligt kontinuitetsprincipen. Det vill säga den förälder som 

bor med barnet blir ofta vårdnadshavare eller boendeförälder. I våra fall har det inte varit 

några fäder som stannat kvar eller flyttat tillsammans med barnen och i dessa situationer är 

det därför ganska självklart att det är modern som fått den största delen av vårdnaden. Den 

som flyttar från familjen hamnar i underläge i rättsprocessen och det blir svårt för denne part 

att väga upp detta. Vi vill ifrågasätta att det vid beslut om var barnet ska bo är en avgörande 

faktor vem av föräldrarna som flyttar. Ibland skulle det kanske till och med vara en fördel om 

barnet flyttades ifrån sin nuvarande miljö. Enligt oss är barnets bästa inte att bo kvar i sin 

invanda miljö utan att bo hos den föräldern med bäst föräldraförmåga oavsett kön. 

Tingsrätten tror sig säkert vara väldigt könsneutral i sitt tänkande, men då de ofta går efter 

socialtjänstens rekommendationer och själva ingår i det rådande samhället finns det en risk att 

de inte ser att det finns en viss snedfördelning kring vårdnad. Den genusteori vi har använt oss 

av behandlar bland annat genuskontrakt och dikotomi och detta är något som skulle kunna 

fungera som en förklaringsmodell till den snedfördelning som finns i vårdnadstvister. Det här 

bidrar till en bild av hur det finns olika könsroller i samhället och hur svårt det är att blanda 

dessa med varandra och överskrida de osynliga gränserna som så länge varit norm i samhället.  

I dagens samhälle är det fortfarande så att det är vanligast att mödrar har det största ansvaret 

om barnen. Det är modern som stannar hemma med barnet det första året och det är här den 

första anknytningen sker. De flesta barn med skilda föräldrar bor hos sin moder, det är ett 

allmänt känt faktum och detta kan i sin tur bidra till att det blir konstigt för utomståendes 
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ögon om ett barn ska bo hos sin fader istället. I de fall där barnet bor hos fadern verkar det 

oftast finnas betydande skäl till detta, i våra fall att modern har utsatt barnet för våld eller att 

hon helt enkelt inte vill ha vårdnaden. Det finns en känsla av att fäderna behöver kämpa mer 

och ha bättre anledningar än mödrarna för att de ska få sin vilja igenom i vårdnadstvisterna. 

Tingsrätten strävar förmodligen efter att vara könsneutrala i sina beslut. Om det är så att 

tingsrätten är könsneutral i sina beslut så borde det kunna speglas i våra resultat. Dock tycker 

vi oss se att fäder faktiskt blir diskriminerade i en del fall. Detta då vi har funnit tendenser att 

det är fadern som drar det korta strået när det kommer till fall där båda föräldrarna besitter en 

lika god föräldraförmåga. Kontinuitetsprincipen har i vissa fall en tendens att gynna mödrar 

då fäderna verkar mer benägna att flytta till ett nytt boende. Att en av föräldrarna flyttar efter 

en skilsmässa är ofrånkomligt och att det missgynnar föräldern då, och eventuellt barnet, är 

olyckligt.  

Att en del fäder går emot normen kan i bästa fall innebära förändringar i synsättet på 

föräldraskap såväl som påverka de faktorer domstolen tar i beaktande och därmed kan 

besluten komma att bli mer könsneutrala där föräldraförmågan styr mer än könet. Något som 

kan komma att handla om fördelar och positiva effekter för båda könen. Samtidigt som det 

kan handla om negativa effekter för kvinnan, då det kan hända att de förlorar sin plats i 

hierarkin när det kommer till föräldraskap. För att uppnå en balans i maktstrukturerna kan det 

krävas att kvinnor börjar ta för sig inom andra områden, det vill säga att man utbyter makt 

med varandra och ger alla lika företräde på fler områden. För att detta ska kunna vara en 

möjlighet handlar det troligtvis om att sluta hålla sig inom den genuskoreografi som man gör 

och istället för att bara försöka tänja på gränserna faktiskt göra det.  

Det kan bli intressant om synen om barnets bästa angående vårdnad återigen förändras i 

framtiden för att det visar sig att barn som nu har haft mycket begränsat umgänge med ena 

föräldern eller inget alls på grund av ensam vårdnad, är missnöjda med detta och känner att de 

har gått miste om en förälder.  

Vad är det egentligen som ska vara den viktigaste faktorn när det kommer till vårdnadstvister 

– är det barnets bästa eller är det förälderns kön som är det avgörande?  
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