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Syftet med studien är att identifiera och analysera de aspekter som beaktas i bedömningen av 

barnets bästa och på vilket sätt eventuella föreställningar om genus uttrycks i tingsrättsdomar 

gällande vårdnad, boende och umgänge. För att besvara syftet har 25 domar analyserats 

genom kvalitativ metod samt tolkats utifrån tidigare forskning och genusteori. Forskningen 

kring strukturellt uttryckta genusföreställningar gällande barn är mycket begränsad. Däremot 

finns det mer om föräldrar och genus samt och principen om barnets bästa, vilken många 

forskare presenterar som genusneutral.  

Resultatet visar att de flesta domarna uttrycker att barnets bästa, och således barnperspektivet, 

ska vara avgörande vid beslutet. I praktiken verkar detta ske till en viss utsträckning. Faktorer 

som tycks rucka på detta är exempelvis överenskommelser, svårigheter att presentera och ta 

hänsyn till barnets vilja samt den bestämda uppfattningen om barnets behov av kontakt med 

båda föräldrar. Aspekter som tas med i bedömningen verkar vara liknande för flickor och 

pojkar men framgår i olika omfattning och barnen beskrivs med olika ordalag. Resultatet visar 

vidare att domstolen oftast dömer vårdnaden ensam till modern, varav ett större resonemang 

kring barnets situation framgår för pojkar än för flickor. Modern bedöms i många domar, utan 

tydlig motivering, som klart lämplig vårdnadshavare medan fadern ofta beskrivs som olämplig. 
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1.   Inledning 

1.1   Introduktion 

När separerade föräldrar inte själva kan komma till samförståndslösningar gällande vårdnad, 

boende och umgänge för gemensamma barn, fattar domstol beslut i frågan. I syfte att stärka 

barnrättsperspektivet i dessa ärenden genomfördes år 2006 en vårdnadsreform vilken senare 

utvärderades i betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6). Betänkandet innefattar en utredning av 

139 tingsrättsdomar, i vilka 215 barn berördes, gällande vårdnad, boende och umgänge. 

Utredarna i betänkandet kom fram till att reformen bidragit till att mer komplexa och 

nyanserade bedömningar av vad som är till barnets bästa görs nu än innan reformen samtidigt 

som det fortfarande finns utvecklingsområden. Exempelvis företer det sig relativt vanligt att 

föräldrar likställer sina egna intressen med barnets bästa samt påvisar brister i samarbetet med 

den andra föräldern. Det är troligt att detta delvis kan förklaras med en ökad sannolikhet att 

rätten dömer till ensam vårdnad i de fall omfattande samarbetssvårigheter finns. Betänkandet 

visade vidare att ensam vårdnad oftare döms till mödrar samtidigt som det blir alltmer vanligt 

att den döms till fäder, att barnets inställning redovisas alltför sällan i domarna och att de 

riskbedömningar som görs behöver få högre kvalitet (SOU 2017:6).  

I mål gällande vårdnad, boende och umgänge verkar det således som att det görs skillnader 

mellan mödrar och fäder, det vill säga kvinnor och män. Genusskillnader är synliga i 

samhället i övrigt exempelvis på arbetsmarknaden genom löneskillnader, maktpositioner, 

status på kvinno- respektive mansdominerade yrken och att kvinnor oftare arbetar deltid. 

Dessutom är kvinnor föräldralediga längre tid än män samt går oftare ned i tjänstgöringsgrad i 

samband med föräldraskapet (SOU 2015:50, s. 13-15). Detta antyder på att det finns olika 

föreställningar och förväntningar på mödrar och fäder och följer så till synes tendensen att 

mödrar oftare tilldöms vårdnaden om barnen. Det är vidare vedertaget att genus betraktas som 

ett kulturellt och socialt konstruerat fenomen, vilket exempelvis kan anas genom att barns 

uppfostran präglas av deras könstillhörighet (se t ex Connell & Pearse, 2015, s. 141-142). Ett 

genusperspektiv kan således rimligtvis även antas påverka synen på barn.  

Det framgår i 6 kap 2 a § Föräldrabalken (1949:381) att barnets bästa ska vara avgörande i 

mål gällande vårdnad, boende och umgänge, vilket inbegriper att fokus ska ligga på barnets 

behov framför föräldrarnas. Med bakgrunden att samhällets föreställningar om vuxna 

individer färgas av personens könstillhörighet, är det således i kontexten av barnets bästa 

viktigt att närmare undersöka på vilket sätt föreställningar om genus eventuellt kommer till 

uttryck i domstolsbeslut som rör barn.  

1.2   Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera och analysera de aspekter som beaktas i bedömningen av 

barnets bästa och på vilket sätt eventuella föreställningar om genus uttrycks i tingsrättsdomar 

gällande vårdnad, boende och umgänge. 
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De frågeställningar som denna studie avser att besvara är följande: 

• Hur resonerar tingsrätten kring principen om barnets bästa i domar gällande vårdnad, 

boende och umgänge? 

• Kommer föreställningar om barnets genus till uttryck i tingsrättens bedömning av 

barnets bästa och i så fall på vilket sätt? Hur ser denna bedömning ut med hänsyn till 

kombinationen mellan barnets och föräldrarnas könstillhörighet? 

1.3   Bakgrund 

1.3.1   Lagar och praktisk tillämpning  

Enligt Föräldrabalken (FB) har domstolen mandat att besluta kring frågor gällande vårdnad, 

boende och umgänge i de fall föräldrarna inte själva kan komma överens. I dessa beslut ska 

barnets bästa vara avgörande (6 kap 2 a § FB), vilket innebär att barnperspektivet ska komma 

i främsta rummet och väga tyngst i förhållande till andra intressen (Regeringskansliet, 2006,  

s. 11). Socialnämnden ska beredas tillfälle att lämna upplysningar som är relevanta i frågan 

för att tillgodose domstolen goda grunder för dess bedömning. Om det därutöver anses finnas 

behov av en utredning kan rätten utse ett annat organ att utföra denna, vilken även den oftast 

utförs av en socialnämnd. Den person som genomför utredningen ska försöka ta reda på och 

redovisa barnets inställning i frågan såtillvida det inte är olämpligt och oförenligt med barnets 

bästa (6 kap 19 § FB). I de få fall som det bedöms som olämpligt att prata med barnet i en 

vårdnadsutredning handlar det oftast om att en annan utredning av barnet pågår parallellt 

inom socialtjänst eller barn- och ungdomspsykiatrin (Socialstyrelsen, 2011, s. 16). Om ett 

barn väljer att inte, eller inte kan, uttrycka sin inställning i frågan ska barnets inställning 

försöka klarläggas på annat sätt än verbalt. Vid beslut ska slutligen hänsyn tas till barnets vilja 

i relation till dess ålder och mognad (6 kap 2 a § tredje stycket FB; 11 kap 10 § 

Socialtjänstlagen, SoL).  

Det tidigare nämnda betänkandet (SOU 2017:6) visar att 2006 års vårdnadsreform inneburit att 

barnets åsikt och vilja redovisas i större utsträckning nu än förut (s. 26). FN:s kommitté för 

barnets rättigheter anser dock att barnets rätt att komma till tals framkommer i lagtext men inte 

efterlevs i praktiken. Detta gäller särskilt vårdnads-, boende- och umgängesmål (United 

Nations, 2015, p. 19). Samma slutsats kan utläsas i betänkandet (SOU 2017:6) som visade att 

tingsrätten redovisade barnets inställning hos 41 % av barnen. Det fanns tydliga skillnader i hur 

ofta barnets åsikt redovisades beroende på barnets ålder. Ju yngre barnet var, desto mer sällan 

framfördes dess inställning. I de fall rätten beslutade emot barnets åsikt var det oftast på grund 

av barnets ålder eller mognad. Även antagandet om att en förälder påverkat barnets inställning, 

att inställningen pendlade, och att inställningen inte var genomförbar i praktiken, var andra 

vanligt förekommande orsaker till att döma emot barnets uttryckta åsikt (s. 156-162, 301). 

Vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska rätten vidare ta särskild hänsyn till om det 

finns en risk för övergrepp på barnet eller någon annan familjemedlem eller om barnet på 

annat sätt riskerar att fara illa, samt till barnets behov av båda sina föräldrar och kontakten 
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med dessa (6 kap 2 a § andra stycket FB). En riskbedömning ska göras när det kommer fram 

uppgifter om att ett barn riskerar att fara illa. Dessa riskbedömningar görs i allt högre 

utsträckning, men är varierande till kvalitet och brister främst i förmågan att värdera de 

omständigheter som framkommer (SOU 2017:6, s. 33-34). 

Vårdnad, boende och umgänge utgör tre olika frågor som domstolen kan besluta om. Vad 

gäller vårdnad kan domstolen besluta om den ska vara gemensam eller ensam. I denna 

bedömning ska föräldrarnas förmåga att samarbeta kring barnet särskilt beaktas (6 kap 5 § 

FB). Enligt betänkandet (SOU 2017:6) förstärktes i och med 2006 års vårdnadsreform 

möjligheten för domstolen att döma till ensam vårdnad när föräldrarna inte kan samarbeta 

med anledning av att konflikten mellan dem är så djup att den antas leda till negativa 

konsekvenser för barnet. Denna förändring har lett till att ensam vårdnad idag är ett vanligare 

utfall i svensk domstol än gemensam vårdnad (s. 26-27). Tillsammans med samarbetssvårig-

heter, vilket domstolen nästan alltid hänvisar till vid beslut om ensam vårdnad, anges ofta 

orsaker såsom föräldraförmåga, våld eller hot riktat från den ena föräldern mot den andra, 

missbruk och motarbetat umgänge. Samtliga dessa exempel handlar om föräldrarnas situation 

och antyder således på ett starkt föräldraperspektiv (s. 152).  

Det faktum att förmågan till samarbete givits sådan stor betydelse har i praktiken resulterat i 

att föräldrarna ofta tycks förstärka konflikten i syfte att öka möjligheten att tilldömas ensam 

vårdnad. En sådan fördjupad konflikt kan antas leda till negativa konsekvenser för barnet. 

Samarbetssvårigheter kan betraktas föreligga i målets natur i och med att frågan om vårdnad, 

boende och umgänge ligger hos domstolen att besluta kring på grund av att föräldrarna inte 

själva kunnat komma överens. Det anses inte gynnsamt ur ett barnperspektiv att uppmuntra en 

ytterligare konfliktfördjupning varför betänkandets utredning har föreslagit att föräldrarnas 

förmåga att ta ett gemensamt ansvar ska få större utrymme än deras oförmåga till samarbete 

(SOU 2017:6, s. 27, 31, 196). 

Beslut om hur barnets boende ska ordnas kan resultera i stadigvarande boende hos den ena 

föräldern eller växelvis boende, det vill säga att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. 

Stadigvarande boende kan beslutas om vid såväl ensam som vid gemensam vårdnad medan 

växelvist boende endast kan bli aktuellt i de fall vårdnaden är gemensam. Föräldrarna kan 

också tillsammans besluta om barnets boende såtillvida det är skriftligt och godkänt av 

socialnämnden (6 kap 14 a § FB; SOU 2017:6, s. 103). FN:s Barnkonvention, som inte är 

nationell lag men som Sverige åtagit sig att följa, reglerar i artikel 9 att barnet inte ska skiljas 

från sina föräldrar mot sin vilja utom i fall då det är nödvändigt för barnets bästa. Exempel på 

sådana undantagsfall kan vara övergrepp eller vanvård från en eller båda föräldrar, eller att 

föräldrarna bor på olika orter och det måste beslutas om barnets vistelseort (UNICEF Sverige, 

2009). 

När barnet bor stadigvarande hos den ena föräldern, har det rätt till umgänge med den andra 

föräldern. Detta umgänge kan utföras genom fysiska träffar eller, om det är nödvändigt, på 

annat sätt såsom telefon. Båda föräldrarna, oavsett om det är boendeförälder eller 

umgängesförälder, är tillsammans ansvariga för att se till att barnets behov av umgänge 

tillgodoses (6 kap 15 § FB). Om behov finns kan rätten besluta om umgängesstöd. Detta 
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innebär att en person, som utses av socialnämnden, ska medverka vid umgänget. Stödet ska 

följas upp av socialnämnd och endast vara så länge det är nödvändigt (6 kap 15 c § FB). 

Samtidigt som lagen uttrycker att umgänge är barnets rätt, skriver samma lag att domstol får 

besluta om umgänge då frågan tas upp av en förälder som vill umgås med sitt barn (6 kap  

15 a § FB). Det innebär att en förälder, men inte ett barn, kan föra talan till domstol om 

umgänge önskas. I svenska domstolar har barn ingen rätt att vara part i civila mål. Rätten att 

företräda barnet lämnas istället till vårdnadshavaren. När umgänge är beslutat måste barnet 

genomföra detta och enligt 21 kap 3 § FB kan vid behov polishämtning bli aktuellt för att 

verkställa en dom om vårdnad, boende eller umgänge. Trots lagtextens framtoning om 

barnens rätt framstår således i praktiken föräldrarätten som starkare än principen om barnets 

bästa (Ryrstedt & Mattsson, 2008, s. 135-137). 

1.3.2   Principen om barnets bästa 

Begreppet barnets bästa är inte definierat utan situationsbundet och utgörs av en samman-

vägd bedömning av individ och sammanhang samt förändras tillsammans med tidsperioden, 

samhällsvärderingar och vedertagen kunskap om barn. I och med denna flexibilitet finns ett 

stort tolkningsutrymme varför vad som bedöms vara till det enskilda barnets bästa således 

skiftar beroende på ett flertal olika faktorer (Socialstyrelsen, 2003, s. 70-71). Begreppet 

innefattar såväl ett generellt som ett individuellt perspektiv. Det generella handlar om vad 

som är bäst för barn i allmänhet medan det individuella är en bedömning av det enskilda 

barnet, vilket är det perspektiv som ska användas i Sverige vid bedömningar som rör barn 

(Ryrstedt, 2007, s. 7). 

Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter ska i stort sett samtliga aspekter av barnets liv på 

något sätt beaktas och knytas samman till en individuell helhetsbedömning vid en bedömning 

av barnets bästa. I denna bedömning bör åtminstone barnets åsikter, barnets identitet, 

bevarande av familjemiljö och relationer, svåra omständigheter, barnets hälsa och rätt att 

upprätthålla densamma, barnets rätt till utbildning samt barnets omsorg, skydd och säkerhet 

användas som utgångspunkter (United Nations, 2013, s. 13-17).  

1.4   Begreppsdefinition av kön och genus 

Kön och genus är två begrepp vars distinktion har diskuterats i genusforskningen. Ett förenklat 

sätt att skilja dem åt är att definiera kön som den biologiska skillnaden mellan kvinnor och  

män medan genus utgörs av socialt och kulturellt konstruerade föreställningar, tankar och  

idéer om skillnaden mellan kvinnligt och manligt (Carlson, 2001, s. 10; Hirdman, 2003, s. 13; 

Hirdman, 1988, s. 49).  

De flesta människor identifierar sig med detsamma som deras tillskrivna biologiska kön. 

Således är det möjligt att anta att en individs vid födseln identifierade kön, antingen som 

flicka eller pojke (biologiskt kön), har stor påverkan på dess egen könsidentitet (konstruerat 

genus) senare i livet. Även samhällets förväntningar på individen, vilka skiljer sig åt beroende 

på om individen kategoriseras som kvinna eller man, antas påverka könsidentiteten. Denna 
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kategorisering, som görs av omvärlden, grundas på individens yttre attribut eftersom det är de 

som är synliga (Carlson, 2001, s. 28-30; Harding, 1986, s. 53, 127).  

Genusbegreppet innefattar en hel uppsättning betydelser genom de associationer människor 

förknippar med kvinnor respektive män (Connell & Pearse, 2015, s. 123) och inrymmer 

således en diskussion och förståelse om kvinnlighet och manlighet på ett sätt som 

könsbegreppet inte gör. Detta exempelvis genom de genusföreställningar som finns i färger 

såsom rosa och blått eller drycker såsom vin och öl. Genus bör således betraktas som ett 

komplext begrepp som innefattar en förståelse av tankar, praktiker, vanor och föreställningar 

om kvinnor och män respektive kvinnligt och manligt (Hirdman, 2003, s. 14-16).  

Materialet för denna uppsats innefattar en studie av tingsrättsdomar. Detta möjliggör inte 

kontroll av kön eller genus utöver det offentligt tillskrivna. På den grunden hänvisar 

begreppet ”kön” i uppsatsen till biologiskt kön, det vill säga till kvinna eller man, medan 

”genus” hänvisar till samhällets tolkning av kön. Denna tolkning inbegriper vad samhället 

betraktar som kvinnligt respektive manligt och vilka föreställningar, förväntningar och 

normer som finns på individen beroende på vilken kategori den anses tillhöra. Med andra ord 

kan genus beskrivas som vad det innebär att tillhöra, och betraktas som, ett specifikt kön. 

Omvärldens kategorisering antas till stor del baseras på individens tillskrivna biologiska kön 

eftersom det är troligt att det är den mest tydliga egenskapen att uppfatta och således enklast 

att kategorisera utifrån. Vidare antas det för uppsatsens syfte att föreställningar om genus 

genomsyrar hela samhället och således existerar även hos domstolarna.  
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2.   Kunskapsöversikt och teoretisk kontext 

Eftersom genus definieras som en social och kulturell konstruktion samtidigt som samhälle 

och kultur ser olika ut beroende på var man befinner sig, är det troligt att föreställningar och 

förväntningar gällande genus inte heller är desamma ur ett internationellt perspektiv. 

Dessutom ser familjelagstiftningen olika ut i olika länder. Exempelvis är, enligt Ryrstedt 

(2006), den svenska lösningen – att föräldrar med gemensam vårdnad ska komma överens om 

alla frågor som rör barnet samt att domstolen inte kan bestämma i andra frågor än de som 

gäller vårdnad, boende och umgänge – ovanlig ur ett internationellt perspektiv (s. 45). 

Därutöver skiljer sig samhällen och kulturer från varandra exempelvis huruvida gruppen eller 

individen prioriteras och hur stark ställning barns perspektiv anses bör ha. Att det finns 

betydande internationella skillnader kan således försvåra en jämförelse av forskningsresultat 

mellan länder och kulturer. Många frågeställningar som utforskats internationellt är dock 

aktuella även i Sverige varför det anses viktigt att inkludera dessa resultat i en 

kunskapsöversikt. Däremot är svenska och internationella studier separerade i följande 

översikt med anledning av att de studerats utifrån olika förutsättningar och inte nödvändigtvis 

är applicerbara på varandra. Eftersom denna studie fokuserar på en svensk kontext betraktas 

nationell forskning som särskilt relevant. Däremot är den svenska forskningen begränsad i 

omfattning och behöver kompletteras med internationell sådan. 

2.1   Genusperspektiv i vårdnads-, boende- och umgängesmål 

Det har skett en tydlig förändring gällande hur ofta ensam vårdnad tilldelas modern respektive 

fadern. Betänkandet (SOU 2017:6) visade att mödrar år 2014 tilldelades ensam vårdnad 

ungefär dubbelt så ofta som fäder, i jämförelse med fyra gånger så ofta år 2002. Dock 

resulterade år 2014 fortfarande majoriteten av vårdnadsmålen (46 %) i att modern tilldömdes 

ensam vårdnad. Näst vanligast (33 %) var gemensam vårdnad och ensam vårdnad till fadern 

tilldömdes mest sällan (21 %). Statistiken visar vidare att vårdnaden 2014 vid fler tillfällen 

flyttades från modern till fadern än tvärtom. Dock var det vanligast att vårdnaden 

inledningsvis var gemensam såväl när den dömdes ensam till modern som när den dömdes 

ensam till fadern (SOU 2017:6, s. 165-169).  

Till skillnad från i Sverige resulterar amerikanska vårdnadsmål enligt Cancian, Meyer, Brown 

och Cook (2014) allt oftare i gemensam vårdnad samtidigt som statistiken för ensam vårdnad 

till mödrar minskar och statistiken för ensam vårdnad till fäder fortsätter vara relativt stabil  

(s. 1381-1382). Information gällande bland annat vårdnad, boende, inkomster, anställning, 

antalet barn, barnens ålder och barnens kön inhämtades från över 10,000 vårdnadsmål i 

Wisconsin, USA, mellan 1988–2008. Studien avsåg att analysera barns levnadsarrangemang 

efter skilsmässa beroende på egenskaper hos föräldrarna och barnen samt hur det förändrats 

över tid. Data delades in i två perioder i analysförfarandet, 1988–1993 respektive 2003–2008, 

för att möjliggöra en jämförelse av tidigare och senare period. Författarna kom fram till att 

gemensam vårdnad var ett vanligare utfall bland familjer med högre totalinkomst och att båda 

föräldrarna yrkesarbetar. Vidare verkar barnets ålder och kön ha varit av större betydelse för 

utgången i vårdnadsmål under den tidigare perioden än den senare. Fäder tilldömdes då oftare 
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ensam vårdnad för barn över tre år än vad de gjorde för yngre barn samt att det endast i 

familjer där samtliga barn var pojkar var mer vanligt att rätten dömde till gemensam vårdnad 

än till ensam vårdnad för modern. Dessa faktorer visade inga signifikanta skillnader i den 

senare perioden. Författarna resonerar kring att förändringen av domsluten i vårdnadsmål kan 

bero på ändrade sociala normer. De menar att det förut fanns en större tro på att mödrar 

ansågs kunna ta bättre hand om barn men att denna åsikt försvagats och att principen om 

barnets bästa istället har tillåtits ta mer plats (Cancian et al., 2014, s. 1386 ff). 

2.2   Barnfokus eller föräldrafokus  

I såväl svensk som internationell rätt betraktas begreppet barnets bästa som vedertaget och 

utgör ett viktigt mål (Ryrstedt & Mattsson, 2008, s. 143; Dane, 2015, s. 193). Det är dock inte 

självklart vad som är till barnets bästa och i många sammanhang tycks barnets och 

föräldrarnas intressen blandas ihop, vilket inte alltid resulterar i att barnets bästa kommer i 

främsta rummet.  

2.2.1   Den svenska vårdnadsprocessen 

Ryrstedt och Mattsson (2008) problematiserar barnets ställning i rättsprocessen i mål kring 

vårdnad, boende och umgänge. Enligt lagen betraktas inte barn som part i civila mål utan 

endast som en person med ett intresse av utgången i målet. Istället har vårdnadshavaren, som 

de menar i och med regelverket verkar antas prioritera barnets bästa, såväl rätt som skyldighet 

att företräda barnet juridiskt och föra dess talan i exempelvis domstol. Vårdnadshavaren, som 

oftast är densamma som en eller båda föräldrarna, är även skyldig att ansvara för att barnet får 

skydd, omvårdnad och en god fostran. Att vårdnadshavaren såväl representerar som ansvarar 

för barnet i dessa typer av mål, tolkar författarna som att det verkar föreligga ett antagande om 

att konflikter inte finns mellan barn och föräldrar utan endast föräldrarna emellan. De 

ifrågasätter i och med dessa omständigheter ifall principen om barnets bästa är möjligt att 

uppnå om inte barnets ställning i den juridiska processen förstärks (s. 135-139).  

Frågan om barnets bästa tas enligt Ryrstedt (2009) i de flesta domar upp av domstolen, som 

ändå ofta tycks förbise barnperspektivet. I många fall ges istället stor hänsyn till generella 

kunskaper om vad som är bäst för ett barn. Ett exempel på ett perspektiv som enligt Ryrstedt 

fått något för stort utrymme i bedömningarna är barnets behov av en nära kontakt med båda 

sina föräldrar. Detta har lett till att barn ibland tvingats till umgänge med föräldrar som det 

skulle mått bättre att hållas ifrån (s. 8 ff.).  

Ytterligare en omständighet som anses vara till barnets bästa är att vårdnaden ska tilldelas en 

förälder ensamt om de inte kan samarbeta kring barnet. Detta innebär dock i slutändan snarare 

att föräldraperspektivet ges större utrymme än barnperspektivet (Ryrstedt, 2009, s. 8 ff.). På 

dessa grunder dras slutsatserna att barnet bör ha en egen företrädare. Detta skulle stärka 

barnets rätt och öka möjligheten att beslutet blir till barnets bästa (Ryrstedt & Mattsson, 2008, 

s. 144). Därutöver bör domstolarnas kunskap stärkas om vad som bör tas med i en bedömning 

om barnets bästa samt hur det görs utifrån ett barnperspektiv (Ryrstedt, 2009, s. 8 ff.). 
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Ryrstedt (2012) har vidare gjort en studie på samarbetssamtal, vilket familjerätten utför med 

föräldrar på uppdrag av domstolen. Utgångspunkten för dessa samarbetssamtal är att det är till 

barnets bästa ifall föräldrarna kommer överens. Författaren håller med om att det är bättre för 

barnet att föräldrarna själva hittar en lösning än att gå in i en rättsprocess, men menar 

samtidigt att hänsyn i detta sammanhang inte ges till om den specifika överenskommelsen är 

till barnets bästa. Ryrstedt kommer i sin studie fram till att en förälders belåtenhet med 

samarbetssamtalen är beroende av om den fått som den velat samt om den anser att det gått 

rättvist till. Detta tyder enligt Ryrstedt på att föräldrarna har större fokus på sina egna 

intressen än på barnets vid samarbetssamtal samt att de har svårt att förhålla sig objektivt till 

vad som är barnets bästa. Ryrstedt menar att det är möjligt att domstolen har bättre 

förutsättningar än föräldrarna att anta ett barnperspektiv och ifrågasätter om det bör väga 

tyngre att föräldrarna kommer överens eller att barnperspektivet får större utrymme i beslutet 

(s. 237). 

2.2.2   Barnets bästa i en internationell kontext 

I och med att principen om barnets bästa är sparsamt definierad har Dane (2015) studerat hur 

bedömningen görs hos Europadomstolen. Domstolens avsikt är inte att döma vad som är 

barnets bästa då de anser att de nationella domstolarna är bättre lämpade att göra detta, dels på 

grund av att det samhälle barnet befinner sig i påverkar definitionen och dels för att nationella 

myndigheter kan ha kontakt med berörda personer i ärendet. Däremot resonerar 

Europadomstolen kring hur barnets bästa har beaktats och om Europakonventionens 

bestämmelser har följts (s. 204). När det kommer till vårdnadsärenden har Europadomstolen 

utgångspunkten att barnet är huvudpersonen i ärendet och att det ska skyddas, varför 

myndigheterna måste utreda hur detta görs på bästa sätt för det enskilda barnet (s. 221). 

Dane (2015) beskriver vidare att Europadomstolen, i resonemangen kring hur barnets bästa 

beaktas i de nationella domarna, lägger vikt vid barnets ålder, kontakt mellan barn och för-

älder samt tid mellan kontakttillfällen. Vad gäller ålder resonerar de kring vilket utvecklings-

stadium barnet befinner sig i och hur barnets utveckling därigenom kan tänkas påverkas av 

beslutet. Europadomstolen verkar enligt Dane utgå ifrån att olika utvecklingsstadium kan 

associeras till särskild anpassningsförmåga och behov hos barnet. När det kommer till kontakt 

avses kontakten mellan föräldrar och barn. Denna beskrivs som en del av familjelivet och att 

den ska upprätthållas så länge det inte är skadligt för barnet. Om barnet skadas ska det 

däremot prioriteras över föräldrarnas rätt till familjeliv. Slutligen handlar tiden om den tid 

som passerar mellan kontakttillfällena mellan barn och föräldrar. Domstolen menar att det inte 

får dröja för länge mellan dessa tillfällen i och med att naturliga band då inte kan uppstå och 

att möjligheterna att skapa en god relation minskar med tiden. Vidare är det inte säkert att det 

anses vara till barnets bästa att upprätta en kontakt eller umgänge med en förälder som barnet 

varit separerad från under en längre tid (s. 208-214).  

Ibland förekommer således motsättningar som gör det svårt att bedöma vad som är till barnets 

bästa. Ett sådant exempel är när det kommer till familjevåld. Scott och Emery (2014), som 

utifrån ett amerikanskt sammanhang problematiserar begränsningarna i principen om barnets 

bästa, beskriver att när ett barn kommer till skada anses det alltid vara till barnets bästa att 
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komma ifrån den förälder som utövar våld gentemot barnet. Samtidigt anses det vara till 

barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Dessa två perspektiv är 

inte möjliga att kombinera varför det blir nödvändigt att värdera vilken som väger tyngst. I 

och med att det oftast är män som använder våld, är generellt sett mödrar för att barnet inte 

ska behöva träffa den föräldern medan fäder är för att kontakten ska upprätthållas (s. 70, 83). 

Strous (2011) beskriver hur det i Sydafrika blivit allt vanligare med rekommendationer om att 

barn ska övernatta hos den förälder som det inte bor med för att stärka banden dem emellan, 

och problematiserar kring hur det förhåller sig till ett barnperspektiv. Studien är en 

forskningsöversikt vars resultat kritiskt analyserats utifrån anknytningsteori, praktisk 

erfarenhet, lagar och juridik samt kulturellt perspektiv. Strous kommer till slutsatsen att det 

alltid bör göras en individuell bedömning utifrån processer som rör separation, återförening 

och anknytning när det blir aktuellt med övernattning hos en umgängesförälder. Att tvinga ett 

barn till att sova över hos en förälder som det sällan träffar är att ta större hänsyn till 

föräldrarätten än till barnets intressen. Strous menar också att barn bör få träffa den andra 

föräldern med täta mellanrum för att förstärka relationen men att det inte är nödvändigt med 

övernattningar, vilket dessutom kan leda till att mat- och sömnrutiner rubbas. När barn blir 

äldre kan en större önskan att spendera mer tid med den andra föräldern uppstå och det är då 

mer accepterat att barnet även övernattar. Däremot menar Strous att det inte bör utgöra grund 

för generell rekommendation, särskilt bland yngre barn, med övernattning i syfte att stärka 

anknytningen mellan barn och förälder (Strous, 2011). 

2.2.3   Barnets bästa som könsneutralt perspektiv mellan föräldrarna 

Scott och Emery (2014) problematiserar utifrån amerikansk forskning och juridiska dokument 

principen om barnets bästa. De argumenterar för att dess avsaknad av definition resulterat i att 

den är ekonomiskt kostsam genom hög användning av experter och att den belastar såväl 

domstolar som parter tungt. De menar att principen trots stora brister används i syfte att inte 

favorisera någon förälder utifrån könstillhörighet, det vill säga mödrar eller fäder. 

Författarna medger samtidigt att familjeärenden är komplexa till sin natur varför frågan om 

vårdnad, boende och umgänge kräver en djupare granskning av den rådande situationen. Det 

finns dock en svårighet att verifiera den information som inhämtas. Exempelvis antas det vara 

svårt för en förälder att bevisa i vilken grad den andra föräldern tar ansvar över barnen då det 

är troligt att beteendet anpassas när representanter för domstolen granskar dem. Detta inte 

minst med vetskapen att principen om barnets bästa kommer att väga tungt. Denna svårighet 

att verifiera uppgifter försvårar för domstolen att göra en korrekt bedömning. Författarna 

menar att beslutsfattande domare inte kan antas ha tillräcklig kunskap för att värdera samtliga 

faktorers validitet såväl individuellt som i förhållande till varandra och utifrån dessa göra 

individuella bedömningar om barns bästa (Scott & Emery, 2014, s. 70-75). Psykologisk 

expertis, vilka ofta kallas in, har inte större tillgång till familjeinformation och kan således 

inte heller validera den information som de får ta del av (s. 92). 

I likhet med betänkandets (SOU 2017:6) slutsatser varnar författarna i samma studie för att 

principen om barnets bästa riskerar att uppmuntra föräldrar till att förstärka motpartens brister 

i sitt föräldraskap. Detta kan leda till att konflikten mellan dem intensifieras, vilket i sin tur 
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kan antas försvåra samarbetet kring barnet i framtiden (Scott & Emery, 2014, s. 72). Två 

alternativa principer har föreslagits, dock utan genomslag. Det ena är att preferera gemensam 

vårdnad och att föräldrarna spenderar lika mycket tid med barnen. Detta så länge det inte 

antas vara direkt skadligt för barnet på grund av exempelvis våld. Fördelen med en sådan 

princip anges vara att barnets relation till båda föräldrarna upprätthålls i samma utsträckning, 

vilket anses vara bra för barnet. Det andra förslaget bygger på argumentet att kontinuitet är till 

barnets bästa. Enligt detta förslag bör domstolen i avgörandet om vårdnaden ta hänsyn till 

vem som har haft större ansvar för barnomsorgen bakåt i tiden och att samma förälder 

fortsätter ha huvudansvaret. Det första av dessa förslag stöds främst av fäder medan det andra 

förslaget till största del stöds av mödrar. Scott och Emery beskriver att båda dessa förslag 

skulle innebära tydligare riktlinjer i domstolens handläggning men att politikerna vill undvika 

att favorisera mödrar eller fäder, varför förslagen inte fått genomslag. Därmed betraktas 

principen om barnets bästa som ett könsneutralt perspektiv (s. 76-82). 

Även Strous (2007), som i perspektiv av psykologisk litteratur reflekterat över sydafrikanska 

juridiska fall när en förälder vill flytta med barnet, beskriver principen som könsneutral. 

Författaren argumenterar för att en sådan flytt kan betraktas som problematisk såväl för barnet 

som för föräldrarna. Att hindra en förälder från att flytta innebär att frånta föräldern 

grundläggande rättigheter. Eftersom kvinnor oftast innehar vårdnaden om barnet, skulle en 

sådan begränsning drabba fler kvinnor. Att tillåta en sådan flytt skulle däremot begränsa den 

andra förälderns, det vill säga främst mäns, möjligheter att vara delaktig i barnets uppväxt och 

fostran. I sådana beslut kan således principen om barnets bästa, som ska vara avgörande i 

beslutet, enligt Strous även betraktas som ett könsneutralt alternativ som inte gynnar 

någondera av föräldrarna (Strous, 2007, s. 231 ff). 

2.3   Föreställningar om moderskap och faderskap 

2.3.1   Strukturell preferens av modern som ansvarig för barnuppfostran 

Petersson (2006) har påvisat skillnader i hur mödrars respektive fäders föräldraskap beskrivs i 

svenska barnavårdsutredningar utförda av socialtjänsten. Studien kommer fram till att mödrar 

utreds mer ingående än fäder. Detta genom flera hembesök, samtal, inhämtande av 

information från externa parter, moderns redogörelse för sin barndom och relation med 

föräldrar, barnens far, eventuell nuvarande partner och med barnen samt vilka utmaningar hon 

upplever i sitt föräldraskap. I utredningarna beskrivs också på vilket sätt modern tar hand om 

barnen och eventuella brister. Omfattningen av beskrivningar av fäder är mycket mindre. I 

några utredningar nämns fadern inte alls, och i de utredningar där han inkluderas handlar det 

främst om huruvida han anser sig ha möjlighet och om han vill ta hand om barnen (s. 54-60).  

Författaren resonerar kring varför skillnaden i omfattning kan antas förekomma och föreslår 

att socialsekreterarens benägenhet att övertyga beslutsfattare om att det föreligger ett insats-

behov kan vara en bidragande orsak. Enligt Petersson (2006) accepterar mödrarna mer sällan 

än fäderna socialsekreterarens behovsbedömning, vilket hon menar kan tänkas ha samband 

med att det är hennes föräldraskap som kritiseras, varpå socialsekreteraren problematiserar 

moderns föräldraskap i syfte att motivera insatser trots hennes nekande. I och med att fadern 
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oftast godtar bedömningen, behöver insatsen inte motiveras vidare och således finns inte 

samma behov av en omfattande beskrivning. Peterson resonerar vidare kring att det faktum att 

barnen oftast är bosatta hos modern under utredningen innebär att hennes föräldraskap blir 

mer aktuellt att granska. Samtidigt var fadern ensam eller delad boendeförälder i 7 av de 27 

ärendena i studien men utreddes även då i mycket mindre utsträckning än modern. Vidare 

framgår det av studien att fäderna många gånger uttrycker att de bryr sig om barnen men att 

de inte anser sig kunna ta hand om dem. Detta beteende tolkas i barnavårdsutredningarna inte 

som att fadern övergett barnen, vilket det däremot görs när mödrarna exempelvis inte deltagit 

på ett föräldramöte. Detta resultat, menar Petersson, tyder på att det finns en norm om att 

mödrar anses vara huvudansvariga för att ta hand om barnen (s. 54 ff). 

En israelisk studie på familjerättssekreterares vårdnadsutredningar visar också ett större fokus 

på modern än på fadern. Nouman, Enosh & Niselbaum-Atzur (2016) beskriver den israeliska 

processen kring vårdnad, boende och umgänge som lik den svenska genom att domstol fattar 

beslut i frågan när föräldrarna själva inte kommer överens, att domstolen ska fatta beslutet 

grundat på barnets bästa, och att särskilt kunniga inom socialtjänsten utreder vad detta bästa 

kan tänkas innebära. I denna utredning ska barnets och familjens situation beskrivas, familje-

rättssekreteraren ska tolka föräldraförmågan och potentiella utfall med den professionella 

kunskap den besitter och lämna en rekommendation till domstol. Resultatet av studien visar 

att familjerättssekreterarna föredrar gemensam vårdnad, dock endast om kommunikationen 

mellan föräldrarna är välfungerande. I annat fall rekommenderas ensam vårdnad, med fördel 

till modern. Vidare visar studien att ett barns åsikt endast beaktas om det önskar att bo med 

modern. När barnet önskar att leva med fadern ges barnets åsikt ingen betydelse även om 

fadern bedöms som en välfungerande förälder. Detta resultat kvarstår även när det 

kontrollerats mot barnets och familjerättssekreterarens könstillhörighet (Nouman et al., 2016).  

2.3.2   Samhälleliga föreställningar 

Den svenska föräldraförsäkringen har förändrat regelverket kring föräldraledighet mot en 

alltmer könsneutral framtoning. Med detta följer att det traditionella idealet av föräldraskapet 

håller på att försvagas i samhället och ger istället utrymme för ett mer jämställt föräldraskap 

som öppnar upp dörrar för mer närvarande och aktiva fäder och heltidsarbetande mödrar. 

Enligt Larsson och Björk (2017), som analyserat data kring 20,000 svenska föräldrars 

tjänstgöringsgrader och varför de arbetar i den omfattning de gör samt intervjuat 19 fäder om 

arbetstid och föräldraskap, verkar det dock som att det fortfarande är vanligare att kvinnor 

nyttjar möjligheten till föräldraledighet i kombination med deltidslösningar på arbetet än att 

män gör det (s. 143). Studien kommer fram till att skillnaden i arbetstid mellan kvinnor och 

män nästan inte alls förändras i enlighet med löneskillnaden mellan föräldrarna, varför 

författarna kommer fram till att deltidslösningar på arbetet inte fullt ut kan förklaras med att 

män har högre genomsnittslöner är kvinnor (s. 146-147). Istället menar de att föreställningar 

och förväntningar på mödrar och fäder rimligtvis kan antas inverka på att kvinnor nyttjar 

möjligheten till nedsatt arbetstid i högre utsträckning än män. En anledning som identifierades 

till detta var att mansdominerade arbetsplatser tycks ha starkare normer kring heltidsarbete 

och professionalitet. Arbetsplatserna tycks även ha mer traditionella förväntningar på män 

som familjeförsörjare (s. 143) och deltidsarbete verkar fortfarande anses som normbrytande. 
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Maskulinitet verkar, inte minst på dessa typer av arbetsplatser, kopplas till familjeförsörjning 

och yrkesmässig framgång. Barnomsorg antas fortfarande till stor del betraktas som i 

huvudsak kvinnors uppgift varför lösningar såsom deltid, som underlättar för just barnomsorg, 

förknippas med moderskap och således ses som feminint (s. 155). Detta tolkar författarna 

kunna vara en orsak till en mer tillåtande inställning till deltidslösningar på kvinnodominerade 

arbetsplatser. De föreslår vidare att arbetskulturen således kan tolkas bidra till att deltidsarbete 

betraktas som mindre normbrytande på dessa arbetsplatser, även för män, och är därigenom 

vanligare förekommande (s. 143).  

Fäder som har tagit föräldraledigt en längre tid arbetar i större utsträckning deltid efter 

ledighetens slut än de som varit föräldralediga en kortare tid. Det finns olika tolkningar av 

detta fenomen. En är att relationen mellan far och barn blir starkare under en lång föräldra-

ledighet och att fadern vill fortsätta vara närvarande. Fäder som valt att arbeta deltid motiverar 

det själva med en vilja att vara involverad i barnets uppväxt, men även mindre stressiga 

veckodagar och att minska tiden som barnet spenderar på förskolan är vanliga argument. En 

annan tolkning är att individen har en inställning om fäders medansvar för barnomsorg från 

början och att detta innebär att han vill ha mer tid över för familjelivet. En tredje tolkning är 

att en längre föräldraledighet innebär en anpassning till en lägre inkomst och att villigheten att 

fortsätta med den ekonomin blir större och således blir motståndet till nedsatt arbetstid mindre 

(Larsson & Björk, 2017, s. 147-150).  

En liknande bild av faderskap och föräldraledighetslösningar presenteras i en engelsk rapport 

kring fäders erfarenheter och inställningar kring arbete och omsorg. Rapporten visar att det är 

vanligt att de blivande föräldrarna har en vision om hur föräldraskapet ska fördelas men att 

det inte alltid uppfylls i praktiken när barnet väl anlänt. Många hamnar då i traditionella 

lösningar såväl under som efter den inledande föräldraledigheten på grund av faktorer såsom 

privatekonomi och att temporärt deltidsarbete inte är möjligt på flertalet arbetsplatser. Detta 

trots att de flesta fäder i rapporten anser att båda föräldrarna delar ansvaret för barnet samt att 

många fäder upplever att de spenderar för lite tid med sina barn och önskar att de kunnat vara 

lediga i större omfattning. Majoriteten av de fäder som använt en stor del av föräldra-

ledigheten uppger att det varit positivt för familjelivet och det uppges finnas en önskan bland 

föräldrar att ett jämställt föräldraskap uppmuntras tydligare av politiska beslut (Equalities and 

Human Rights Commission, 2009). 

En amerikansk studie (Villicana, Garcia & Biernat, 2017) som undersökt hur deltagarna ser på 

föräldraroller visar att modern betraktas som huvudsaklig omsorgsgivare för barnen. Studien 

avser att undersöka huruvida förväntningar om moderskap och faderskap påverkar individers 

bedömning om hur bra föräldern är. I studien tilldelades deltagarna två fall där en mor 

respektive en far utför en uppgift riktad mot barnen, som de antingen lyckas eller misslyckas 

med. Deltagarna fick utifrån detta bedöma vem de tyckte borde få vårdnaden om barnen. 

Resultatet visar att såväl modern som fadern bedöms vara en god förälder om den lyckas med 

uppgiften och som en dålig förälder om den misslyckas. Ändå anses det oftare att modern bör 

få vårdnaden om barnen, dock i större omfattning i de fall hon lyckas med uppgiften. Detta, 

resonerar författarna, tyder på att mödrar antas göra mer föräldrauppgifter än fäder och att de 

samtidigt döms hårdare när de gör misstag. 
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2.3.3   Vilken betydelse har föräldrarnas kön för barnen? 

Norström, Lindberg och Månsdotter (2012) har studerat huruvida barns psykiska ohälsa 

påverkas när föräldraledigheten fördelas jämnt mellan föräldrarna. Studien innefattar alla 

förstfödda barn i Sverige år 1988/89. Den visar att pojkar verkar ha lägre risk för depression 

när modern har tagit ut en större del av föräldraledigheten än när den varit jämnt fördelad och 

att flickor verkar ha lägre risk för ångest i de fall föräldraledigheten inte fördelats lika, 

framförallt när fadern tagit ut en större del av ledigheten. Författarna resonerar kring 

slutsatsen och tolkar det som att fördelningen av föräldraledigheten troligtvis har en indirekt, 

snarare än direkt, inverkan på resultatet. Detta till exempel genom att föräldrar i en jämställd 

relation möjligtvis kan vara mer benägna att uppmärksamma psykisk ohälsa och se till att 

barnen får hjälp. De uppmärksammar dock resultatet att såväl mödrars som fäders ledighet 

visade positiv inverkan på barnens psykiska hälsa och att det därmed inte visar något stöd för 

att någondera skulle vara en bättre lämpad förälder (s. 3-9).  

Att föräldrarnas kön inte har någon betydelse för barnets utveckling har stärkts i ett flertal 

internationella studier. Exempelvis undersökte Faust, Ko, Alexander och Greenhawt (2017) 

huruvida barns psykiska anpassning påverkas beroende på om de efter en skilsmässa 

spenderar mer tid med en förälder av samma kön som barnet självt, en förälder av motsatt kön 

eller lika mycket med båda. Inför studien, som utfördes i USA, fyllde 69 föräldrar av en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män, i uppskattningsblanketter gällande det äldsta barnets 

interna och externa beteende. Internt beteende kunde handla om till exempel socialt 

undvikande, ångest, depression, och psykosomatiska reaktioner medan externt beteende 

innefattade till exempel aggressioner, regelbrytande beteende och om barnet var 

uppmärksamhetskrävande. Studiens resultat visade att inga signifikanta skillnader kunde 

hittas i dessa typer av beteenden oavsett om tiden med föräldrarna var jämnt fördelad eller 

inte och oavsett om tiden spenderades främst med en förälder av samma eller motsatt kön 

(Faust et al., 2017).  

Även Biblarz och Stacey (2010) kommer genom en amerikansk litteraturstudie fram till att 

forskning inte kan påvisa att varken mödrar eller fäder verkar inneha någon exklusiv 

föräldraförmåga som den andra inte har, varför föräldrarnas könstillhörighet inte kan antas 

vara betydande för barnets utveckling. Studien argumenterar för att många tidigare studier 

som menat att barn lider konsekvenser av att växa upp utan far har grundats på orättvisa 

jämförelser mellan hushåll med två föräldrar och singelhushåll. Två föräldrar har tillsammans 

större möjlighet att erbjuda barnet materiell och emotionell trygghet än vad en förälder har, 

varför antalet involverade föräldrar bör antas ha större betydelse än föräldrarnas könstillhörig-

het. Författarna argumenterar vidare för att föräldrar i samkönade relationer kan erbjuda barn 

samma trygghet som föräldrapar bestående av en man och en kvinna (Biblarz & Stacey, 

2010).  

Därutöver visar studien bland annat att (a) mödrar spenderar mer tid med barnen och visar 

mer omsorg och tillsyn, (b) att föräldrar i homosexuella relationer agar barnen mer sällan samt 

för vidare genusnormer i mindre utsträckning, (c) att män i homosexuella relationer har en 

uppfostringsstil som anses mer feminin än män i heterosexuella relationer medan 

homosexuella kvinnor utmanar genusnormen mindre, och (d) att heterosexuella män i 
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parrelation spenderar minst tid till barnomsorg och hushållssysslor men att detta ökar när 

fadern är ensamstående eller i homosexuell parrelation (Biblarz & Stacey, 2010).  

Även Saraceno (2011) kommer fram till att fäder tar större ansvar när mödrar tar mindre. 

Författaren har gjort en forskningsöversikt kring barnuppfostran i EU-länderna och vilka 

normer som finns kring hur den ska fördelas och utföras. Resultatet visar att fäder är mer 

involverade i barnomsorgen i de samhällen där mödrar arbetar i större utsträckning. I dessa 

samhällsstrukturer har även den offentliga barnomsorgen en större roll vilket inte barnet inte 

betraktas fara illa av, till skillnad från i kulturer där modern oftare är hemma med barnen i 

större utsträckning (s. 89-92).  

Dessa studier visar således inget stöd för att någon förälder kan betraktas som mer lämplig 

enbart på grund av dess könstillhörighet. Slutsatsen att fäder tar ett större ansvar för 

barnuppfostran i samband med att modern tar mindre, kan tolkas som att samhällsnormer har 

större betydelse än könstillhörighet för vilka föräldraroller som antas.  

2.4   Genus som social konstruktion 

Som beskrivits tidigare antas genus utgöras av en social och kulturell förståelse av kön som 

resulterar i olika innebörder i individens sociala verklighet. För att förstå på vilket sätt 

könstillhörigheten inverkar på denna sociala verklighet behöver, enligt Hardings (1986) 

genusteori, processer kring individens genus, den sociala genusstrukturen och symboliskt 

genus tolkas i relation till varandra. Harding menar vidare att dessa processer grundas på en 

kulturellt konstruerad förståelse, snarare än biologiska könsskillnader, som tilldelar 

egenskaper och identiteter feminina respektive maskulina associationer (s. 17-18). Carlson 

(2001) har inspirerats av Hardings tredelade användningar av genus och beskriver processerna 

enligt följande:  

Individens genus innefattar såväl omgivningens som individens upplevda genustillhörighet. 

Beroende på om omgivningen uppfattar individen som man eller kvinna, tillskrivs personen 

könsstereotypiska egenskaper och förväntas uppträda på ett sätt som följer samhällets 

konstruerade genusroller. Dessa genusroller påverkar även hur individen väljer att uppträda 

och förväntar sig att bli bemött beroende på till vilket genus den själv definierar sig (Carlson, 

2001, s. 28-30). 

Den sociala genusstrukturen utgörs av samhällets fördelning av aktiviteter mellan kvinnor 

och män och hur deras respektive roller värderas. I denna kategori ingår alla formella och 

informella sammanhang, såsom arbetsliv, organisationer, föreningsliv, föräldraskap, 

barnlekar, kompisgrupper, etc. Hur dessa strukturer värderar rollerna antas påverka individens 

egendefinierade genustillhörighet. Således både skapas och upprätthålls föreställningar om 

kön och tillhörande normer i denna sociala genusstruktur (Carlson, 2001, s. 32-34).  

Denna användning av genus kan liknas vid genuskontraktsteorin, skapad av Hirdman (1988), 

som menar att det i samhället finns osynliga kontrakt mellan kvinnor och män som skapar och 

upprätthåller tankar, idéer och normer om kvinnlighet och manlighet. Genuskontrakten 

förändras med tiden och rummet och innefattar konkreta föreställningar om hur relationen 
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mellan mannen och kvinnan bör vara inom kulturella, samhälleliga och individuella 

sammanhang. Dessa föreställningar berör således alla nivåer från arbetsstrukturer till frisyrer. 

Inom föreställningarna tillskrivs kvinnor och män olika könsstereotypiska psykologiska och 

beteendemässiga egenskaper och innefattar således en tudelning mellan könen (s. 51-54). 

Exempelvis förknippas ofta omsorg, känslor och relationer med kvinnlighet medan styrka, 

mod och ekonomi associeras till manlighet. 

Symboliskt genus är föreställningar om genusskillnader i exempelvis kulturen, ideologin och 

vetenskapen. Olika motsatsförhållanden, såsom mörkt/ljust, mjukt/hårt, starkt/svagt, 

aktivt/passivt etc. betraktas i dessa sammanhang ofta som antingen kvinnligt eller manligt. 

Detta antas bidra till föreställningar om vilka egenskaper och områden som passar vem 

beroende på kön (Carlson, 2001, s. 35). 
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3.   Metod 

Kvalitativ metod är en erkänd metod vid studier som utgår från att den sociala verkligheten 

skapas av dess medlemmar samt vid analys av officiella textdokument (Bryman, 2011, s. 40-

41, 494). Syftet med studien är att identifiera och analysera hur föreställningar om genus 

eventuellt kommer till uttryck i domslut, det vill säga textmaterial. Därför ansågs just 

kvalitativ metod vara väl anpassad för att besvara uppsatta frågeställningar. Genom att 

använda naturligt förekommande information i omgivningen är det möjligt att med hjälp av 

kvalitativ metod svara på frågorna vad och hur ett fenomen är beskaffat (Silverman, 2011,  

s. 17). Detta görs genom att undersöka fenomenet utan att använda i förväg bestämda 

uppfattningar om verkligheten. Detta öppna och utforskande angreppssätt gör det möjligt att 

anskaffa en djupare förståelse av ett fenomen och således svara på frågeställningar av mer 

komplex natur (Bryman, 2011, s. 366).  

3.1   Datainsamling 

3.1.1   Litteratur 

Uppsatsens utgångspunkt är att en vårdnadsreform genomfördes i svensk lagstiftning år 2006 

som syftade till att förstärka barnperspektivet och som således bidragit till en förändring i hur 

domstolarna beslutar i ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge. Därför har litteratur-

sökningen begränsats till att innefatta artiklar som publicerats tidigast det året. Trots att denna 

lagändring inte gäller internationellt, har samma årtal använts som avgränsning även för dessa 

artiklar. Detta på grund av en vilja att forskningen skulle vara någorlunda aktuell tillsammans 

med att inget annat årtal framstått vara av särskild betydelse för utvecklingen av frågan ur ett 

globalt perspektiv. Vidare har endast källor som varit tillgängliga i fulltext via Umeå 

Universitetsbibliotek, alternativt kunnat inhämtas fritt från internet, inkluderats i 

litteraturinsamlingen. 

Vid eftersökning av litteratur har databaserna Artikelsök samt Academic Search Elite 

(EBSCO) använts, med följande sökord, i olika konstellationer: vårdnad, boende, umgänge, 

barnrätt, barnperspektiv, barn, genus, barnets bästa, föräldrar, mödrar, fäder, custody, 

residence, visitation, gender, parents, children’s rights, child custody, best interests of the 

child, och matching gender. Detta har resulterat i ett stort antal träffar, utifrån vilket artikelns 

titel i första hand avgjorde vilka som skulle inkluderas. För de titlar som i detta steg ansågs 

relevanta undersöktes dess vetenskapliga karaktär. De som angavs vara vetenskapligt 

granskade inkluderades i detta steg, och övriga granskades manuellt utifrån dess karaktär och 

tillvägagångssätt. Exempelvis exkluderades här debattartiklar. Bland de artiklar som fanns 

kvar vid detta stadium lästes sammanfattningen och vid behov gjordes en skumläsning av 

innehållet för att inkludera endast de artiklar som var relevanta för ämnet. Vid en närmare 

läsning av de artiklarna som slutligen blev kvar, exkluderades ytterligare några på grund av 

dess tillförlitlighet eller relevans. Ytterligare källor hittades därutöver bland de kvarstående 

artiklarnas referenser. Detta utgjorde slutligen grunden för litteraturgenomgången. 
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Ännu en sortering av litteraturen har slutligen gjorts under skrivprocessens gång som 

inneburit en ytterligare anpassning för att tydligare belysa de resultat som framkom av det 

empiriska materialet. Den forskningsöversikt som presenterats har således kommit till genom 

ett narrativt tillvägagångssätt, vilket är vanligt vid kvalitativa studier och innebär att den 

litteratur som inkluderats i kunskapsöversikten valts ut med hänsyn till dess relevans för 

frågeställningarna i studien snarare än att inkludera allt som från början antogs vara 

tillämpligt (jfr Bryman, 2011, s. 112-113).  

3.1.2   Empiriskt material  

Vid användning av kvalitativa metoder är det vanligt med ett strategiskt urval av data, det vill 

säga att den data som samlas inte är slumpmässig utan väljs ut med vissa kriterier för att passa 

studiens syfte (Bryman, 2011, s. 350). Syftet med denna studie innefattar en analys av 

tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge, till vilket de 50 senaste domarna 

gällande dessa typer av mål begärdes ut i ett inledande skede. Av praktiska skäl beslutades att 

samla in samtliga domar från en (1) tingsrätt.  

När domarna levererades upptäcktes att en majoritet av domarna (33 stycken) inte passade 

studiens syfte och således utgjorde ett bortfall. Dessa domar berörde tillsättande av särskilt 

förordnad vårdnadshavare med anledning av att föräldrarna antingen befann sig utomlands 

eller var avlidna och således inte kunde utöva vårdnaden om barnet. Gemensamt för dessa 

domar var att en socialnämnd var kärande samt rekommenderade en vårdnadshavare, 

alternativt två gemensamt, till domstolen. Denna rekommendation följdes i samtliga domar 

utan vidare resonemang kring barnets bästa eller den föreslagna personens egenskaper och 

förmågor. Dessa beslut fattades utan huvudförhandling och godkändes på grunden att barnet 

enligt svensk lagstiftning var i behov av tillsättande av en särskilt förordnad vårdnadshavare 

samt att den föreslagna vårdnadshavaren ansågs lämplig av socialnämnden. I de flesta fall 

påtalades även att barnet godkänt förslaget.  

Det finns således några gemensamma observationer som är intressanta i dessa ärenden med 

beaktande till att barnets bästa ska ges prioritet i domstolsbeslut som rör dem. Eftersom 

studien avser att analysera hur barnets bästa bedöms och huruvida resonemangen skiljer sig åt 

beroende på genus, ansågs dock dessa domar inte passa studiens syfte i och med att de 

saknade just dessa typer av resonemang såväl kring barnets bästa som kring den föreslagna 

särskilt förordnade vårdnadshavarens egenskaper.  

De 17 domar som blev kvar lästes genom för att få en uppfattning om innehållet. Domstolen 

verkade vid denna första genomläsning främst fokusera på barns behov av båda föräldrar och 

inga uppenbara skillnader kunde tydas i bedömningen beroende på barnens kön. Denna 

observation resulterade i bedömningen att en djupare analys behövde göras för att hitta 

underliggande meningar i texten, varför ett mindre material ansågs såväl tillräckligt som 

genomförbart. Dock upplevdes 17 domar som något litet varför ytterligare 13 domar begärdes 

in från samma tingsrätt som tidigare. Denna gång med specifikationen att den kärande skulle 

vara en privatperson som var folkbokförd i Sverige.  
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Detta resulterade således i 30 stycken insamlade tingsrättsdomar. Av anledningar som 

framgår nedan ingår dock endast 25 domar i analysen, vilket innebär att 25 mödrar och 25 

fäder ingår i studien. I några domar finns enbart ett kön representerat bland barnen, bestående 

antingen av ett eller av flera barn, medan andra domar utgörs av syskongrupper av blandat 

kön. 14 av domarna berör flickor och 18 av domarna berör pojkar. Totalt ingår 18 flickor och 

21 pojkar i urvalet. 

3.2   Analysmetod 

För att hitta underliggande meningar i texten gjordes bedömningen att en djupare analys av 

domsluten var nödvändig, varför kvalitativ innehållsanalys använts i analysförfarandet av det 

insamlade materialet. Syftet med denna typ av analys är enligt Bryman (2011) att försöka 

hitta mönster i det material som analyseras. Dessa mönster upptäcks genom kodning och 

kategorisering (s. 505). 

I kodningsförfarandet har inledningsvis samtliga beslut lästs igenom i syfte att få en 

uppfattning om innehållet. Anteckningar har då endast förts efteråt för att fånga upp vad som 

uppfattats som intressant och betydelsefullt för studien. Med avsikten att skapa en mall för 

vidare kodningsförfarande, kodades till att börja med endast en mindre del av materialet. 

Kodningen utfördes genom kontinuerliga understrykningar och anteckningar i marginalen 

kring ordval, begrepp och uttryckssätt som använts i texten. I samband med detta har även 

kontext antecknats, exempelvis vem som uttryckt detta, om det är laghänvisning eller om det 

utgör motivering till beslut. Koderna delades därefter in i kategorier vilket skapade den 

avsedda mallen utifrån vilken koderna från resterande domar sedan sorterats. Även om det 

fanns inledande kategorier i denna del av kodningsförfarandet tilläts dock även nya koder och 

kategorier när de inte passade in i existerande. Detta förfarande har fortsatt till dess att ingen 

ny information tillkommit, vilket skedde efter 25 domar. De sista fem lästes genom och 

bekräftades inte medföra något nytt (jfr Bryman, 2011, s. 525; Silverman, 2011, s. 62-65).  

Eftersom studien avser att undersöka hur föreställningar om genus kommer till uttryck, har 

koder och kategorier delats upp beroende på om det beskriver flickor, pojkar, mödrar eller 

fäder. När det kommer till barnen har koderna även sorterats beroende på vårdnadsbeslutet, 

det vill säga om domstolen dömt vårdnaden ensam till modern, fadern eller om domen 

resulterat i gemensam vårdnad. På detta sätt visualiseras de mönster för beskrivningar av 

flickor och pojkar gentemot vilken förälder som bedöms lämpligast i den individuella domen. 

När det kommer till föräldrarna delades koderna istället för utifrån vårdnadsbeslut in beroende 

på om beskrivningen av modern alternativt fadern framkommer i förhållande till flickor, 

pojkar eller om det är en barngrupp av blandat kön (se bilaga). Vidare beslutades att endast 

presentera de beskrivningar av föräldrarna som framkom i domskälen med anledning av att 

begränsa och vässa resultatet gentemot bedömningar av barnets bästa. Som beskrivs mer i 

nästkommande kapitel sammanfattar domarna nämligen de perspektiv som betraktas som 

betydande i den bedömningen just i domskälet.  
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De resultat som framkommit har avslutningsvis tolkats och diskuterats utifrån såväl tidigare 

forskning som genusteori för att bidra till en ökad förståelse av det studerade fenomenet samt 

för att besvara de frågeställningar som presenterats i inledningskapitlet.  

3.3   Metoddiskussion 

Det finns många sätt att bedriva forskning och en studie kan sällan eller aldrig använda 

samtliga. Ytterligare perspektiv och information som vore relevanta att inhämta i syfte att 

besvara frågeställningarna skulle exempelvis kunna vara att intervjua de individer som varit 

inblandade – såväl de familjer som berörs som de juristdomare och nämndemän som 

tjänstgjort hos domstolen. Det fanns dock inte utrymme för detta inom de ramar som denna 

uppsats ingår i. Fördelen med att använda domar, vilket är naturligt förekommande 

textdokument som producerats innan studien påbörjades, är att innehållet inte påverkas av det 

faktum att det ingår i en studie (jfr Bryman, 2011, s. 368).  

3.3.1   Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet delas ibland upp i extern respektive intern reliabilitet. Den förstnämnda 

berör huruvida studien är möjlig att upprepa medan den sistnämnda handlar om ifall fler än en 

är överens om hur det som framkommer ska tolkas (Bryman, 2011, s. 352). Vad gäller 

replikerbarheten är det möjligt att inhämta samma material, vilket är en styrka hos redan 

befintliga textdokument. Som beskrivs mer i avsnittet om etiska reflektioner presenteras dock 

inte vilken domstol som författat dokumenten med hänsyn till den personliga integriteten hos 

dem de berör. Även om detta inte framgår är det möjligt att få tillgång till samma textmaterial, 

till skillnad från exempelvis vid analys av transkriberade intervjuer. Däremot är exempelvis 

kodning, kategorisering och vad som valts att belysas i studien avhängigt skribenten oavsett 

vad texten grundas på. I och med att det endast finns en skribent i denna studie kan en direkt 

jämförelse av tolkningen av vad som framkommer i domarna inte göras.  

För att stärka den interna reliabiliteten beskrivs tillvägagångssättet, de framtagna koderna 

samt kategorierna, för att erbjuda läsaren möjligheten att komma till egna slutsatser om 

huruvida dennes tolkning överensstämmer med de presenterade.  

Även begreppet validitet kan delas upp i extern och intern. Den externa validiteten handlar 

om i vilken grad resultatet kan överföras till andra situationer och sammanhang, medan den 

interna validiteten berör huruvida de idéer som utvecklas som ett resultat av studien 

överensstämmer med den data som samlats in (Bryman, 2011, s. 352).  

Gällande den externa validiteten gör den kvalitativa forskningens natur det mycket svårt att 

inhämta ett stort urval varför en generalisering till en större population inte kan göras. Styrkan 

med metoden är istället att den bidrar till en kontextuell förståelse av ett fenomen och kan 

antyda på dess förekomst, vilket ger upphov till vidare studier i ämnet (Bryman, 2011, s. 372). 

Däremot är det möjligt att beakta huruvida den domstol som står bakom domarna i studien 

kan antas representera andra domstolar i landet. Förhoppningen är att domstolarna har ett 

liknande angreppssätt i hela landet, men detta kan dock vara svårt att bedöma utan någon 
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form av jämförelse. Därför kan det vara nödvändigt att göra liknande studier innefattande 

domar från fler domstolar för att undersöka hur representativa domarna är i ett nationellt 

sammanhang. 

Vad gäller den interna validiteten presenteras flera citat från domarna vilka utgör exempel på 

de grunder som tolkningar och slutsatser vilar på. Detta för att läsaren själv ska kunna skapa 

en uppfattning om huruvida tolkningen följer vad som framgår i domarna. 

Genom att uppvisa transparens av metoden, datan och kodningen anses trovärdigheten och 

pålitligheten av studien stärkas. Detta genom att det beskrivs hur skribenten kommit fram till 

resultatet samt genom ger läsaren möjlighet att göra egna bedömningar.  

3.3.2   Begränsningar 

Vad gäller kodning och kategorisering kring barnen har de delats upp beroende på hur 

vårdnaden beslutats. Då det är vanligast att modern tilldelas ensam vårdnad utgör dessa koder 

det största materialet och utgör således även majoriteten av resultatet. Det finns endast en 

dom som beslutar om ensam vårdnad till fadern när pojkar finns bland barnen. Denna dom är 

relativt kort och bidrar inte till särskilt många koder. Vad gäller flickor och ensam vårdnad till 

fadern ingår endast två domar. Av dessa två utgör en dom majoriteten av kodningen då 

modern i den andra inte bedöms ha förutsättningar att utöva vårdnaden. Därför krävdes ingen 

vidare diskussion kring hur vårdnaden bör beslutas. När det slutligen kommer till domar som 

beslutat om gemensam vårdnad har åtta av nio fastställt föräldrarnas överenskommelse. Dessa 

typer av domar är mycket kortfattade och resonemanget om barnet och dess bästa är därmed 

knapphändigt. Den av domarna som innefattar en utredning gäller ett ärende innefattande 

endast flickor. Detta innebär att resultatet gällande pojkar nästan uteslutande innefattar domar 

som dömt vårdnaden ensam till modern. Bland flickorna finns något fler i båda de andra 

vårdnadsbesluten men de är knappa även då. Trots att variationen i domarna är något litet 

visar resultatet dock på vissa skillnader och anses besvara frågeställningarna. Det vore 

därmed intressant att göra en analys på ett mer varierat material.  

När det kommer till kodning och kategorisering kring föräldrarna delas de upp beroende på 

om domarna innefattar flickor, pojkar eller både och. I detta förfarande beslutades att enbart 

inkludera vad som framkom i domskälen. Det fanns dock mycket information även i 

respektive förälders talan samt i utredningarna som vore intressant att analysera, inte minst 

vad som valts bort i domskälets bedömning av barnets bästa och varför. Vidare innebär, som 

framgår tidigare, överenskommelser mellan föräldrarna att beskrivningen av barnen ofta 

uteblir. Detsamma gäller i många fall föräldrarna. Detta innebär att flera domar inte bidragit 

till någon kodning om mödrar och fäder över huvud taget och resulterade således i ett mindre 

material än vad som avsågs.  

Eftersom analysen utgår från ett genusperspektiv finns det vidare risk för att detta perspektiv 

övertolkas när det kan anas i resultatet. Eftersom att världen är komplex kan det betraktas som 

en förenklad tolkning att anta att de genusföreställningar som kan tydas har sin grund enbart i 

könsskillnader. Exempelvis kan även aspekter såsom klass, etnicitet och ålder ha betydelse för 

resultatet vilket inte beaktas i analysen. Det är också möjligt att domstolens beslut 
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upprätthåller och speglar (medvetet eller omedvetet) samhällets genusnormer, exempelvis 

genom att modern oftare har ansvar för barnen före domstolens iblandning och att hon därför 

betraktas som den bättre lämpade föräldern. De föreställningar om genus som framkommer 

vittnar dock om fenomenets existens och utgör således grund för att studera det vidare. 

3.4   Etiska överväganden 

Alla beslut som fattas av domstol är offentliga såtillvida de inte är sekretessmarkerade. Av 

etiska skäl är det ändå betydelsefullt att inte uppge mer känsliga uppgifter än vad som är 

nödvändigt för studien (jfr Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). Domstolsbeslut innehåller många 

personliga uppgifter, exempelvis namn, adresser, personnummer och familjeangelägenheter. 

För att skydda individens integritet har domarna inledningsvis anonymiserats genom att 

stryka över alla känsliga uppgifter. Namn har ersatts med mamma, pappa, flicka eller pojke 

och personnummer användes enbart för att notera barnens ålder. Bostadsadresser och 

målnummer har inte använts alls. Detta har resulterat i att materialet vid kodningsförfarandet 

varit konfidentiellt även för skribenten och således minskat risken för att känsliga uppgifter 

uppkommer i presentationen av resultatet. Ytterligare en åtgärd som vidtagits i denna 

presentation är att citat inte hänvisar till något domnummer, varken äkta eller påhittat. Detta 

med syftet att det inte ska vara möjligt att sammanfoga flera citat inom samma dom för att på 

så vis kunna känna igen ärendet. Därutöver utgörs presentationen av koder, kategorier och 

resultat av en gemensam sammanställning vilket bidrar till att enskilda resultat inte 

sammanlänkas. Vidare vidtogs åtgärder för att undvika att obehöriga skulle komma åt 

materialet genom att det förvarats på oåtkomlig plats i skribentens hem för att efter uppsatsens 

godkännande förstöras (jfr s. 13 ff). 

Av praktiska skäl bestämdes att domar endast skulle inhämtas från en (1) tingsrätt. Eftersom 

att upptagningsområdet är begränsat, har det av etiska skäl beslutats att inte presentera vilken 

tingsrätt som besluten fattats av. Även om materialet är konfidentiellt, bedöms risken öka för 

att specifika uppgifter kan kännas igen om upptagningsområdet anges. Detta särskilt 

tillsammans med vetskapen att det rör sig om de senaste domsluten. Trots att det kan vara 

intressant för granskaren att känna till det geografiska upptagningsområdet, bedöms 

individens integritet väga tyngre (jfr Vetenskapsrådet, 2017, s. 13 ff).  

Kravet om informerat samtycke har frångåtts i denna studie av skäl som tillsammans 

utmynnat i bedömningen att risken för att individen skulle lida negativa konsekvenser ansetts 

som liten. Dessa skäl är följande; (1) analysen fokuserar på en statlig myndighets uttryckssätt 

snarare än personliga angelägenheter, (2) de individer som berörs i de domslut som ingår är 

passiva deltagare i studien genom att de inte behöver agera, (3) samtliga uppgifter hämtas från 

offentliga myndighetsregister, (4) uppsatsens storlek och spridning antas vara begränsad. 

Därutöver bedöms arbetsinsatsen för att inhämta informerat samtycke som oproportionerligt 

stor i förhållande till dess angelägenhet (jfr Vetenskapsrådet, 2017, s. 13 ff).  
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4.   Resultat och analys 

Domarna som ingår i studien omfattar 18 flickor, 21 pojkar samt 25 mödrar och lika många 

fäder. Av de 25 domarna resulterade nio stycken i gemensam vårdnad, i vilket fem flickor och 

sju pojkar berördes, 14 domar resulterade i ensam vårdnad till modern, vilket innefattade tio 

flickor och 13 pojkar, och slutligen dömde två domar till ensam vårdnad för fadern, i vilket tre 

flickor och en pojke berördes (se tabell 1).  

 
Tabell 1. Domstolens vårdnadsbeslut samt antal flickor och pojkar som berörs av respektive vårdnadsbeslut. 

En analys av koder och kategorier av endast de domar som berör flickor respektive pojkar 

visar att liknande kategorier framkommer oavsett kön i förhållande till hur vårdnaden döms 

och att många resultat är gemensamma. Dock skiljer sig koderna inom kategorierna något och 

viss skillnad kan även tydas beträffande hur stort utrymme olika kategorier tilldelats i 

domarna. Vidare refereras barnen nästan uteslutande till med namn eller med ordet ”barnen”. 

4.1   Domarnas uppbyggnad 

Hur omfattande domen och dess beskrivningar är avgörs av dess komplexitet. Gemensamt för 

samtliga domar är att de inleds med vilka det berör och vem som är kärande respektive 

svarande. Därefter framgår domslutet (domstolens beslut), parternas yrkanden (hur respektive 

part anser att domstolen ska besluta) och avslutningsvis domskälet (motivering till domslutet). 

I domskälet belyses de viktigaste aspekterna som framkommit i domen tillsammans med de 

juridiska ramar som domstolen har att fatta beslut utifrån. Detta utmynnar i en bedömning om 

vilket beslut domstolen anser är till barnets bästa.   

Mellan domslut och domskäl ingår endast delar som är relevanta för den aktuella domen, 

oftast innefattande bakgrund (exempelvis parternas relation och eventuell tidigare kontakt 

med rätten), utveckling av talan (varför parterna anser att domstolen ska besluta enligt deras 

yrkanden) samt utredning (parternas bevisning). Utredningarna utgörs av såväl muntliga 

förhör med parterna själva och eventuella vittnen som dokumentation som styrker deras 

perspektiv. Detta kan innefatta exempelvis polisanmälningar, barnavårdsutredningar och 

fotografier. Även familjerättens utredning som utförs på uppdrag av domstolen ingår i denna 

del av domen.  
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4.2   Gemensamma resonemang om flickor och pojkar 

4.2.1   Principen om barnets bästa uppges vara i fokus 

Domskälet inleds i princip alltid med ett mer eller mindre omfattande klarläggande av barnets 

bästa och är den del där domstolen uttryckligen beskriver vilka omständigheter som bedöms 

vara för respektive emot principen. Principen om barnets bästa är den enda kategoriseringen 

som alltid framgår i domskälet, för såväl flickor som för pojkar. I den bedömningen är 

föräldrarnas överenskommelser en mycket vanlig aspekt, förutom när vårdnaden döms till 

fadern. Då är det argumentet inte alls förekommande, vilket visar på att det inte finns 

överenskommelser om ensam vårdnad till fadern i domarna som ingår i studien.  

Detta inledande klarläggande av barnets bästa börjar ofta med att fastslå att principen ska vara 

avgörande för beslutet. Detta är också det mest förekommande uttrycket av barnets bästa i 

domarna. Därefter nämns generella tolkningar av begreppet som är relevanta för det 

individuella ärendet. Detta inkluderar exempelvis att barnet ska skyddas mot våld eller att på 

annat sätt fara illa och behovet av en god och nära kontakt med båda föräldrar, vilket anses 

främjas av gemensam vårdnad. Generella föreställningar om vad som är till barnets bästa är 

dock inte absoluta ifall de strider mot det individuella barnets intressen. Nedanstående citat 

visar exempel på hur domstolen resonerar kring avvikande från den generella uppfattningen: 

I allmänhet anses det vara bäst för barnet att föräldrarna kan utöva 

vårdnaden gemensamt; detta om det inte finns skäl som talar emot 

gemensam vårdnad. (domskäl)1 

Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Om 

föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den 

egna konflikten, färgar detta omvårdnaden om barnet. Gemensam 

vårdnad kan alltså vara oförenlig med barnets bästa. (domskäl) 

Föreställningen om att exempelvis gemensam vårdnad är bäst för barnen får således inte 

innebära att barnet drabbas av att föräldrarna inte gemensamt kan lösa frågor kring barnet. 

Detta handlar exempelvis om att dokument, såsom passansökningar, skolbyten och 

adressändringar, inte skrivs under och därmed inte godkänns då båda vårdnadshavares 

samtycke krävs.  

Efter klarläggandet av barnets bästa framgår i många av domarna att särskild hänsyn ska tas 

till föräldrarnas samarbetsförmåga vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam 

eller ensam. I likhet med vad SOU 2017:6 och Ryrstedt (2009) kommit fram till visar även 

domarna i denna studie att samarbetssvårigheter många gånger ligger till grund för beslut om 

ensam vårdnad. Detta antingen för att en förälder vägrar samarbeta eller för att den saknar 

förutsättningar att göra det, exempelvis för att barnet och föräldern saknar kontakt eller att 

föräldern inte befinner sig i landet.  

                                                      
1 Av hänsyn till individens integritet anges inte från vilken av domarna citatet är taget. Istället framgår från 

vilken del av domen citatet återfinns.  
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De domar som beslutat om ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter har nästan 

uteslutande dömt vårdnaden till modern. Detta i likhet med studien av familjerättssekreterares 

vårdnadsutredningar genomförd av Nouman et al. (2016) som visade att gemensam vårdnad 

föredrogs under förutsättning att samarbetet var välfungerande och att modern annars 

rekommenderades överta vårdnaden. Utifrån denna studie kan resultatet att såväl samarbets-

svårigheter som överenskommelser oftare leder till att modern tilldelas vårdnaden än att 

fadern gör det, tolkas som att mödrar föredras framför fäder. Detta även i samstämmighet med 

studien genomförd av Villicana et al. (2017) som visade att deltagarna oftare bedömde att 

modern borde tilldelas vårdnaden även om fadern visade samma framgång med barnen. 

Samtidigt som samarbetssvårigheter således visar sig vara en vanligt förekommande orsak till 

att besluta om ensam vårdnad fastställer domstolen i en av domarna att:  

En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam 

vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och 

därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i 

frågor som rör barnet. (domskäl) 

I likhet med betänkandets (SOU 2017:6) resonemang framställs i en av domarna försämrad 

kommunikation och samarbete som en vanligt förekommande konsekvens av pågående 

vårdnadsmål. Denna beskriver även samarbetet kan antas ges förutsättningar att förbättras 

enbart på grund av processens avslutande. Detta perspektiv verkar dock ha en svag ställning i 

domstolens bedömning då domarna i studien visar att nio av domarna dömt till gemensam 

vårdnad varav åtta grundades på överenskommelser. Således har 17 domar fattat beslut 

genom utredning och resonemang kring det individuella barnets bästa. Av dessa har endast en 

dom resulterat i bedömningen att gemensam vårdnad är det bästa, trots att utgångspunkten är 

att vårdnadsformen stärker barnets möjligheter till en god kontakt med båda föräldrar.  

Att samarbetet riskerar att försvåras i och med en vårdnadstvist framhålls i flera studier (t ex 

Scott & Emery, 2014; SOU 2017:6). Således kan det betraktas som tveksamt att låta 

samarbetssvårigheter få så starkt genomslag vid bedömning av hur vårdnaden ska ordnas, 

särskilt med utgångspunkten att gemensam vårdnad är till barnets bästa. Att domstolen dömer 

ensam vårdnad (till modern) vid så många tillfällen trots denna utgångspunkt kan tolkas på 

flera sätt. Ett sätt att tolka detta fenomen är att domstolen gör en individuell bedömning av 

barnets situation och kommer fram till att det generella perspektivet väger mindre än det 

individuella. En annan möjlig tolkning är att föräldraperspektivet ges stor betydelse i 

bedömningen, och att fadern betraktas som mindre benägen att samarbeta varför vårdnaden 

tillfaller modern (jfr Ryrstedt, 2009; SOU 2017:6).  

4.2.2   Umgänge som lösning  

När bedömningen görs att gemensam vårdnad inte är skäligt, ofta på grund av samarbets-

svårigheter, utmynnar i de flesta fall det antagna kontaktbehovet mellan barn och förälder i ett 

beslut om umgänge med den förälder som inte har vårdnaden och som barnet därmed inte 

heller bor med. Beslut om umgänge verkar vara lösningen på det mesta trots att det befästs att 

umgänget är barnets rättighet och ska således uppfylla barnets intressen och behov.  
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Barn har enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken rätt till umgänge med den 

förälder som det inte bor tillsammans med. Även vid bedömningen av 

om umgänge ska ske och i så fall i vilken utsträckning, är det barnets 

bästa som ska vara avgörande. En utgångspunkt är att det är en 

fördel för ett barn att ha en nära och god kontakt med båda sina 

föräldrar. (domskäl) 

Det är i de allra flesta fall bäst för ett barn att ha en nära och god 

kontakt med båda sina föräldrar. Det är dock inte alltid bäst för ett 

barn att umgås med en förälder som barnet inte bor tillsammans med 

och barnets rätt till båda sina föräldrar får inte innebära att barnet 

måste umgås med en förälder under alla förhållanden. (domskäl) 

Samtidigt som det framgår i ett flertal domar att umgänget är en rättighet som tillskrivs 

barnet, verkar uppdelningen av umgänget rättvist fördelad mellan föräldrarna. Detta 

exempelvis genom att umgänget ska ske vid ett jämnt antal fördelade högtider vartannat år. 

Därutöver framgår det ytterst sällan hur barnet önskar att umgänget ska utformas. Det verkar 

således, i likhet med Ryrstedt och Mattssons (2008) slutsats, som att föräldrarätten i praktiken 

har en stark ställning i förhållande till barnets bästa.  

Med hänsyn till barnets intressen innefattar domen många gånger en upptrappning av 

umgänget i de fall barnet inte har träffat umgängesföräldern på länge eller på annat sätt är 

otryggt i umgängessituationen. Detta för att barnet långsamt ska vänja sig och känna sig trygg 

med föräldern. Upptrappningen innefattar ofta både ökat antal timmar vid ett 

umgängestillfälle och stigande antal dagar per vecka. I många fall inleds umgänget utan 

övernattningar för att senare övergå till hela helger och till och med lovumgängen om en eller 

två veckor. Detta är väl förenligt med Strous (2011) resonemang kring hur barnperspektivet 

kan ges företräde framför föräldrarnas intressen genom att inte påtvinga övernattningar hos en 

förälder den inte är van vid. Umgänget anpassas således till att uppfylla vad som betraktas 

som barnets behov och intressen. 

I vissa domar framgår att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld, antingen direkt mot 

barnet eller i hemmet mot den andra föräldern alternativt mot syskon. Även i dessa fall har 

domstolen nästan alltid beslutat om umgänge, möjligtvis med anledning av att relationen 

betraktas som en väsentlig del av barnets bästa. När umgänget bedömts utgöra viss risk eller 

otrygghet för barnet har det beslutats att umgänget endast får ske med umgängesstöd. Detta 

betraktas som att det såväl skyddar barnet från att utsättas för våld eller kränkningar och 

möjliggör att kontakten mellan barnet och föräldern kvarstår.  

Det som nu sagts talar för att inte förordna om något umgänge 

överhuvudtaget mellan [barn] och [förälder]. Tingsrätten anser dock 

att det på lång sikt kan vara skadligt om barnen förlorar möjligheten 

till en egen kontakt och relation med [föräldern]. /…/ Enligt 

tingsrätten är det därför uteslutet att nu förordna om ett oövervakat 

umgänge. (domskäl) 
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Resultatet stämmer väl överens med såväl nationell som internationell forskning som har visat 

på att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna verkar vara en generell 

utgångspunkt som ges stor vikt vid bedömningen av barnets bästa (Dane, 2015; Ryrstedt, 

2009; Scott & Emery, 2014). Scott och Emery (2014) problematiserade situationer där barnet 

har behov som motsätter behovet av en god relation, exempelvis när barnet är utsatt för våld i 

hemmet. Bedömningen kommer då till en avvägning mellan kontakten med föräldrarna och 

att skyddas mot våld. Enligt det resultat som framkommit ur domarna ter sig umgänge som en 

lösning på kontakten med båda föräldrar. I de fall barnet samtidigt behöver skyddas eller av 

annan anledning känner sig otrygg med föräldern, anpassas umgänget. Detta antingen genom 

att det är övervakat så att våld och kränkningar inte kan förekomma obemärkt eller för att få 

en uppfattning om hur föräldraskapet och umgänget fungerar, alternativt en upptrappning för 

att barnet ska vänja sig vid föräldern i de fall de inte umgåtts på en längre tid. I detta 

sammanhang ter sig Ryrstedts (2009) slutsats giltig om att det finns risk för att barn 

påtvingats kontakt och umgänge med en förälder som det skulle må bättre av att inte behöva 

träffa. 

4.2.3   Barnets inställning redovisas sällan 

Samtidigt som en anpassning av umgänget görs för att möta barnets bästa, vilket kan betraktas 

som barnfokuserat, redovisas dock någon aspekt av barnets inställning endast i sju (28 %) av 

domarna. Gemensamt för vad som presenteras angående barnets uttryck och berättelser är att 

de i huvudsak skildrar barnets negativa associationer till fadern, som att det inte vill eller är 

rädd för att träffa honom och att han utövat våld mot barnet. När det dock kommer till att 

domstolen dömt till ensam vårdnad för fadern framställs mer blandade uttryck såväl om att 

det vill eller inte vill ha en särskild relation till fadern men även att det inte vill ha kontakt 

med modern. 

I de domar barnets inställning presenteras framförs den antingen av en förälder eller av 

socialtjänsten, rimligtvis med anledning av att barnet inte får föra sin egen talan i målet. I de 

fall en förälder hävdar att barnet har uttryckt en vilja, uppkommer denna sällan i domskälet 

och ter sig därmed inte tilldelas någon betydelsefull vikt vid bedömningen av barnets bästa. 

När barnets åsikt däremot presenteras av socialtjänsten, framkommer den desto oftare under 

just domskälet. Varför denna skillnad av placeringen i domarna finns framgår inte men kan, 

utifrån Scott och Emerys (2014) resonemang kring barnets bästa och dess konsekvenser, ha 

samband med svårigheten att verifiera de uppgifter som framkommer eller att det finns risk 

för att föräldrar har ett intresse av att förstärka den andra partens brister.  

Att barnets vilja ska ges hänsyn i bedömningen av barnets bästa anges i den generella 

redogörelsen för vad som ska beaktas i bedömningen endast i två av domarna, i vilka både 

flickor och pojkar berörs. I den ena domen hade barnet påtalat till socialtjänsten att det vid ett 

tillfälle blivit utsatt för våld samt att det upplever otrygghet i umgänget. Detta uppgav även 

den andra föräldern att barnet berättat. I domskälet resonerar domstolen kring detta påstående, 

men kom fram till att barnets berättelse inte bedöms som tillräckligt trovärdig för att påverka 

domslutet:  



 27 

[Barnets] uttalanden om våld kan ha att göra med att [hen] blivit 

utsatt för våld men /…/ kan [också] bero på andra orsaker, som 

exempelvis påverkan från [förälders] uppfattning /…/ Tingsrätten 

bedömer sammantaget att [barnets] uppgift om våld är diffus och att 

den saknar stöd i den övriga utredningen i målet. (domskäl) 

I denna dom gjordes således en bedömning av barnets tillförlitlighet. Såväl en förälder som 

socialtjänsten påtalar i domen att barnet uttryckt att det utsatts för våld. Denna dom berör 

enbart flickor vilket dock inte nödvändigtvis påvisar könsskillnader då barnets berättelse, 

oavsett kön, sällan verkar utgöra någon betydande skillnad på domslutet. Detta kan tolkas 

som att barnets berättelse inte bedöms som tillräckligt tillförlitlig.  

I en annan dom som tydligt anger att barnets vilja ska ges hänsyn i bedömningen av barnets 

bästa, framgår det att barnet uttryckt en känsla av otrygghet med den ena föräldern. I domen 

anger socialtjänsten att barnet berättat att föräldern skriker när de är ensamma men inte i 

närvaro av utomstående. Utöver det framgår inte barnets uttryckta vilja. Detta är den enda 

domen där umgänge avslås, dock med det vidare resonemanget att de bör återupptas när så 

bedöms lämpligt, vilket det antas vara när barnet bearbetat sina erfarenheter av förälderns 

agerande. 

Två domar beslutar emot barnets uttryckta vilja. De resulterar i umgängesbeslut trots att 

barnet uttryckt otrygghet, våld eller motvilja att träffa en förälder: 

[Barnet] har nu sagt att [hen] är rädd för att träffa [föräldern] /…/ 

och att [hen] inte vill träffa [föräldern]. (förälders utveckling av 

talan) 

När [hen] frågade om [föräldern] brukar slå [barnet] sa [hen] ja. 

(förälders utveckling av talan) 

Det är beaktansvärt att barnets inställning framgår i så få domar i studien med tanke på att den 

enligt såväl svensk lag som FN ska utredas och tilldelas betydelse i bedömningen av barnets 

bästa (6 kap 2 a § tredje stycket FB; 11 kap 10 § SoL; United Nations, 2013). Dock följer 

resultatet såväl betänkandets (SOU 2017:6) slutsatser som FN:s barnrättskommittés 

observationer (United Nations, 2013) om att barnets rätt att komma till tals framstår i lagtext 

men inte efterlevs i praktiken. Såväl domstolen som föräldrabalken fastställer att 

barnperspektivet ska komma i främsta rummet för att säkerställa att beslutet är till barnets 

bästa. Dock ter det sig som att inställningen, när den väl framgår, utgör grund för individuell 

bedömning i ärendet. 

4.2.4   Föräldrars överenskommelser alltid till barnets bästa 

Ytterligare en gemensam faktor för flickorna och pojkarna i domskälen är att domstolen i ett 

flertal mål fastställt en överenskommelse mellan föräldrarna. Detta beslut resulterar oftast i 

gemensam vårdnad med tillhörande bestämmelser kring boende och umgänge, men även 

ensam vårdnad till modern ingår i vissa överenskommelser. Domsluten om gemensam 

vårdnad i samtliga domar innefattande pojkar samt majoriteten av domarna innefattande 
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flickor grundas i överenskommelser. I dessa domar påtalar domstolen oftast att barnets bästa 

ska vara avgörande och att överenskommelsen är förenlig med barnets bästa. Dock förs inget 

vidare resonemang kring hur denna bedömning gjorts. Exempelvis saknas presentation av 

aspekter såsom familjebakgrund, riskbedömning och barnets intressen, varför bedömningen 

kan tyckas vila på underförstådda självklarheter. 

Vad parterna har kommit överens om är enligt tingsrättens mening 

förenligt med vad som är bäst för [barnet]. Det finns därmed 

förutsättningar att meddela dom i enlighet med parternas 

överenskommelse. (domslut)2 

Eftersom ingen information om barnets individuella situation samlas in i de fall en överens-

kommelse har fattats mellan föräldrarna, förefaller det som att domstolen bedömer barnets 

bästa utifrån vad som generellt antas vara till ett barns intresse. Med utgångspunkt i Ryrstedts 

(2012; 2009) slutsatser ter det sig således som att överenskommelser mellan föräldrar anses 

vara till barnets bästa endast på den grunden att de samarbetar och att barnet undkommer en 

rättsprocess. Det framgår inte i domstolens beslut huruvida barnets intressen givits prioritet 

framför föräldrarnas i processen att enas om ett beslut kring hur vårdnaden, boendet och 

umgänget ska ordnas för barnet. Det faktum att överenskommelserna fastställs utan dessa 

typer av diskussioner tyder vidare på att föräldrarnas samarbete bedöms som mycket 

betydande i förhållande till andra aspekter vid bedömningen av barnets bästa. Med hänsyn till 

Ryrstedts (2012) slutsats om att föräldrar i samarbetssamtalen har större fokus på sina egna 

intressen än på barnets, bör det rimligtvis finnas en stor risk för att barnperspektivet är 

bristfälligt i överenskommelserna. Utifrån detta, tillsammans med att bedömningen om 

barnets bästa enligt Ryrstedt (2007) ska utgå från det individuella barnets situation, kan det 

betraktas som något anmärkningsvärt att domstolen alltid hävdar att dessa samförstånds-

lösningar är till barnets bästa utan vidare motivera varför. Samtidigt som det kan betraktas 

som barnets intresse att föräldrarna kommer överens kan det således även betraktas som att 

föräldraperspektivet lämnas stort utrymme i bedömningen om barnets bästa. 

4.3   Skildringar av flickor och pojkar i förhållande till vårdnadsbeslut 

4.3.1   Flickor känner, pojkar gör 

Två kategorier som kunnat urskiljas genom kodningen är barnets egenskaper respektive 

mående och utveckling. Båda dessa beskriver barnets handlingar och sätt att vara. Den 

åtskillnad som gjorts mellan dessa kategorier är att den första utgörs av beskaffenheter av en 

någorlunda permanent karaktär medan den andra framställer en tillfällig situation. Ett mönster 

som kan tydas genom de koder som ingår i dessa kategorier är att beskrivningen av flickorna 

övervägande fokuserar på hur hon mår och känner medan beskrivningen av pojkarna har 

större fokus på hur han är och agerar.  

                                                      
2 Exakt samma formulering finns i tre domar. I ytterligare sex domar framkommer samma slutsats med nästintill 

samma ordalydelse. 
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Barnets egenskaper verkar beskrivas mer omfattande bland pojkarna än bland flickorna. Den 

enda egenskap som framkommer när det gäller flickor är deras ålder medan beskrivningar av 

pojkarna ges något större utrymme. Exempel på beskrivningar av pojkars egenskaper är 

barnets självförtroende, att det kan säga sin åsikt och att det är tryggt. En pojke beskrivs 

exempelvis som att han ”verkar vara en trygg och harmonisk kille efter omständigheterna” 

(vittnesmål). En liknande beskrivning av en flicka, som dock kategoriserats som mående och 

utveckling är att hon ”blivit tystlåten och otrygg” (förälders talan).  

Vidare ter det sig vanligare bland flickorna än bland pojkarna att måendet beskrivs genom 

barnets fysiska och psykiska hälsa, exempelvis genom att flickan har påvisat sömnsvårigheter, 

självskadebeteende och magont som en konsekvens av situationen. Bland pojkarna syns en 

liknande beskrivning endast vid ett tillfälle, vilket är att barnet har börjat kissa i sängen. I 

övrigt beskrivs pojkarnas mående desto mer frekvent utifrån dess agerande. Exempelvis 

genom att barnet tar ansvar för syskon, att det anpassat sitt beteende till förälderns och att det 

betett sig lillgammalt. Bland flickorna är ”tystlåten” det enda agerandet, som inte direkt 

beskriver barnets hälsa, som framkommer. 

Utifrån ett genusperspektiv är det möjligt att tolka dessa skillnader kring hur flickor och 

pojkar beskrivs som att de härrör ur (konstruerade) genusstereotyper. Även om resultatet inte 

uteslutande beskriver pojkar och flickor på olika sätt, kan ett motsatsförhållande anas genom 

beskrivning av pojkar som aktiva och agerande medan flickorna snarare beskrivs som passiva 

och kännande. Genusföreställningar som således, enligt min mening, är igenkännliga. 

Beskrivningen av barnets mående och utveckling verkar vidare olikartad beroende på hur 

vårdnaden beslutas. Detta genom att mer fokus tycks läggas på barnets positiva utveckling när 

fadern tilldöms ensam vårdnad i jämförelse med domar som resulterar i andra vårdnadsbeslut. 

Positiva beskrivningar framgår också i domar där vårdnaden tillkommit modern ensam. Dock 

särskiljer sig de domar som tilldömt fadern vårdnaden just på grund av att de positiva 

beskrivningarna överväger de negativa. Med andra ord är det möjligt att urskilja en trend som 

visar att barn beskrivs må bättre när fadern tilldelas vårdnaden, vilket med försiktighet kan 

tolkas som att modern bedöms mer lämplig att ta hand om barn med större omsorgsbehov. 

4.3.2   Negativa erfarenheter och faderns skuld 

Barnets erfarenheter är en av de kategorier rörande barnen som totalt sett lämnas störst 

utrymme i domarna. Barnets negativa erfarenheter ges mer fokus än de positiva, möjligtvis 

för att belysa olämplighet hos en förälder. Det syns stor skillnad i hur mycket av barnets 

erfarenheter som beskrivs beroende på om vårdnaden döms gemensam eller ensam. Som 

nämnts tidigare grundas dock majoriteten av de domar som slutar med gemensam vårdnad på 

samförståndslösningar mellan föräldrarna och innefattar lite till ingen bakgrund eller 

beskrivning om det individuella barnet.  

När det kommer till domslut om ensam vårdnad syns en mer omfattande beskrivning. I de 

domar där modern tilldelats vårdnaden förekommer nästintill enbart negativa erfarenheter 

som visar på att barnet far illa av anledningar såsom att det är utsatt för eller har bevittnat våld 

och kränkningar. De flesta av dessa erfarenheter uppges den andra föräldern, det vill säga 
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fadern, ha utsatt barnet för. Vissa av barnets erfarenheter angår dock båda föräldrarna, såsom 

att barnet drabbas av föräldrakonflikter. I dessa domar framställs emellertid fadern till stor del 

vara skyldig till att samarbetet inte fungerar. Innehållet i de koder som kategoriserats som 

barnets erfarenheter verkar likartade för flickor och pojkar. En skillnad är dock att fler 

aspekter tas upp i domskälet bland pojkar än bland flickor. Följande citat utgör ett exempel på 

pojkars erfarenheter som lyfts i domskälet: 

[Fadern] har utsatt [modern och barnen] för våld vilket innebär att 

han har utsatt [barnen] för flera allvarliga riskfaktorer /…/ det är 

tydligt att [barnen] har farit illa i den miljö de har befunnit sig i när 

[föräldrarna] levde tillsammans. (domskäl) 

Utöver att aspekter kring erfarenheter nämns mer sällan i domskälet gällande flickor än 

pojkar, uppkommer de dessutom endast i de fall flickan har bröder som berörs av samma 

dom. I dessa fall gör domstolen ingen skillnad mellan syskonen: 

Familjen har under flertalet år varit föremål för utredningar hos 

socialtjänsten. (domskäl) 

[Föräldern har] utsatt en del av barnen för aga och annan kränkande 

behandling. (domskäl) 

När domstolen beslutar om ensam vårdnad till fadern framgår andra typer av erfarenheter hos 

barnet. Det framgår även då att barnet farit illa av motpartens föräldraskap men då i mindre 

utsträckning. Här beskrivs dessutom mer positiva erfarenheter, som att barnet får stöd av 

vuxna att reflektera över framtiden och att det har en daglig kontakt med fadern.  

Detta resultat visar således att barnets positiva relation till fadern framhålls i större 

utsträckning när han tilldöms vårdnaden än moderns relation till barnet när vårdnaden 

tillkommer henne. I dessa fall fokuserar domen mer på barnets negativa relation till fadern. 

Detta kan tolkas som att fadern, genom att beskriva hans olämplighet, ska uteslutas i de fall 

modern tilldöms vårdnaden. Moderns relation till barnet i dessa fall framstår som mindre 

viktig att presentera. När fadern däremot tilldöms vårdnaden behöver detta motiveras med att 

han har en god relation till barnen och därigenom kan bedömas som en lämplig 

vårdnadshavare.  

4.3.3   Föräldrar oroliga för flickorna, myndigheter för pojkarna 

Vidare är oro för barnet är en identifierad kategori vars beskrivningar verkar framgå i olika 

delar av domen beroende på om det gäller flickor eller pojkar. Oro för flickor framgår i delen 

av domen innefattande förälders talan medan oro för pojkar framgår i utredning eller domskäl, 

och är således framställd av en myndighet. Ett undantag från detta mönster är en dom som 

beskriver att socialtjänsten bedömt att ingen egentlig oro finns för barnen. Detta uttryck gäller 

syskon av båda könen och framkommer i domskälet.  

Beträffande flickorna berättar föräldrarna om orosanmälningar till socialtjänsten. I 

beskrivningarna tycks oron för vad barnet befaras vara utsatt för, vara relativt ospecificerad. 

Följande är exempel på sådana beskrivningar: 
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[Barnen] bodde hos [förälder A] bara några korta perioder under 

2010 – 2011. Därefter bodde de endast hos [förälder B] som gled 

djupare ner i sin sjukdom. Tillsammans med rektor för barnens skolor 

anmälde [förälder A] i slutet av år 2012 till Socialtjänsten i [ort] 

kommun att [hen] hade skäl att misstänka att [barnen] kunde fara illa. 

(förälders talan) 

Förskolan noterade en negativ förändring hos [barnet] efter att hon 

haft umgänge med [förälder]. Förskolan gjorde en orosanmälan till 

socialtjänsten. (förälders talan) 

Samtliga domar, där oro för barnet skildrats i domskälet, har resulterat i ensam vårdnad till 

modern och berör, som nämnts innan, främst pojkar. Vidare verkar dessa beskrivningar mer 

preciserade och varierade än hur oron för flickorna uttrycks. Exempelvis framgår bland 

domskälen oro för att pojkarna ska drabbas av att föräldrarna har gemensam vårdnad och att 

barnets grundläggande behov inte kommer att tillgodoses. 

 [U]utredaren [har] känt en oro för att [föräldern] inte kunnat 

säkerställa och skapa ett tryggt och förutsägbart hem för [barnet] där 

han får sina grundläggande behov tillgodosedda. Utredaren har 

också känt en oro över att [föräldern] inte funnits fysiskt närvarande 

under [barnets] första levnadsmånader. (domskäl) 

[Barnet] var inte närvarande vid misshandeln men utifrån vad som 

framkommit finns en stark oro för att [barnet] lever under 

förhållanden där han utsätts för starkt otrygghet och kan bevittna 

våld. (utredning, orosanmälan från Polisen) 

4.3.4   Har pojkar mer omfattande behov? 

Beskrivningen av barnets behov förefaller vara olika vanligt förekommande i domskälen 

beroende både på om det rör flickor eller pojkar och på hur vårdnaden är dömd. Färre behov 

nämns i domskälet för flickorna än för pojkarna i domar som resulterar i ensam vårdnad för 

modern. Vad gäller flickor framgår i domskälet endast barnets behov av skydd. I andra delar 

av domarna framgår därutöver ett behov av fortsatt omsorg och välmående, vilket ter sig 

relativt allmängiltigt, samt behov av bearbetningssamtal och behandling. 

[H]on beviljades samtalsstöd på kvinnofridsmottagningen för att 

bearbeta det hon hade upplevt genom våld i nära relationer. 

(Utredning) 

Däremot vad gäller pojkarna framgår i domskälet såväl skyddsbehovet som behov av samtal, 

att vårdnadshavaren kan fatta beslut och att syskonen ska följas åt. Även utanför domskälet 

tycks beskrivningen av barnets behov vara mer omfattande och omväxlande bland pojkarna 

än bland flickorna. Här beskrivs behov av umgänge, minskade risker och en normal miljö och 

vardag. Följande är exempel på beskrivningar av pojkars behov: 

[Barnet] är nu i en sådan ålder att det snart kommer att behöva fattas 

ett antal beslut av hans vårdnadshavare. (domskäl) 
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Umgänge mellan [förälder] och barnen bör inte komma till stånd före 

det att [barnet] har genomgått /…/ samtal för att bearbeta sina 

negativa upplevelser av sin [förälder] samt att [barnen] bör följas åt i 

ett framtida umgänge. (domskäl) 

Pojkars situation skildras med andra ord mer än flickors i de domskäl vars domslut resulterar i 

ensam vårdnad till modern. Detta såväl när det kommer till barnets behov som oro för barnet. 

Den mer omfattande beskrivningen av pojkar än av flickor när modern tilldöms vårdnaden 

kan tolkas som att det antas finnas ett större behov av att redogöra för situationen och 

motivera domen. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att tidigare forskning visar att det 

inte finns stöd för att någon förälder skulle vara bättre anpassad än den andra, oavsett 

matchning av kön (Biblarz & Stacey, 2010; Faust et al., 2017; Norström et al., 2012). 

När vårdnaden tillkommer fadern ensam beskrivs däremot inga behov i domskälet. De behov 

som dock framgår i andra delar av dessa domar fokuserar till stor del på behov av 

utomstående och deras agerande, exempelvis stöd av trygga vuxna, att vuxna förstår barnet 

och av professionella kontakter. Följande är ett exempel på en formulering av barnets behov 

från en dom som tilldelat fadern ensam vårdnad: 

Det övergripande målet med vården är att tillförsäkra [barnet] skydd 

och stöd och möjliggöra vidare kartläggning av [hens] behov. /…/ 

[Hen] behöver vuxna som förstår och bemöter [hen] på rätt sätt för 

att få vardagen att fungera. (utredning) 

Utöver vad som framkommit ovan angående barnets behov, beskrivs det i flera av domarna 

att det föreligger ett behov av en nära och god relation med båda föräldrar, varpå även ett 

behov av umgänge uppstår. Dessa beskrivningar har dock kategoriserats under barnets bästa 

eftersom kontakten med föräldrarna framställts som en generell kunskap om vad som är 

fördelaktigt för barnet. Vidare beskrivs i några domar föräldrarnas förmåga att tillgodose 

barnets grundläggande behov. Dessa koder har dock kategoriserats under föräldraförmåga.  

4.4   Beskrivning av mödrar och fäder 

När det kommer till skildringen av föräldrarna framstår det som tydligt att de beskrivs mycket 

mer omfattande än barnen. Detta kan vara en naturlig följd av att barnen inte har möjlighet att 

föra sin egen talan i kombination med att förälderns förmågor är avgörande för vem som bör 

anförtros ansvaret för barnet. Det anses som rimligt att betrakta skildringar av förmågor och 

beteenden i positiva ordalag som att de är till barnets bästa medan mer negativa beskrivningar 

kan betraktas vara emot samma princip.  

4.4.1   Föräldrarnas könstillhörighet av större betydelse än barnens 

Vid en närmare analys av de koder som framkommer kring föräldrarna i förhållande till 

barnets könstillhörighet visar att mödrar beskrivs i mer positiva ordalag än fäder och att 

barnets kön inte kan påvisas utgöra betydande skillnad för denna beskrivning.  



 33 

Undantaget till att mödrarna skildras genom positiva beskrivningar är deras föräldraförmåga 

när det kommer till flickor. En stor anledning till att detta frånskiljer sig är troligtvis en dom 

som ingående beskriver moderns psykiska ohälsa. Denna dom föranleder många koder som 

alla beskriver moderns bristande föräldraförmåga. Att domen beskriver den psykiska ohälsan 

så ingående kan betraktas som ett sätt att motivera varför hon inte bör tillförtros vårdnaden 

om barnen. I och med att detta endast berör en (1) dom bör antaganden kring betydelsen av 

det faktum att barnen är just flickor göras med stor försiktighet. Det är möjligt att en liknande 

beskrivning av modern hade gjorts om barnens könstillhörighet varit annorlunda. Detta inte 

minst i jämförelse med att även fäder som förlorar vårdnaden beskrivs med negativa 

skildringar. Detta oavsett om barnen är flickor eller pojkar.  

I och med att mödrar oftast tilldöms ensam vårdnad framkommer ofta en beskrivning av fäder 

som bristande i dess föräldraförmågor. I många fall beskrivs fäder exempelvis som att ha 

brukat våld eller på annat sätt kränkt barnen, att de är svåra att kontakta och att de inte tar 

ansvar. Bland fäderna framstår en beskrivning av negativa beteenden vilket inte alls kan 

urskiljas i beskrivningarna av mödrarna. Vad gäller dem utgör majoriteten av negativa 

skildringar att de brister i samarbetet. Detta frånsett den tidigare beskrivna domen med en mor 

med psykisk ohälsa. 

4.4.2   Negativa beskrivningar motiverar uteslutande  

Det ter sig naturligt och logiskt att den förälder som tilldöms vårdnaden beskrivs i mer 

positiva ordalag än den som förlorar vårdnaden. Något som dock kan anmärkas är att det 

generellt verkar förekomma fler negativa beskrivningar än positiva, även om det tycks finnas 

viss skillnad mellan mödrar och fäder. Detta skulle kunna tyda på att bedömningen om 

barnets bästa snarare handlar om vem som bör uteslutas än om vem som faktiskt är lämplig. 

Denna negativa beskrivning kommer tydligt till uttryck i de flertal domar som beskriver den 

ena förälderns (oftast faderns) brister ingående och deskriptivt medan den endast konstaterar 

att den andra föräldern är lämplig utan att egentligen motivera hur den bedömningen gjorts.  

[H]an [har] misshandlat henne /…/ utomordentligt svårt att 

samarbeta med honom /…/ ibland har han varit tyst, ibland arg, 

ibland anklagat henne och ibland hotfull /…/ bristande flexibilitet /…/ 

inte medverkat i vårdnadsutredningen /…/ ställt villkor för [barnets] 

deltagande i utredningen /…/ agerande kan starkt ifrågasättas /…/ 

hindrat [barnet] från att gå på samtalsstöd /…/ inte alltid verkar för 

[barnets] bästa /…/ [moder] som har haft ansvaret för den dagliga 

skötseln av dem och att det är henne som de har den starkaste 

anknytningen till /…/ ifrågasättas om [fader] insett vidden av att ha 

ansvaret för barnen på heltid. På grund av detta och att det inte 

framkommit något som gör att det finns anledning att ifrågasätta 

[moders] kompetens som förälder är det hon som ska ha vårdnaden. 

(domskäl) 

Att brister beskrivs mer ingående än styrkor innebär vidare att fäder beskrivs mer omfattande 

än mödrar, i motsats till Peterssons (2006) slutsats om att mödrarna utreds mer i svenska 
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barnavårdsutredningar. Samma tolkning är dock möjlig att använda. Hon menar nämligen att 

den mer omfattande beskrivningen av mödrarna kan ha samband med ett behov av att 

problematisera mödrarnas föräldraskap för att på så sätt motivera bedömning och beslut. Det 

faktum att fädernas brister beskrivs mer ingående i domarna kan således ha koppling till att 

motivera varför de bör fråntas vårdnaden om barnet. Petersson kommer vidare fram till att 

resultatet tyder på en norm om att mödrar anses som huvudansvariga för barnuppfostran, 

vilket stärks av majoriteten domslut som resulterat i ensam vårdnad till mödrar. 

4.4.3   Olämpliga fäder och klart lämpliga mödrar 

Det tycks således inte finnas några större skillnader i beskrivningen av föräldrarna beroende 

på om domen berör pojkar eller flickor utan snarare utifrån föräldrarnas egen könstillhörighet. 

I flera domar, gällande både flickor och pojkar, kan en åtskillnad i uttryck mellan mödrar och 

fäder urskiljas genom att fadern beskrivs som olämplig vårdnadshavare. Även mödrars 

lämplighet diskuteras, men ordet ”olämplig” används aldrig för att beskriva en mor. Detta 

även om hon förlorar vårdnadsmålet.  

Tingsrätten bedömer utifrån handlingarna att [modern] inte är i det 

skick att [barnen] kan bo tillsammans med henne. (domskäl) 

Samtidigt som fäders olämplighet diskuteras frekvent, görs även antagandet att modern är 

”klart lämplig” (domskäl), eller att det ”inte finns anledning att ifrågasätta [moderns] 

lämplighet” (domskäl).  

Att moderns föräldraskap beskrivs som mer positiv, att hon utan egentlig motivering betraktas 

som lämplig och att modern oftare än fadern tilldöms ensam vårdnad följer alla ett mönster 

om att modern utgör normen och således är den förälder som bör föredras. Utifrån en sådan 

förutsättning, vilket styrks av Larsson och Björks (2017) studie om föräldraledighet bland 

mödrar och fäder samt Villicana et al. (2017) som påvisade att mödrar betraktas som 

huvudsaklig omsorgsgivare för barn, ter det sig mindre normbrytande att betrakta fäder som 

olämpliga än att göra detsamma med mödrarna. Detta skulle i förlängningen även kunna 

medverka till förståelsen om varför mödrar inte beskrivs som olämplig på samma sätt som 

fäder. 
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5.   Diskussion 

5.1   Resonemang kring principen om barnets bästa 

Resultatet visar att ett flertal aspekter, såväl generella som individuella perspektiv, framgår i 

bedömningen av barnets bästa. Domarna innefattar nästan alltid ett tillkännagivande om att 

barnets bästa ska vara avgörande för beslutet och därefter följer många gånger de generella 

perspektiv av principen som är aktuella för just den domen. Därefter kommer i vissa fall 

individuella tolkningar och bedömningar av vad som anses vara till barnets bästa.  

Den möjligtvis starkaste generella utgångspunkten verkar vara barnets behov av båda sina 

föräldrar. Denna tolkning utmynnar bland annat i uttalandet att gemensam vårdnad anses 

främja kontakten med föräldrarna. Samtidigt som detta betraktas som ett generellt perspektiv 

av barnets bästa, är gemensam vårdnad nästan uteslutande ett resultat av föräldrarnas 

överenskommelse. När föräldrarna inte har fattat en sådan samförståndslösning blir det 

domstolens uppgift att avgöra vårdnaden. Nästintill alltid kommer domstolen i dessa 

bedömningar fram till att modern bör tilldelas vårdnaden ensam. Det saknas således i dessa 

typer av ärenden en samstämmighet mellan den generella inställningen och den individuella 

bedömningen. Detta kan betraktas som att domstolen vågar frångå det generella perspektivet 

till förmån för det individuella men även som att moderns lämplighet som vårdnadshavare 

betraktas som starkare än det generella synsättet kring barnets behov av båda sina föräldrar. 

Samtidigt kan domstolens uttalande om att överenskommelser anses förenligt med barnets 

bästa utan att ta reda på hur barnets situation ser ut, betraktas som snabba och omotiverade 

slutsatser som lämnar större tolkningsutrymme till generella kunskaper än till individuella 

perspektiv vilka inte alls beaktas eller diskuteras och således uteblir. Samtidigt som det bör 

anses vara av barnets intresse att föräldrarna inte är i konflikt verkar dock föräldraperspektivet 

i detta sammanhang som mycket starkt eftersom det i domarna inte framgår hur 

överenskommelsen tagit hänsyn till barnets intressen. Detta leder till frågan hur domstolen 

skulle bedömt vårdnadsfrågan om barnets situation hade utretts närmre även i de ärenden 

föräldrarna har fattat en överenskommelse? 

Samtidigt som gemensam vårdnad betraktas som gynnsamt för barnets kontakt med båda 

föräldrarna, verkar föräldrarnas samarbetssvårigheter många gånger väga tyngre än barnets 

intressen av att vårdnaden ska vara gemensam. Detta då denna omständighet i flertalet domar 

resulterar i beslut om ensam vårdnad till modern. Detta är intressant ur aspekten att det är 

rimligt att beakta det faktum att föräldrarna har ett ärende hos domstolen av den anledningen 

att de inte kunnat fatta en överenskommelse. Således bör det vara möjligt att utgå ifrån att 

svårigheter med samarbetet föreligger snarare än att låta det utgöra grund för att frångå 

utgångspunkten om gemensam vårdnad. Jag ställer mig enig med betänkandets (SOU 2017:6) 

förslag om att förmågan att ta gemensamt ansvar bör ges större hänsyn än oförmågan till 

detsamma. 

I de fall gemensam vårdnad eller växelvis boende inte bedöms lämpligt, säkerställs barnets 

behov av kontakt med båda föräldrar genom beslut om umgänge. Umgänget uppges vara 
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barnets rättighet men ter sig snarare uppfylla föräldrarnas behov och intressen. Detta 

exempelvis genom att umgänget ibland döms mot barnets vilja, att det nästintill alltid verkar 

rättvist fördelat mellan föräldrarna och genom att det inte beskrivs hur barnet önskar att 

umgänget ska planeras. Beslutet om umgänge uppstår många gånger i och med att fadern 

förlorar vårdnaden om barnen, vilket i de flesta fall beror på att han bedöms som olämplig 

vårdnadshavare. Det ter sig därigenom rimligt att anta att det är faderns föräldraförmågor som 

brister och som således bör stärkas för att betraktas som en bättre förälder för barnet. Dock 

innefattar umgängesbesluten sällan ett krav på förändring hos fäderna utan det är istället 

barnet som ska anpassa sig, exempelvis genom upptrappat umgänge för att vänja sig vid 

fadern eller genom samtal för att bearbeta vad fadern utsatt barnet för med målet att därefter 

fortsätta umgänget. Ett sådant beslut utgör rimligtvis inte en lösning på det grundläggande 

problemet. Likaså angående beslutet om övervakat umgänge i syfte att skydda barnet mot 

övergrepp. Detta skyddar barnet för stunden men utgör inte nödvändigtvis en förbättring av 

faderns föräldraförmågor och bör således inte betraktas som en långsiktig lösning. Utifrån 

detta resonemang ter sig umgängesbeslut som en allmängiltig lösning för att barnet ska 

bibehålla kontakten med båda sina föräldrar, till varje pris. 

En rimlig aspekt av barnperspektivet, och således barnets bästa, bör vara barnets eget 

perspektiv. I ett fåtal domar uppges detta vara en uttalad aspekt i bedömningen. Det verkar 

dock finnas hinder för barnets inställning att komma fram. Ett sådant hinder är att barnet inte 

tillåts föra sin egen talan. Detta innebär att det faller på någon annan, exempelvis en 

vårdnadshavare som är ansvarig för det minderåriga barnet, att framföra barnets perspektiv. 

När en förälder gör det lämnas detta sällan hänsyn i domskälet. Att domstolen är försiktiga 

med att godta allt som sägs av föräldrarna som sanning verkar skäligt med tanke på 

svårigheten att verifiera dess riktighet tillsammans med risken för exempelvis smutskastning 

mellan föräldrarna, en risk som kan förstärkas med tanke på att domstolen lämnar mer 

utrymme för att motivera en förälders olämplighet än dess lämplighet. Att barnet inte tillåts 

tala för sig själv och att liten vikt ges till en när en förälder för barnets talan, utgör det ett 

hinder för barnets perspektiv att få genomslag i beslutet. När den uttalade inställningen 

dessutom över huvud taget inte nämns i domskälet verkar det som att ett resonemang kring 

hur uttalandet ska bedömas har uteblivit och således inte lämnats möjligheten att ingå i 

bedömningen av barnets bästa. 

5.2   Genusföreställningar i domarna 

Förutom de aspekter som diskuterats ovan framkommer ytterligare perspektiv av barnets 

bästa som dock verkar ge olika utslag beroende på om perspektivet rör flickor eller pojkar och 

även beroende på om modern eller fadern anses vara den mest lämpliga vårdnadshavaren.  

En sådan aspekt som domstolen resonerar kring i bedömningen av barnets bästa är 

beskrivningen av barnet. Detta innefattade i kodningen kategorierna egenskaper samt mående 

och utveckling. Som framgår av resultatpresentationen beskrivs dels pojkars egenskaper mer 

omfattande än flickors och dels beskrivs mående och utveckling hos pojkarna främst genom 

dess agerande medan beskrivningen hos flickorna fokuserar mer på deras fysiska och 
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psykiska hälsa. Som beskrivs i föregående kapitel kan dessa beskrivningar verka följa 

västerländska normativa antaganden och föreställningar om kvinnligt och manligt. Att dessa 

skillnader går att uttyda betraktas vidare som en intressant aspekt även om frågan uppstår 

vilken betydelse ordvalen har i bedömningen av vad som är till barnets bästa. Detta framgår 

inte av denna studie utan kan i detta skede enbart spekuleras kring. 

Barnets behov samt barnets erfarenheter är två kategorier som visar liknande beskrivningar 

av flickorna och pojkarna. Dock visar resultatet att även dessa beskrivningar beaktas i 

domskälet i större omfattning för pojkarna än för flickorna. Det visar vidare att beskrivningen 

av flickors erfarenheter dessutom enbart uppkommer i domskälet i de fall hon har bröder med 

samma erfarenheter. I likhet med detta kan det även urskiljas att oro för pojkarna 

framkommer i domskäl och utredning, och framförs av myndigheter, medan oro för flickorna 

framgår av förälderns talan och verkar således lämnas mindre betydelse i bedömningen av 

barnets bästa.  

Som nämnts tidigare kan detta resultat, som visar att pojkar beskrivs mer omfattande än 

flickor när modern tilldöms vårdnaden, tolkas som att det antas finnas ett större behov av att 

redogöra för situationen och motivera domen. Ett beslut om att modern tilldelas ensam 

vårdnad innebär att barnet kommer att växa upp under hennes vård och försorg och rimligtvis 

ha mindre kontakt och således en mindre nära relation med fadern. Kanske är det möjligt att 

behovet av att motivera ett sådant beslut upplevs och betraktas som större för pojkar än för 

flickor? 

Det faktum att oro för barnet tas upp i domskälet i större utsträckning för pojkar medan det 

för flickor lyfts genom förälders talan kan tolkas på olika sätt. Ett skulle kunna vara att 

domstolen väljer att inte upprepa denna aspekt i domskälet i och med att det redan 

uppkommit, varpå det istället blir intressant att titta närmre på varför föräldrarna i större 

utsträckning förmedlar oro för flickor. Ett annat tolkningssätt är att oron för flickorna ter sig 

mer oprecis än för pojkarna. Bland flickorna beskrivs att det finns skäl att misstänka att något 

inte står rätt till eller att de skulle kunna fara illa, men inte på vilket sätt. Detta är såväl svårt 

att åtgärda som att bevisa. Oron för pojkarna beskrivs mer konkret utifrån faktiska händelser, 

exempelvis våld, och antagandet att de kan fara illa i framtiden blir då mer påtaglig. Av denna 

anledning skulle domstolen kunna välja att inte lägga vikt vid vad som framkommit angående 

flickorna från föräldrarnas talan. Även vid detta sätt att tolka uppkommer frågan varför 

beskrivningen ter sig olika mellan flickorna och pojkarna. Det är möjligt att resonera kring 

denna skillnad utifrån genusteori genom att jämföra åtskillnaden med troliga samhälleliga 

föreställningar, såsom att pojkar betraktas som mer solida och flickor som mjukare. Detta 

antas dock utgöra en observation snarare än en förklaring. Anmärkningsvärt i sammanhanget 

är att uppgifter om våld förekommit även bland flickor i domarna. Med tanke på behovet att 

skydda barnet från att fara illa samtidigt som fysiskt våld kan betraktas som mycket allvarligt, 

bevisbart och ett lagbrott, samt ingår som ett uttalat perspektiv av barnets bästa, anses det 

besynnerligt att ingen sådan oro för flickorna framkommer i domskälen. 

När det kommer till genusskillnader som kan tydas bland föräldrarna syns detta bland annat 

genom besluten av vårdnadsformer och tyder på att fadern betraktas som undantaget till 
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regeln. Exempelvis framgår inte barnets behov i domskälen och såväl barnets erfarenheter 

som dess mående och utveckling framställs med mer positiva ordalydelser när vårdnaden 

tillkommer fadern ensam än vid andra vårdnadsbeslut. Koderna under kategorin om barnets 

erfarenheter visar därutöver mycket allvarliga anklagelser mot fadern i de fall han inte 

tilldelas vårdanden, främst när modern tilldöms ensam vårdnad. Han beskrivs då som att ha 

gjort stora övertramp som haft stark negativ inverkan på barnet vilket farit illa av hans 

föräldraskap. En möjlig förklaring till detta är att domstolen för att motivera ett fråntagande 

av vårdnaden, beskriver varför fadern är olämplig. Däremot framkommer inte samma 

negativa framtoning av hur moderns föräldraskap drabbat barnet i de fall hon förlorar 

vårdnaden. Domarna fokuserar då mer på de skäl som föreligger till varför hon för tillfället 

inte kan bedömas som lämplig att utöva vårdnaden. Vidare kan uttydas att domen resultera i 

ensam vårdnad till modern i samtliga domar där oro för barnet framgår i domskälet.  

En möjlig tolkning av denna observation kan vara dels att män har ett mer fysiskt våldsamt 

beteende än kvinnor, vilket kan utgöra grund för en gedigen diskussion kring genus som dock 

ligger utanför denna uppsats ramar, och dels att modern utgör normen. Cancian et al. (2014) 

visar på förändringar i bedömningar av vårdnadsmål och resonerar kring att det beror på 

förändrade sociala normer. De menar att mödrar förut ansågs kunna ta bättre hand om barnen 

men att åsikten har försvagats samtidigt som principen om barnets bästa förstärkts. Även om 

principen beskrivs som avgörande i domarna syns dock ett tydligt mönster där fäder oftare 

framställs som olämpliga, vilket grundas på omfattande redogörelser om varför, medan 

mödrar betraktas som klart lämpliga utan tydlig beskrivning om vad den slutsatsen grundas 

på. Enligt min mening tyder detta på att bilden av mödrar som mer förmögna att ta hand om 

barnen kvarstår. Möjligtvis har den försvagats, men knappast raderats. Detta sätt att tolka 

resultatet styrks av Larsson och Björks (2017) studie som visar att mödrar fortfarande mycket 

oftare än fäder arbetar deltid i syfte att ha mer tid över till att vara hemma med barnen och att 

detta verkar ha samband med normer på arbetsplatserna. Deras slutsats är att dessa typer av 

lösningar betraktas som feminint och således som en del av moderskapet snarare än 

faderskapet. Detta kan vidare tolkas som att mödrar fortfarande betraktas som huvudansvariga 

för barnomsorgen, vilket även Villicana et al. (2017) kommer fram till.  

Denna bild av modern som huvudansvarig för barnen kan ställas i förhållande till de studier 

som pekar på att varken mödrar eller fäder kan antas inneha några föräldraförmågor som den 

andra inte har tillgång till, samt att fäders ansvarstagande för barnen verkar öka när de inte 

längre lever tillsammans med modern. Detta kan tolkas som att samhällets föreställningar om 

moderskap och faderskap samt omsorgsansvaret för barnen har större betydelse än förälderns 

könstillhörighet. 

Enligt genusteorin finns det föreställningar om vad som betraktas som kvinnligt respektive 

manligt. Det verkar rimligt att anta att domstolen kategoriserar mödrarna som kvinnor och 

fäderna som män och således tillskriver dem (könsstereotypiska) egenskaper och förmågor 

(jfr Carlson, 2001, s. 28-29). I och med att kvinnor historiskt varit, och fortfarande verka vara, 

mer involverade i barnets uppväxt och fostran än män kan tyda på att kvinnor kan antas ta ett 

större omsorgsansvar. Att kvinnor identifieras som huvudansvariga för barnet kan vidare 

färga hennes sociala verklighet genom att hon förväntas vara den som sköter om barnen, 



 39 

vilket hon lever upp till och antar detta ansvar. På så sätt antar hon således den könsroll som 

ingår i det oskrivna genuskontraktet vad gäller barnomsorg (jfr Hirdman, 1988). Detta kan i 

förlängningen dessutom utgöra en grund till varför barnet oftare växer upp tillsammans med 

modern i de fall föräldrarna inte lever tillsammans, vilket i sin tur befäster och återskapar 

föreställningen om moderns ansvar. På så sätt skapas en svårgenomtränglig spiral av 

återskapande fenomen som pekar på att detta är den typiska lösningen, vilket omvandlas till 

att barnomsorg förknippas med kvinnlighet och således en förmåga som tillskrivs kvinnor.  

Utifrån genusteorin är det således möjligt att anta att dessa flertalet omständigheter 

gemensamt medverkar till att omgivningen, i detta fall domstolen, kan anta att mödrar är mer 

lämpliga än fäder när det kommer till vårdnadsansvaret för barnen. Trots att forskningen 

således inte påvisar att förälderns könstillhörighet har betydelse för barnet, verkar det ändå 

finnas föreställningar som säger annorlunda. 

5.3   Sammanfattning och avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis har följande identifierats angående bedömningen om barnets bästa i 

tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge: 

• Domstolarna tar i de flesta fall hänsyn till barnets bästa i domen, såväl till generella 

som till individuella aspekter. Dock i olika omfattning. 

• När föräldrarna fattat en överenskommelse fastställs den av domstolen som samtidigt 

uttrycker att den är förenlig med barnets bästa, utan att motivera på vilket sätt. 

• Barnets behov av kontakt med båda sina föräldrar utgör en stark utgångspunkt i 

bedömningen av barnets bästa. Utifrån detta antas gemensam vårdnad föredras 

samtidigt som samarbetssvårigheter medför att de flesta domar resulterar i ensam 

vårdnad med beslut om umgänge. 

• Det finns flera hinder som motverkar att barnets perspektiv ska kunna utgöra 

betydande påverkan på beslutet, som att barnet inte tillåts föra sin egen talan, att 

inställningen inte tas med i domskälet och osäkerhet kring hur trovärdigt uttalandet är. 

• Flickor och pojkar beskrivs till viss mån med olika ordalag. Flickor beskrivs som mer 

kännande medan pojkar beskrivs som mer agerande. 

• När modern får vårdnaden förs ett större resonemang kring pojkars individuella 

situation än kring flickors. 

• Modern verkar vara norm och fadern undantag. 

• Beskrivning av den mindre lämpade föräldern ges mer omfattande beskrivning än den 

mer lämpliga. 

För att återknyta till vad FN:s kommitté för barnets rättigheter uttryckt ska ingå i 

bedömningen om barnets bästa (jfr rubrik 1.3.2) verkar de flesta punkter beröras och vägas in 

i olika mån. Barnets åsikter beskrivs som att den framgår ibland och bedöms något olika. 

Barnets identitet kan sägas utgöras av dess egenskaper och beskrivning av barnet. Bevarande 
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av familjemiljö och relationer har berörts genom att det oftast bor kvar i ett stadigvarande 

boende samtidigt som relationen till båda föräldrar ges stor betydelse. Svåra omständigheter 

beskrivs genom exempelvis dess erfarenheter. Barnets hälsa framgår genom beskrivning av 

barnets mående och beteende. Omsorg, skydd och säkerhet resoneras kring genom föräldra-

förmågor, risker och tillsättande av umgängesstöd. Det enda området, som identifierats av 

kommittén, som inte verkar finnas med i domarna är barnets rätt till utbildning. Dock har 

Sverige en lagstadgad skolplikt för barn som möjligtvis kan utgöra visst skydd och innebära 

att det sällan uppstår problem kring den frågan. Samtliga dessa områden har stort fokus på 

barnet. Att domarna berör så många områden visar att även barnets perspektiv således beaktas 

i domarna tillsammans med föräldrarnas.  

Denna studie kan bidra till kunskapsutvecklingen kring barnets bästa genom att medvetande-

göra möjligt underliggande genusföreställningar. Det verkar rimligt att anta att liknande 

föreställningar inte enbart influerar detta smala område utan även andra såväl formella som 

informella sammanhang i samhället. De slutsatser som framkommit har således relevans inte 

enbart inom det direkta arbetet hos domstolarna utan berör även andra professioner som 

kommer i kontakt med barn. Exempelvis berörs socialsekreterare vid flera av dess 

arbetsuppgifter av avvägningen mellan barnperspektivet och föräldraperspektivet, där det 

första enligt lag ska väga tyngst. I praktiken verkar det dock problematiskt dels att lyfta fram 

detta perspektiv, dels att inkräkta på föräldrarätten. Således är det viktigt att den 

professionelle i sin yrkesroll har kunskap om de föreställningar som finns kring olika grupper, 

såsom flickor och pojkar samt barn och föräldrar, för att på så vis på ett rättssäkert sätt fatta 

medvetna beslut. 

Tyvärr ingår i urvalet ett mycket litet antal domar som resulterar i ensam vårdnad för fadern 

samt gemensam vårdnad som beslutats på andra grunder än överenskommelser. Det faktum 

att det är möjligt att se att de skiljer sig från resterande domar trots dess knappa antal 

betraktas som intressant. Dock vill jag inte dra några slutsatser just på grund av att de är så få. 

Dessutom antas många gånger enstaka domar utgöra stor skillnad för resultatet, exempelvis 

modern vars psykiska ohälsa beskrevs ingående eller när någon dom mycket mer ingående än 

andra reflekterar kring barnets situation i domskälet. I och med att det övriga materialet är 

relativt litet är det på så vis möjligt att enskilda domar eller tjänstemän har inverkan på 

resultatet genom att mönster skönjas som egentligen inte finns. Det vore således intressant att 

göra studien på ett större urval domar för att kunna inkludera mer varierande domslut.  

I denna studien gjordes inte en aktiv begränsning av tvåkönade relationer, men de domar som 

framgick innefattade endast dessa. Studien utgår vidare från att samhället kategoriserar 

människor utifrån tilldelat biologiskt kön, varför det ur ett genusperspektiv även skulle vara 

intressant att studera domar där barnets föräldrar är samkönade. Detta skulle ge en ytterligare 

dimension av föreställningar om genus i det svenska rättssystemet.  
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* Kursiverad text = nämns i domskälet 44 

Bilaga: Koder och kategorier 

 

Skrivs om barnet (flickor) 

Domslut:  

Gemensam vårdnad 

Antal barn: 5 st (4 domar)  

Domslut:  

Ensam vårdnad (mamma) 

Antal barn: 10 st (8 domar) 

Domslut:  

Ensam vårdnad (pappa) 

Antal barn: 3 st (2 domar) 

Barnets bästa 

Barnets bästa avgörande* (4) / 

Överenskommelse förenlig med barnets 

bästa (3) / Barnets intressen i första 

rummet / God relation till båda 

föräldrar (ges ökade möjligheter vid 

delad vårdnad) / Bedöma individuella 

omständigheter / Risk att beslut om 

ensam vårdnad inte gynnar barnet / 

Risk att barnet far illa / Inskränkning 

av umgänge inte till barnets bästa / 

Uppbrott i umgänge inte till barnets 

bästa  

 

Egenskaper  

Ålder 

 

Behov 

Långsam upptrappning av umgänge / 

Förutsägbar umgängesplanering / 

Normal umgängesrelation / 

Umgängesstöd / Känsla av trygghet 

 

Erfarenheter 

Bevittnat våld / Far illa av umgänge / 

Orosanmälan till socialtjänsten 

 

Mående 

Sömnsvårigheter / Tystlåten / Otrygg / 

Negativ förändring / Mycket ont i 

magen / Mår dåligt inför och efter 

umgänge 

 

Barnets uttryck 

Pappa slagit barnet / Vill inte träffa 

pappa / Pappa lämnar barnet ensamt 

 

Oro för barnet 

Orosanmälan 

 

Rättigheter 

Umgänge (3) / Löpande helgumgänge / 

Obruten samvaro  

 

Trovärdighet 

Uppgift om våld diffus och saknar stöd / 

Berättelse möjligtvis påverkad av 

mamma / Hänsyn till ålder – kan inte 

förstå konsekvenser 

Barnets bästa 

Barnets bästa avgörande (6) / Överens-

kommelse förenligt med barnets bästa 

(3) / Nära och god kontakt med båda 

föräldrar (3) / Risk för att fara illa (2) / 

Risk för övergrepp / Ensam vårdnad (2) 

/ Starkast anknytning / Barnets vilja / 

Gemensam vårdnad / Umgänge på 

barnets vis / Risk för bortförande eller 

kvarhållande  

 

Egenskaper 

Ålder 

 

Behov 

Skydd (3) / Bearbetningssamtal / 

Behandling / Fortsatt omsorg / 

Välmående 

 

Erfarenheter 

Kränkningar (2) / Flera barnavårds-

utredningar / Bevittnat våld (3) / 

Kontrollerad (2) / Påverkas negativt av 

föräldrakonflikt (2) / Påverkas negativt 

av våld i hemmet / Begränsningar / 

Omedelbart omhändertagande / Far illa 

psykiskt / 

 

Mående/Utveckling 

Inte sig lik / Välfungerande / Går bra i 

skolan (2) / Rädd att framföra åsikter / 

Självskadebeteende 

 

Barnets uttryck  

Vill inte få besök av pappa / Vill inte 

träffa pappa / Rädd för att träffa pappa / 

Vill att mamma har ensam vårdnad  

 

Oro för barnet 

Ingen egentlig oro / Orosanmälan 

 

Rättigheter 

Rätt till umgänge 

 

Barnets bästa 

Barnets bästa avgörande (2) / Risk att 

fara illa (2) / Förenligt med barnets 

vilja / Ensam vårdnad till barnets bästa 

/ Kan inte vänta på beslut / Placering 

kan upphöra vid ensam vårdnad 

 

Egenskaper 

Ålder  

 

Behov 

Skydd (2) / Stöd / Kartläggning av 

behov / Trygga vuxna / Förstående 

vuxna / Professionella kontakter / 

Omvårdnad 

 

Erfarenheter 

Farit illa / Isolerade / Bott med pappa / 

Placering (2) / Påtaglig risk för hälsa 

och utveckling / Diskuterar framtiden 

med trygga vuxna / Börjar inse 

annorlunda uppväxt / Daglig kontakt 

med pappa / Återknutit kontakt / Fin 

relation 

 

Mående/Utveckling 

Välfungerande skolgång (2) / Insikt i 

anledning till placering (2) / Funnit sig 

tillrätta (2) / Positiv utveckling / Trivs / 

Rädd / Mår dåligt av åtskiljande 

 

Barnets uttryck 

Vill bo med pappa (3) / Vill inte träffa 

mamma (2) / Inte velat ha kontakt med 

mamma / Inte velat ha kontakt med 

pappa / Vill inte flytta till pappa / Vill 

bo kvar 
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Skrivs om barnet (pojkar) 

Domslut:  

Gemensam vårdnad 

Antal barn: 7 st (6 domar) 

Domslut:  

Ensam vårdnad (mamma) 

Antal barn: 13 st (11 domar) 

Domslut:  

Ensam vårdnad (pappa) 

Antal barn: 1 (1 dom) 

Barnets bästa 

Överenskommelse förenlig med 

barnets bästa (5) / Barnets bästa 

avgörande (3) 

 

Egenskaper 

Ålder 

 

Rättigheter 

Umgänge / Obruten samvaro / 

Löpande helgumgänge 

Barnets bästa 

Barnets bästa avgörande (8) / Nära och god 

kontakt med båda föräldrar (7) / Överenskommelse 

förenligt med barnets bästa (6) / Ensam vårdnad 

(4) / Risk för övergrepp (2) / Risk för olovligt 

bortförande eller kvarhållande (2) / Barnets vilja / 

Barnets berättelse / Återuppta umgänge i framtiden 

/ Starkast anknytning / Upptrappning av umgänge 

Egenskaper/förmågor 

Ålder / Otrygg / Trygg / Egen individ / Säger sin 

åsikt / Harmonisk / Glad / Bra självförtroende / 

Lekfull / Läsa av ansiktsuttryck 

Behov 

Skydd (7) / Bearbetningssamtal (2) / Att v-havare 

kan fatta beslut (2) / Syskon följs åt / Må bättre (2) / 

Normal miljö (2) / Närvaro av annan vuxen (2) / 

Minska risker / Normal vardag / Båda föräldrar 

delaktiga / Umgänge / Bra stund / Fortsatt omsorg / 

Välmående / Förstärka relation med förälder / Prata 

Erfarenheter 

Kränkningar (3) / Utsatts för riskfaktorer (2) / 

Otrygghet / Flera barnavårdsutredningar / Farit 

illa / Drabbas negativt av okontaktbar förälder / 

Fysiskt våld (7) / Bevittnat våld (3) / Inte bevittnat 

våld (2) / Bevittnat dåligt beteende / Riskanalys / 

Folkbokförd på fel adress / Utsatt / Har det bra hos 

mamma / Mår inte bra / Påverkas negativt av våld i 

hemmet / Påverkas negativt av föräldrakonflikt 

Mående/Utveckling 

Välfungerande / Rädd (3) / Går bra i skolan (2) / 

Inget avvikande (2) / Kissa i sängen / Försiktig / 

Lillgammal / Tar ansvar över syskon / Kan prata 

med mamma / Glädja förälder / Fungerande / 

Anpassat sig till förälders beteende / Behöver 

godkännande 

Barnets uttryck 

Oro att träffa pappa / Motvilja att träffa pappa / 

Bekräftat våld 

Oro för barnet 

Drabbas av gemensam vårdnad (2) / Ingen egentlig 

oro / Inte tillgodoses grundläggande behov / 

Förlora kontakt med förälder 

Rättigheter 

Rätt till båda föräldrar ej tvingande om det strider 

mot barnets bästa (3) / Umgänget är till för barnet 

/ Tillgodose barnets intresse och behov / Rätt till 

umgänge (4) 

Barnets bästa 

Barnets bästa avgörande / Ensam 

vårdnad till barnets bästa 

 

Egenskaper 

Ålder 

 

Erfarenheter 

Bott med pappa 

Barnets uttryck 

Vill bo med pappa 
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Skrivs om mödrar i domskälen           

I förhållande till flickor  

Antal barn: 5 

I förhållande till pojkar  

Antal barn: 5 

I domar utan åtskillnad  

Antal barn: 5 flickor + 5 pojkar 

Föräldraförmåga 

Lämplig / Grundläggande omsorg 

fungerar / I praktiken ensam v-havare / 

Barnen farit illa / Inte tillgodosett 

grundläggande omvårdnadsbehov / 

Risker med ensam vårdnad / Försvåra 

god kontakt / Uppfattar inte negativ 

påverkan / Psykiskt mående inneburit 

negativa omständigheter för barnen / 

Inte i skick / Psykisk ohälsa / Instabilt 

psykiskt mående / Långvarig historik av 

psykisk störning / Mående oförändrat / 

Hanterade sjukdom bättre förut / Anser 

sig frisk / Tar inte emot behandling 

Samarbete 

Djupgående samarbetssvårigheter / 

Avslutade insats / Upplevde inte 

förbättring av samarbete / Vägrat 

umgänge / Anmärkningsvärt agerande / 

Vill umgänge med stöd / Ok att utöka 

umgänge 

Trovärdighet 

Ljuger om andra parten / Utsaga inte 

stöd i utredning / Påverkat barnets 

uppfattning / Inte lämnat rimlig 

förklaring / TR ifrågasätter påstående / 

Uppvisar tveksam bevisning 

Föräldraförmåga 

Lämplig (3) / Ingen anledning att 

ifrågasätta förmåga / Insikt i barnets 

kontaktbehov / Tagit hand om barnet 

Trovärdighet 

Ingen anledning att ifrågasätta (3) / 

Mycket trovärdig / Uppenbart inte velat 

överdriva 

Samarbete 

Samarbetssvårigheter (3) / Överens / 

Tillgodose kontaktbehov / Verkar för 

umgänge och god relation / Informerar 

Övriga omständigheter 

Påtagligt försvårade möjligheter att 

utöva vårdnad / Inga uppgifter i 

socialregistret / Mån om att andra inte 

ska förstå 

 

Föräldraförmåga 

Lämplighet ifrågasätts inte (2) / Klart 

lämplig / Ansvarat för daglig skötsel / 

Starkast anknytning 

Samarbete 

Samarbetssvårigheter / Medgett 

umgänge 

Omständigheter 

Utlandsboende försvårar att 

meningsfullt och effektivt utöva 

vårdnaden / Gått vidare i förhållande 

trots misshandel 
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Skrivs om fäder i domskälen           

I förhållande till flickor  

Antal barn: 7 

I förhållande till pojkar  

Antal barn: 7 

I domar utan åtskillnad  

Antal barn: 5 flickor + 5 pojkar 

Föräldraförmåga 

Olämplig vårdnadshavare (2) / Ingen 

anledning att ifrågasätta lämplighet som 

vårdnadshavare (2) / I alla avseenden 

lämplig / Grundläggande omsorg 

fungerar / Helgumgängen fungerat väl 

Beteende/inställning 

Hänsyn till barnens vilja / Upplevde 

förbättring av samarbete / Anklagad för 

brukat våld / Ställt villkor för barnets 

medverkande i utredning / Stressat 

barnet i utredning / Hindrat samtalsstöd 

Samarbete 

Medgivande (3) / Villig att medverka 

(2) / Inte medverkat / Djupgående 

samarbetssvårigheter  

Omständigheter 

Varaktigt förhindrad (2) / På okänd 

plats 

Föräldraförmåga 

Allvarlig brustit i föräldraskap (2) / Inte 

lämplig (2) / Olämplig vårdnadshavare / 

Osäker i bemötande / Gett upp när 

barnet gråtit / Uttryckt osäkerhet i 

föräldraskap / Oro att inte kunna skapa 

tryggt hem / Behöver föräldrautbildning 

/ Aldrig setts brista i föräldraskap 

Beteende/inställning 

Kränkningar (4) / Svår att kontakta (3) / 

Våld (2) / Utsatt barnen för allvarliga 

risker (2) / Inte kränkande beteende i 

andras närvaro (2) / Uppvisar inte vilja 

att ta ansvar för barnet / Tar inte vara på 

umgängestillfällen / Kommer inte till 

TR / Inte fysiskt närvarande första tiden 

/ Genomgått samtal / Av uppfattningen 

att inte ha felat / Förnekar anklagelser 

Samarbete 

Samarbetssvårigheter (3) / Överens / 

Godtagit yrkande 

Umgänge 

Inte misskött / Obevakat / Begränsat / 

Upptrappning / Olämpligt / Kommer 

inte till stånd innan barnet bearbetat 

erfarenheter av pappa 

Omständigheter 

Varaktigt förhindrad (2) / Befinner sig 

på okänd plats / Länge sedan kontakt 

 

Föräldraförmåga 

Olämplig vårdnadshavare (2) / Inte med 

säkerhet olämplig (2) / Inget tyder på 

olämplig förälder / Bott med barnen / 

Allvarliga brister / Älskar sina barn / 

Ansvarar att informera / Ansvarar att 

verka för kontakt / Ifrågasättas om inser 

vidden av ansvaret / Hämtningar och 

lämningar fungerar inte / Överhängande 

risk för fortsatt allvarligt våld mot 

barnen / Bedömt behov att skydda 

barnen från pappa / Umgänge 

förutsätter skydd för barnen / 

Oövervakat umgänge uteslutet 

Beteende/inställning 

Våld mot barn (2) / Våld mot mamma 

(2) / Kränkningar / Allt på hans sätt / 

Bristande flexibilitet / Dominant / 

Hotfull / Inte hållit tider / Anklagande / 

Tyst / Arg / Inte medverkat i 

vårdnadsutredning / Förnekar 

anklagelser / Agerande kan starkt 

ifrågasättas 

Samarbete 

Medgivande (2) / Samarbetssvårigheter 

/ Utomordentligt svår att samarbeta 

med 

Utvecklingsbehov 

Förhållningssätt gentemot barnen / 

Förstå ansvar som umgängesförälder / 

Sätta barnens behov främst 
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