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Att mödrar i högre grad än män erhåller det huvudsakliga boendet och fäderna ges 

umgängesrätt om de gemensamma barnen efter separation eller skilsmässa är statistiskt 

bekräftat. Moderskapet är något som traditionellt och historiskt sett betraktats som likvärdigt 

med föräldraskap. Faderskapet är däremot något som vuxit fram genom social utveckling 

under de senaste årtiondena, med förhoppning om ett könsneutralt föräldraskap. Det 

övergripande syftet med denna studie var att undersöka de föreställningar som finns gällande 

föräldraskap i förhållande till kön, samt hur dessa framställs tingsrättens tvistemål rörande 

boende och umgänge av gemensamma barn efter separation mellan föräldrarna. Med 

utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys, studerades ett antal domslut från 2013 från en 

medelstor stad i Norrland. Dessa studier av tingsrättsbeslut har visat att de förväntningar som 

i analysen påvisats om föräldraskap uttalats i samma ordalag oavsett kön, dock syns inte detta 

alltid i domskälens resultat. Utfallet av domarna visar att i 71,5 procent av fallen gynnande 

modern. Oftast för att modern är den av föräldrarna som innan tvistemålet nått tingsrätt, varit 

barnets huvudsakliga boendeförälder och tingsrätten har därför motiverat beslutet med att inte 

vilja bryta upp barnet ur dess vanda levnadsmiljö. 
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1. Inledning 

Kärnfamiljen var den vanligaste familjeformen i det svenska samhället år 2011, cirka 70 

procent av alla barn i Sverige levde under dessa förhållanden. Det vill säga ett hushåll där 

föräldrarna är gifta eller sambos och där alla barnen är parets gemensamma (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2012). Alla föräldrar som flyttar isär måste hitta gemensamma lösningar 

för hur barnens framtid ska se ut. Vissa föräldrar löser denna uppdelning utan några problem, 

medan det vid andra tillfällen innebär en slitsam process där föräldrarna är oense och osäkra 

på vad som är bäst för barnen. Osämjan kan vara smärtsam och leda till utdragna konflikter 

mellan föräldrarna vilket slutligen kan leda till att ärendet lyfts i domstol (Socialstyrelsen, 

2011). 

I tingsrätt strävas det efter att se utifrån ”barnets bästa”, vilket alltid ska genomsyra beslut 

som rör barn. Domen kan fastställa vilken förälder som ska ha vårdnad om barnet, vilket är 

ett legalt begrepp som ger föräldern rättigheter respektive skyldigheter i enighet med 

Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381). Hur beslutet tas rörande vem som ska vara 

boendeförälder, den förälder som barnet ska leva merparten av tiden med eller hur umgänget 

ska se ut innefattas av FB. Även vikten av att barnet har en nära och god kontakt också med 

den förälder denne inte bor tillsammans med omfattas av denna lag. Umgängesförälder menas 

i juridisk mening den förälder som barnet träffar periodvis, exempelvis att barnet tillbringar 

vissa veckoslut och skollov hos umgängesföräldern, för att på så sätt upprätthålla relationen 

och kontakten. 

Vanligast är att föräldrarna efter separationen har gemensam vårdnad av sina barn (SCB, 

2013). Ändå bor huvudsakligen barnen oftast tillsammans med en förälder och inte växelvis 

(SCB, 2014). Hela 80 procent av barn till skilda föräldrar är folkbokförda hos sin mor (SCB, 

2012). Att kvinnan kan ses som den tilltänka och självklara föräldern, tack vare den feminina 

biologin, har länge har varit den allmänna åsikten historiskt sett (Hirdman, 2001; Schiratzki, 

2008). Idag pratas det dock allt mer om kvinnor och män som föräldrar, inte moderskap 

respektive faderskap. Ett exempel är fäders numera obligatoriska föräldradagar (Klinth, 

2002). Vi tolkar detta som att samhället arbetar för att föräldraskapet går från att betraktas 

som en biologisk uppdelning till att ses som en social konstruktion oberoende av kön. Frågan 

kvarstår dock i huruvida de saker som sägs också är de saker som sker. Samhället verkar i 

dagsläget inte vara vid ett könsneutralt föräldraskap då vi fortfarande pratar om ”mamma-

dagar och pappa-dagar”, dock verkar vi vara på väg mot detta. Tidigare har det varit så att 

modern per automatik givits barnbidraget om inte annat anges i ansökan. Dock gäller, från 

och med 1 mars 2014 för barn födda detta datum eller senare, att barnbidraget per automatik 

delas ut till båda föräldrarna vid gemensam vårdnad om inte annat anges av vårdnadshavarna 

(Proposition, 2013/14:6).  

Trots gemensam vårdnad har fadern oftast en mindre delaktig roll än modern i barnens vardag 

då barnets huvudsakliga boende oftast är hos moden. Varför modern är den huvudsakliga 

vårdaren är funderingen som ligger till grund för ämnesvalet i denna kandidatuppsats. Vilket 
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mynnade ut ett arbete som analyserar domstolsbeslut från tingsrätten med fokus på 

föräldraskap ur ett genusperspektiv.  

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur föräldraskap i förhållande till kön 

uttrycks i tingsrättens tvistemål, rörande boende och umgänge av gemensamma barn. 

2.2 Frågeställningar  

Vilka förväntningar finns på föräldraskap? 

Vilka kvaliteter ser tingsrätten hos föräldrar? 

Vilka brister ser tingsrätten hos föräldrar? 

Hur resonerar tingsrätten i sina domslut eftersom modern i större utsträckning tilldelas 

barnens boende? 

3. Bakgrund 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Kön och genus är två begrepp som ofta blandas samman med varandra. Skillnaderna mellan 

de två begreppen handlar om biologi i relation till samhälle och föreställningar. Det vill säga 

att genus är den sociala innebörden och tolkningen av det biologiska könet som representeras 

(Piuva & Karlsson, 2012). 

Föräldraskap i förhållande till kön och genus är något som bland annat Hirdman (2001) 

diskuterar i sin studie. Det råder antaganden för kvinnor respektive män och det ses en 

bekräftelse på att ett genussystem faktiskt föreligger. Vilket i sin tur innebär att det finns en 

social struktur som berör egenskapen kön och att denna i sin tur reglerar samhället utifrån 

män och kvinnor. På grund av sin förmåga att föda och amma barnet har modern länge setts 

som den huvudsakliga och självklara vårdaren, det vill säga att modern länge setts som den 

”bättre” eller ”självklara” föräldern och att det i sin tur varit i enlighet med barnets bästa. Den 

traditionella uppfattningen varit att modern är den förälder vars tid och ömhet ska tilldelas 

barnet (Hirdman, 2001; Schiratzki, 2008). 

3.2 Tvistemål 

Enligt svensk familjerätt (FB, SFS 1949:381), har alla barn rätt till umgänge med båda sina 

föräldrar, även den förälder som de inte bor tillsammans med. Kan tvisten inte lösas i 

samförstånd mellan föräldrarna leder det slutligen till mål i domstol och tvisten blir 

tingsrättens sak att avgöra hur boende- och umgängesfrågan ska te sig (Stiftelsen Allmänna 

barnhuset, 2006). 
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Familjerätten är den enhet inom socialtjänsten som ansvarar för tvistemål och erbjuder bland 

annat samarbetssamtal till föräldrar som första insats gällande tvister kring de gemensamma 

barnen. Behöver dock föräldrarna stöd rörande att hitta samarbetsformer och 

överenskommelser rörande barnens boende och umgänge bistår familjerätten i detta. De allra 

flesta föräldrar hittar med tiden, med eller utan hjälp, lösningar som åtgärdar dessa tvister och 

på ett acceptabelt sätt tillgodoser båda föräldrarnas önskemål. För en del föräldrar är dock 

oenigheterna mer omfattande och problemen mer svårlösta. Är tvisterna så pass djupgående 

att de inte kan lösas i enskildhet kan dessa föräldrar vända sig till domstol för att få frågan om 

vårdnad, boende och umgänge avgjord. Utöver frågor om vårdnad kan tvisterna handla om 

barnets umgänge med en förälder och huvudsakligt boende med den andre (Stiftelsen 

Allmänna barnhuset, 2006). 

Domstolen har i fall av tvister mellan föräldrarna i samband med skilsmässa enligt 

Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381) befogenhet att bedöma och besluta om rätt i frågor om 

vårdnad, boende och umgänge. Socialtjänsten utreder barnets situation i relation till föräldrar 

och levnadsförhållanden, vilket i sin tur ligger till grund för domstolens bedömning.  

Enligt Sveriges Domstolars (2013) hemsida är en rättegång om tvistemål uppdelad i två faser, 

förberedelse och huvudförhandling. Fas ett, förberedelse, består av en skriftlig del samt en 

muntlig. När denna är avslutad sker fas två, där kallar tingsrätten berörda parter till det som 

kallas förberedelsen och när den är avslutad kallar tingsrätten parterna till det som kallas 

huvudförhandling. Vid dessa förhandlingar återfinns vanligen en domare, samt tre 

nämndemän. Deras respektive uppgift är att tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännen är 

inte utbildade jurister, de befinner sig i rätten för att hjälpa domaren att praktisera de lagar och 

regler som föreligger i målet.  

Domstolen ska i första hand försöka arbeta för att föräldrarna ska hitta en 

samförståndslösning. Är en sådan lösning inte möjlig är käranden (den som begärt ansökan 

om stämning) den första som uttrycker sina yrkanden och beskriver det han eller hon begärt i 

stämningsansökan. Därefter ges svaranden (motparten) tillfälle att uttrycka sina åsikter i 

målet och ställa egna yrkanden om vad han eller hon motsätter sig i ansökan. De båda 

parterna får även möjlighet att redogöra för bakgrunden till dispyten och ange fakta kring 

situationen som de kan argumentera ifrån, viket benämns som sakframställning. Har någon 

part begärt detta kan förhör åberopas. När alla bevis framlagts får parterna slutföra sin talan 

vilket betyder att parterna får klargöra vad de anser är bevisat och domstolen får därefter 

döma, vilket kallas för pläderingar eller slutanföranden. Efter slutanförandena är det dags för 

målets domare att överlägga. Domen grundas enbart på det som framkommit i 

huvudförhandlingarna och får endast beröra det som parterna har begärt. Rätten beaktar 

frågorna och ser till så att allt är noga utrett och målet avgörs efter vad som är förenligt med 

barnets bästa (Sveriges Domstolar, 2013). 
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3.3 Barnets boende 

Enligt Socialstyrelsen (2004) är en grundläggande förutsättning för att ett växelvis boende ska 

fungera är alltid att föräldrarna kan hålla en konfliktfri relation i frågor som rör de 

gemensamma barnen. Föräldrarna bör också bo så nära varandra som möjligt. Med hänsyn till 

att barnen ska kunna fortsätta gå i samma skola, ha ungefär samma avstånd dit och kunna 

behålla samma kamratrelationer. Barnet ska inte behöva dela upp sin tillvaro på två platser, 

exempelvis två olika förskolor. Även om växelvis boende fungerar väl är det viktigt att beakta 

att det är slitsamt för ett barn att ständigt flytta mellan två platser. På grund av detta diskuterar 

de i undersökningen att barnet får betala priset för att kunna bibehålla tillgången till båda 

föräldrarna (Socialstyrelsen, 2004). Av samtliga barn, under år 2012,vars föräldrar har 

separerat bor 35 procent växelvis och ca 53 procent av barn med särlevande föräldrar bor 

tillsammans med modern, varav 30 procent bor endast hos sin mor. Knappt var tionde barn 

lever med fadern (SCB, 2014). 

4. Kunskapsöversikt 

4.1 Historik 

Före år 1920 var samhället uppbyggt på idén att mannen var familjens överhuvud och ledare. 

Fadern hade fullständig bestämmanderätt över hustru och barn, moderns ansvarsområde 

begränsades till omvårdnad och uppfostran av barnen. Skulle äktenskapsskillnad föreligga 

ansågs det att barnen skulle fortsätta stå under vårdnad av fadern även om modern fortfarande 

hade en omvårdande roll. År 1920 infördes en lagstiftning där föräldrar till barn födda inom 

äktenskapet hade en möjlighet till gemensam vårdnad (Röbäck, 2012; Schiratzki, 1997).  

Bergman och Hobson (2002, refererad i Röbäck, 2012) menar att fram till 1960-talet handlade 

faderskapet i politiska sammanhang i huvudsak om ekonomi och försörjning av barn och 

familj. I faderskapet ingick sällan rätt att träffa sina barn eller begära den faktiska vårdnaden 

av dem, även då det inte förelåg lagparagrafer som direkt favoriserade mödrar, ansågs det 

dock generellt och som det naturliga för barnen att stanna kvar hos sin mor efter en 

skilsmässa. 

Faderskapsrollen som vårdande och viktig är något som Sverige varit tidiga med, trots detta 

infördes det dock inte i lagtext förrän slutet av 1960-talet. Ungefär ett årtionde senare 

möjliggjordes gemensamt ansvar mellan föräldrarna, även efter en separation eller skilsmässa. 

Fäders föräldraroll har kontinuerligt blivit större under 1900-talet, i takt med att kvinnor allt 

mer orienterat sig i arbetslivet (Bangura Arvidsson, 2003). Bergman och Hobson (2002, 

refererad i Röbäck, 2012) menar att innan 1977 års förändringar i föräldrabalken gavs skilda 

män i princip endast vårdnaden om barnen om det visat sig att modern var olämplig. Sverige 

är ett land som starkt förespråkar jämställdhet. De betonar att Sverige var först med att 

könsneutralisera föräldraledigheten och därmed möjliggjorde för mödrar och fäder att fritt 

fördela föräldraledigheten mellan sig.  
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Den svenska jämställdhetspolitiken har dock i sitt fundamentala skede ingenting med barn 

och principen om barnets bästa att göra. Jämställdhet i Sverige handlade länge om att främja 

och verka för kvinnors delaktighet och möjligheter på arbetsmarknaden. Utvecklingen och 

tankarna som ledde till faderskapsdelaktighet i omvårdnadsarbetet av barnen grundar sig 

därav i politiska åtaganden för att öka kvinnors möjligheter till förvärvsarbete och karriär i 

offentliga sammanhang (Schiratzki, 2008). Schiratzki menar att begreppet jämställdhet därför 

har, genom den historiska bakgrunden, getts en betydelse för kvinnor och en annan för män. 

Ur ett kvinnligt förhållningssätt har begreppet sedan 1960-talet inneburit möjligheter till 

förvärvsarbete. Med andra ord har jämställdhet, ur kvinnligt perspektiv, blivit ett synonymt 

begrepp till avlönad förvärvslinje och för män har det betytt möjligheten till föräldraledighet 

och en större roll som förälder. 

Statens åtaganden har utvecklats under de senaste årtiondena. År 1995 infördes mamma- och 

pappamånad, vardera föräldern fick 30 dagar som inte kunde överlåtas till den andra. År 2002 

utökades detta och 60 föräldrapenningdagar som inte kunde överlåtas reserverades till vardera 

föräldern. För att ytterligare trycka på delat föräldraskap införs 2008 en jämställdhetsbonus i 

form av skatteavdrag. Maximal bonus utdelas om föräldrapenningdagarna delas lika (SCB, 

2010). Staten genomförde dessa förändringar för att öka förutsättningarna till jämställdhet 

både vad gäller föräldraskap och arbetslivskarriär (Ds 2007:50) I studier av Björnberg och 

Kollind (2003) uttryckte dock kvinnorna att de önskade delaktighet i hem och omsorgsarbete 

på naturlig väg, det vill säga tack vare männens intresse om ökat medansvar, inte genom 

tvång på grund av samhällets lagar och regler.  

De senaste decenniernas utveckling har lett till radikala förändringar i familjemönster och 

barns levnadsvillkor. Therborn (1996) menar att detta är kontentan av att det politiska 

intresset för barn, i samband med införandet av Barnkonventionen, i kombination med de 

feministiska rörelsernas utbredelse och deras ansträngningar för kvinnliga rättigheter. Genom 

de feministiska rörelsernas kamp för kvinnors rätt att delta i det offentliga livet på lika plan 

som männen, synliggjordes även barns rättigheter. Begreppen familj och främst 

familjemedlemmarna individualiserades, det var inledningsvis för att hävda kvinnors 

självständighet (a.a.). Detta öppnade då också för debatt angående barns rättigheter och 

individualism. I takt med moderskapets förändrade ställning där kvinnorna började dela mäns 

arbetsmarknad, ändrades också faderskapet i den meningen att den sociala välfärdspolitiken 

skiftade fokus från mäns ekonomiska skyldigheter till faderskapets vårdande ansvar. Ofta 

används begrepp som sekularisering, urbanisering, industrialisering och individualisering för 

att beskriva de förändringar som utvecklingen bidragit med i familjelivet. Förändringar så 

som dessa influerar även hur familjeliv, föräldraskap och barns rätt framställs vid fall av 

föräldrars skilsmässa och i eventuella vårdnads- och umgängestvister (Anderson & Arvidsson 

Bangura, 2006).  

År 2006 genomfördes den senaste vårdnadsreformen. Ändringarna innebar bland annat att 

betydelsen av barnets bästa skulle få en tydligare formulering i lagen och att barnets bästa 

skulle vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Lagutskottet 

fastställde att gemensam vårdnad är, ur barnets synvinkel, i de allra flesta fallen en bra 



6 

vårdnadsform och möjligheten att besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja skulle 

finnas kvar. Däremot ansågs det viktigt att domstolen skulle ta en förälders motvilja till 

gemensam vårdnad på allvar. Föräldrars samarbetsförmåga ansågs även viktig i och en 

bestämmelse som skulle fästa särskild vikt var föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor 

som rör barnet innan fråga om gemensamvårdnad kunde dömas av domstolen. Även barnets 

behov av umgänge med mor- och farföräldrar samt andra som står barnet särskilt nära lyftes 

fram i lagen (Civilutskottets betänkande 2006/07:CU8).  

4.2 Iden om barnets bästa 

Socialstyrelsen (2004) beskriver i sin utredning hur människan föds med en förprogrammerad 

instinkt att under de första levnadsåren knyta an till en eller ett par vårdande individer, som 

vanligtvis är barnets föräldrar. Det medför att spädbarn inte kan hindra sig själva från att 

knyta an till vuxna i sin omgivning, som kontinuerligt finns i barnets närhet. När 

anknytningen skapats behöver barnet ifråga tillgång till denna individ för att söka tröst och 

skydd vid behov. Om denna person inte finns tillgänglig då barnet behöver denne, reagerar 

barnet med stark oro. Ju yngre barnet ifråga är växer vikten av kontinuitet till sin 

anknytningsperson och omgivning, eftersom barnets minneskapacitet ännu är outvecklad och 

därför inte kan bibehålla en minnesbild av en person under längre tid. Utifrån detta, anses det 

bäst att barnet, åtminstone under det första levnadsåret, bör begränsa sitt huvudsakliga 

boende, om föräldrarna har gått skilda vägar, till en plats och med en förälder. Därefter kan 

föräldrarna gradvis utöka boendetiden hos den andre föräldern. Detta då det finns 

dokumenterad forskning som visar att längre separationer (en vecka eller mer) ger negativa 

effekter för barnet. Det har dock inte upptäckts motsvarande effekter vid kortare perioder, 

övernattningar exempelvis. Därför anses korta byten, med korta mellanrum bättre för barnet 

och vilket även minimerar de "minnesluckor" av den frånvarande föräldern som annars kan 

leda till en övergångsreaktion för barnet vid bytet av vårdare (a.a.). 

Modern anknytningsforskning anser att barn kan knyta an till olika personer, däremot tenderar 

mödrar i större utsträckning än fäder vara den fasta punkten i barnets liv genom den tid och 

engagemang mödrar lägger ner på barnet. Enligt forskning finns dock inget som säger att 

mödrar är viktigare för små barn än fäder på grund av biologiska förutsättningar. Att utveckla 

en nära kontakt även till sin far mår både förälder och barn bra av. Anknytning i relation till 

förälderns kön är sålunda oväsentlig enligt anknytningsteorin, anledningen till detta tros vara 

att både pojkar och flickor har samma system för tillförsäkrande av närhet till sina närmsta 

vårdare. Det nyfödda barnet har stor sårbarhet och vilket har ställt höga krav på 

föräldraomsorg och två engagerade föräldrar. Barnets anknytning är viktigare än materiella 

ting. Att växa upp i fattigdom och avsaknad av det mesta som det moderna samhället lärt oss 

uppfatta som nödvändigt påverkar inte hur väl barnet mår och hur det utvecklas, däremot 

drabbas barn hårt när deras omvårdnadspersoner tas ifrån dem (Broberg, Granqvist, Ivarsson 

& Risholm Mothander, 2011). Äldre barn har ett växande behov av könsidentifikation, med 

vilket Raundalen (1997) menar innefattar betydelsen av föräldrars agerande och sätt att vara i 

förhållande till barnet bidrar till den sociala utvecklingen, vilket bekräftas i flertalet 

forskningsrapporter. Speciellt betydelsefullt för barnen är att kunna identifiera sig med 

föräldern av samma kön, det vill säga att pojkar ska kunna likna sig själva med fadern och 
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flickor med modern. Detta för att socialt kunna utveckla föräldrarnas könsspecifika mönster. 

Vidare menar Raundalen att om båda föräldrarna har en god känslomässig kontakt med sina 

barn och samtidigt betonar vad som menas med en god relation genom närhet och anknytning, 

ökar chanserna för könsidentifikation samt god social och emotionell utveckling.  

Popenoe (1988, refererad i Schiratzki 2008) hävdar att Sverige och svenskt familjeliv är 

aningen speciellt i förhållande till andra länder och dessa kulturer. Speciellt rörande Sveriges 

höga andel separationer och särlevande föräldrar med gemensam vårdnad om sina barn. Även 

svenska mödrars stora involvering i förvärvsarbete respektive mäns ökade deltagande i obetalt 

hushållsarbete och barnomsorg är någon som utpekar Sverige gentemot andra kulturer. I 

motsats till många andra länder där modern ensam är ansvarig för barnomvårdnad och 

mannen ansvarar för ekonomi och arbete. Det skulle kunna påstås att svenska män ”inkräktar” 

på kvinnligt ansvarsområde då de ges allt mer rätt gällande exempelvis föräldraförsäkring, 

men det huvudsakliga ansvaret antas fortfarande åligga modern (a.a.). Samtidigt hävdar 

Bergman och Hobson (2002) att detta faktum dock inte hindrar diskussioner från att kretsa 

kring Sveriges kvinnovänliga natur, rörande kvinnors möjligheter att självständigt etablera 

hushåll och ekonomisk stabilitet. Schiratzki (2008) diskuterar dock kring Sveriges 

könsuppdelade arbetsliv och menar att den rättsliga modell som i Sverige utvecklats sedan 

1970-talet är en framtidsvision eller målbild. Det vill säga den önskan svensk 

jämnställdhetspolitik har om ett könsneutralt föräldraskap. Vilken kan sammanfattas med 

ambitionen att män och kvinnor ska dela på ansvaret för omvårdnads- och förvärvsarbete i 

likväl som utanför det gemensamma hemmet. Även i fall där föräldrar inte lever tillsammans 

önskar jämställdhetspolitikens insatser att huvudregeln, om delat barnavårdsansvar ska ske i 

två hem, ska föreligga. Schiratzki drar dock slutsatsen att det är något som inte praktiskt 

efterlevs i realiteten. 

4.3 Genusperspektiv på föräldraskap 

Enligt statens offentliga utredningar (SOU 1995:79) är tanken om moderns biologiska 

förutsättningar för föräldraskapet något som influerar föreställningen om goda fäder 

respektive goda mödrar. Vidare tolkar Schiratzki rapportens diskussion att en bra mor 

beskrivs på ett mer entydigt sätt som någon som förväntas anpassa sitt yrkesliv efter ansvaret 

hon har för sina barn. En far däremot anses som (tillräckligt) god om han efter bästa förmåga 

anpassar sitt föräldraskap till sitt yrkesliv. Rhoades (2002, citerad i Schiratzki 2008) menar att 

i motsättning till den kvinna som uppfyller de krav som finns på en god mor riskerar en 

kvinna som inte uppfyller dessa att betraktas som stereotypen av ”den onda modern”. Vilken i 

dagens samhälle utmärks av en mor som sätter de egna behoven, så som karriär och nya 

relationer, framför barnets behov. Någon beskrivning av vad som skulle få en far att anses 

likvärdig med vare sig en ond eller god mor återfinns inte i litteraturen. Faderskap betraktas 

sålunda inom akademiska sammanhang som god eller ond utan ses på olika sätt inom olika 

områden i samhället, även som en social konstruktion. Vilket är den ståndpunkt Bangura 

Arvidsson (2003) lyfter i sin studie. Det ser detta konstruerande av faderskap inte minst 

genom lagstiftning och socialpolitiska ställningstaganden. Inom politiska ståndpunkter ligger 

tyngdpunkten vid att uppmuntra fadersnärvaro och att förmå frånvarande fäder att ta ansvar 
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för sina barn på ett likvärdigt sätt som mödrar (a.a.). Även Jansson (2001) hävdar att 

faderskapsrollen ses som en fristående enhet, vilket mätas genom statistiska studier. Denna 

enhet är en grupp som behöver professionell hjälp via samhällsinsatser och samhällsstöd för 

att fungera önskvärt. Ett exempel på en sådan insats är den ovanstående nämnda 

pappamånaden. Inom social barnavård är mödrar överrepresenterade i föräldraskapsrollen och 

där fädernas uppgifter ses mer undanskymt. I studier av Bangura Arvidsson (2003) baserade 

på aktmaterial av barnavårdsutredningar inom socialtjänsten samt intervjuer med 

socialarbetare, förkunnas att ansvaret gällande barns vårdnad samt brister i dessa anbefaller 

modern. Fadern däremot sällan eller aldrig granskas eller ställs till svars gällande sitt 

föräldraansvar på samma sätt. Det kan ses som en nära sammankopplad syn mellan 

föräldraskap och moderskap, där fadersrollen i sin tur hamnat i skymundan – trots samhällets 

röster och socialpolitiska försök att uppmuntra och stärka fäder i deras roll som jämställd 

förälder. Bangura Arvidsson kritiserar också vikten av att studera faderskapsrollen inte har 

prioriterats innan det kunde konstateras att fadern inte längre var delaktig i barnets vardag. 

Denna frånvaro har i sin tur främst omnämnts i negativ bemärkelse sett till barnets bästa.  

För att fastställa vad detta uppdelade levnadsmönster och föreställningarna om mödrar 

respektive fäder samt de skilda och påstådda uppgifterna mellan mödrar och fäder kan teorin 

om kön och genus diskuteras som något som fostras fram. West och Zimmerman, (1987, 

refererad i Eriksson, 2003), påstår att kön är produkten av social interaktion. Människan 

bedömer och kategoriserar människor i vardagen, bland annat utifrån kroppsliga egenskaper, 

så som timglasformad figur eller skäggväxt. De menar att dessa bedömningar är grunden som 

skapar de sinsemellan eliminerande kategorierna kvinnligt och manligt (a.a.). Därefter anser 

de också att vi sedan handlar efter dessa kategoriseringar om vad som ”är” kvinna och man 

och därefter bygger vi de utförda praktikerna efter dessa föreställningar om vad som är 

”naturligt” kvinnligt och ”naturligt” manligt och önskar framställa dem som biologiska 

grundegenskaper (a.a.). I och med det bör också nämnas existensen av andra sätt att 

kategorisera via termer vad som karakteriserar mödrars respektive fäders roller och 

”varande”, gällande de enskilda uppgifter och även den relation de sinsemellan lever i. 

Filosofen Holm (1993, refererad i Eriksson, 2003) är en känd svensk forskare inom området 

kön och föräldraskap. Holm anser att den biologiska möjligheten att bära, föda och amma ett 

barn inte är detsamma som mycket annat som ofta förknippas med moderskap, det vill säga 

att inneha rollen som vårdande och vara den förälder som i huvudsak sköter barnet. Hon 

menar att det ger en uppfattning om att visa barnet ömhet och ge det närhet, tid och att i 

allmänhet finnas där för barnet därför är något som förknippas med en moderskapsuppgift. 

Detta har dock börjat överskuggas av den svenska lagstiftningens betoning på barnets behov 

av kontakt med båda föräldrarna (Schiratzki, 1997). Schiratzkis (1997) studier av 

domstolsbeslut från 1990-talets början, gällande omhändertaganden enligt lagen om vård av 

unga (LVU), visar på situationer där ensamstående mödrar med psykisk ohälsa erhåller 

omfattande stödinsatser i hemmet för att kunna upprätta hålla en god utvecklingsmiljö för 

barnen. När det slutligen visar sig vara otillräckligt tas barnen om hand enligt LVU. Dock 

omnämnds aldrig en far eller en fadersrelation, vilket kan tolkas som (i fall där fadern 

fortfarande är vid liv och inte anses alldeles olämplig till följd av exempelvis kriminalitet eller 
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missbruk) att fäder inte ses som lika kompetenta eller avgörande gällande föräldraskap och 

därmed inte tilldelas samma omsorg, övervägande eller insatser i samband med barn och 

deras utveckling i faderns vårdnad. 

Tolkningar gällande föräldraskapets betydelse i relation till barnets bästa beskriver Petersson 

(2003) i sin studie, där hon genom en intervjustudie av socialsekreterares synsätt undersökt 

hur socialtjänsten arbetar för att beakta barnperspektivet i familjerättsliga frågor, främst 

gällande familjehemsplaceringar men även bl.a. fall gällande omhändertaganden enligt lagen 

om vård av unga (LVU). Där har hon belyser att de förväntningar som finns på mödrar i större 

utsträckning berör det övergripande och huvudsakliga ansvaret för barnen i det gemensamma 

hushållet. Vilket kan ses som en underliggande faktor till varför boendestatistiken, för barn 

med skilda föräldrar, i överrepresenterade siffror tillfaller modern. Med detta ansvar följer 

konsekvensen att mödrar har en större roll i sitt föräldraskap och därigenom utsätts hon för en 

annan typ av iakttagelse i offentliga sammanhang. Sammanfattningsvis påvisar Petersson 

utredning att mödrar i större omfattning än fäder är den av de två föräldrarna som ansvarar för 

barnets hälsa och omsorg. Exempelvis syns det i Petersson utredning genom att de fall hon 

studerat bestod av en konstellation mor-barn. Det kan förklaras med att barnen oftare lever 

tillsammans med modern om huvudsakligt boende efter separation.  

Psykiatrikern Cullberg (2006) konstaterar att en relativ enighet råder om att föräldraskap i 

förhållande till könsroller i stor utsträckning regleras av ”kulturellt etablerade koder” och 

könspresumtioner – inte av biologiska skillnader. Dock kan vi inte förklara dessa ”kulturellt 

etablerade koder” i relation till föräldraskapsutövande. Vidare diskuterar Cullberg om viss 

förståelse till att föräldrarollerna ser ut som de gör, åtminstone under den allra första 

spädbarnstiden. Han hävdar att trots att vi vet att män är fullt kapabla till omvårdnad och 

föräldraskap har även kvinnan ett speciellt band med sitt nyfödda barn. Det är fullt naturligt 

under de första månaderna för en nybliven mor att gå in som huvudsaklig vårdare, detta lika 

mycket av biologiska som sociala skäl. Eftersom det inte enbart barnet som separeras från 

modern vid förlossningen, separeras även modern från barnet. Därför måste även hon i lugn 

och ro ges tid att känslomässigt separeras från barnet. Oavsett huruvida hon ammar barnet 

eller inte är det svårt för henne att psykisk och emotionellt skilja sin tidigare, totala 

samhörighet med barnet lika snabbt som det fysiskt skildes åt vid förlossningen. 

Enbart sett till lagar, jämställdhetspolitiska insatser och den sociala välfärdens jämställda 

arbetsliv skulle en reell jämställdhet mellan moderskap och faderskap göra att samtliga barn 

med separerade föräldrar bodde växelvis med dem båda. Alternativt att vartannat barn bodde i 

huvudsak med modern och vartannat i huvudsak med fadern (Schiratzki, 2008). Även 

Petersson (2003) understryker detta i sin studie. Vilken visar att av de barn och familjer som 

legat till grund för hennes undersökning, levde endast två syskongrupper med sin far som 

huvudsaklig boendeförälder. 

4.4 Sammanfattning och relevans 

Att beakta historiken som en del i nuet och det faktum som föreligger, angående barns boende 

och relation till sina föräldrar efter separation eller skilsmässa, är viktigt på grund av invanda 
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och kulturella värderingar och den allmänna attityden i samhället. Utifrån bilden av kön 

kontra genus och hur det kopplas till moders- och faderskapet och de förväntningar som 

föreligger. Att det påvisas i tidigare forskning att det föreligger vissa förväntningar på goda 

fäder respektive goda mödrar. Det i sin tur är en viktig iakttagelse i analyser av tvistemål 

rörande barns boende och umgänge. Trots att anknytningsteorier tydligt visar att kön är 

oväsentligt för barnet, att det kommer att knyta an oavsett. Vilket kan vara ett bidragande 

inslag till varför framtagen statistik ser ut som den gör. Något som i sin tur är en viktig del att 

beakta i en analyserande jämförelse mellan resultat och tidigare forskning. I den lagstadgade 

termen om barnets bästa innefattas dock en god relation till fadern likväl som modern. Bland 

annat för att kunna upprätta hålla en könsidentifikation och främja god social utveckling. Hur 

detta framställs i studien är sålunda intressant utifrån utfallen i domsluten, det vill säga hur 

barnets bästa bedöms tillgodoses och huruvida fadern är lika kapabel till det som modern. 

5. Metod 

5.1 Urval och tillvägagångssätt 

Vi har valt att göra en empirisk studie där vi samlat in samtliga tingsrättsbeslut från 2013 

gällande barns boende och umgänge från en medelstor norrländsk stad. Studiens bakgrund 

avser att ge en fördjupad inblick kring tvistemål, en kort historisk tillbakablick samt att öka 

förståelsen rörande barnets boende. Kunskapsöversikten ger vetskap och teorier om tankar 

kring vad som är barnets bästa och fenomenet genusperspektiv i relation till föräldraskap.  

Tingsrättsbesluten samlades in genom e-post-korrespondens med den berörda tingsrätten, där 

vi bad om att få ut samtliga tingsrättsbeslut från 2013, gällande barns boende och umgänge. 

Vi mottog 25 stycken domar från berörd tingsrätt via e-post. Vi valde att exkludera alla 

domslut där föräldrarna innan domslut var ense, vilket innebar att sju domslut blev kvar för 

analys. Målpopulationen för studien är sålunda separerade föräldrar och deras gemensamma 

barn, som befinner sig i tvister om boende och umgänge.  

Vid analysen valde vi att utgå från våra frågeställningar, med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysmetoden valdes på grund av att den tycktes passa mot studiens syfte, 

där den öppnade för möjligheten att utgå från de satta frågeställningarna. Fokus låg därmed på 

att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Vi valde 

därför en induktiv ansats för att sedan förutsättningslöst kunna analysera texterna (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Domsluten lästes flera gånger i sin helhet och tematiskt, både 

var för sig och tillsammans. Därefter plockades de meningsbärande enheterna ut, meningar 

eller fraser som anses vara relevanta för studiens syfte, ur samtliga domar. Dessa 

kondenserades för att korta ner texten och förtydliga de relevanta delarna ytterligare. Med det 

gjort återstod att koda enheterna för att på bästa sätt utröna de relevanta och mest rättvisande 

delarna i förhållande till studiens syfte. Till sist placerade vi in våra kondenserade 

meningsenheter under respektive frågeställning. Vidare valdes en manifest nivå vilket innebär 

att utgången är det som uttrycks i texten (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga tingsrättsbeslut togs sedan bort från e-post samt dator 

och samtliga utskrifter förstördes.  
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5.2 Etiska aspekter 

Då studien sker utan deltagande av andra individer anser vi studien vara mindre etiskt 

problematisk än om en kvalitativ intervjustudie utförts. Däremot är tingsrättsdomar offentliga 

handlingar och går därför att spåra till specifika individer. De tvister som granskas i vår studie 

innehåller uppgifter som kan anses identitetskränkande och bör således inte röjas, av den 

anledningen är även samtliga namn som återfinns i denna studie figurerade för att det inte ska 

kunna spåras tillbaka till den enskilde individen. 

Denna studie har beaktat Vetenskapsrådets fyra etiska principer. Konfidentiallitetskravet 

uppfylldes genom att personuppgifter behandlades på ett sådant sätt att obehöriga inte kunde 

ta del av dem. Vi har valt att inte redovisa målnummer, ålder, datum eller specifika orter för 

att på så sätt inte röja enskilda individers identitet. Vid tillfällen i vår studie där namn och 

datum står beskrivna är dessa fingerade. Insamlad empiri kommer inte att användas till icke-

vetenskapliga syften vilket uppfyller Nyttjandekravet. Samtyckeskravet valdes att inte beaktas. 

Dels då domsluten är offentlig handling och samtycke således inte behövs. Vi fann det mer 

oetiskt att be om samtycke och därmed eventuellt kränka individens integritet än att behandla 

handlingarna som offentliga och lägga extra vikt vid Konfidentiallitetskravet. 

Informationskravet har därmed inte heller uppfyllts då samtycke samt information kring 

studien bedömdes som inkräktande på individens integritet (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson, 2005). 

5.3 Att analysera domslut 

Genomgående för samtliga domslut som analyserats, som även är lagstadgat inom 

Rättegångsbalken (RB, SFS 1942:740), 7§ finns följande delar, i skilda stycken, antecknade i 

domslutet. Inledningsvis redogörs för vem/vilka som är part i ärendet samt när och var domen 

äger rum. Under rubriken domslut ges därefter en kort beskrivning för de beslut rätten tagit 

och vad det innebär i förhållande till parterna. Det vill säg vem av föräldrarna som erhöll 

boende samt hur de umgängesbestämmelser som bestämts ska se ut och verkställas. 

Därefter upphör tydliga mönster att föreligga i domslutens disposition. De gemensamma 

rubrikerna, som alltjämt ska förekomma i ett domslut är yrkanden och eventuella 

invändningar, socialtjänstens utredning samt bakgrund till målet. Dessa rubriker och domens 

upplägg varierar, dock har rubrikerna samma innehåll. Yrkanden är där parternas berättelser 

och åsikter redogörs för. Vanligen genom uppdelning med separata stycken under partens 

namn. Under utredning redogörs för den granskning socialtjänsten gjort, där de även berättar 

den ståndpunkt den aktuella handläggaren har. När vi har tolkat dessa domar har vi således 

tolkat tingsrättens sammanfattning av socialtjänstens utredning. Inga citat från parterna finns 

med utan endast en återgivning av socialtjänstens tolkning av situationen. Vilket är en av de 

mest grundläggande aspekterna att ha i åtanke vid analys av domslut. Det vill säga att 

resultatet bygger på en tolkning av en återgivning och därmed inte baseras på direkta svar 

eller yttranden. Dock återgavs inte grunden till utredarens åsikt eller något av vad som 

framkommit under utredningen. Det försvårar för analys av socialtjänstens ståndpunkter 

eftersom fullständig information om bedömningsunderlaget saknas. Under rubriken bakgrund 
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förklarades förgrunden till målet. När föräldrarna gifte sig/blev sambos och när de separerade 

och en kort beskrivning av grunden till att de valde att flytta isär. Som avslutning i samtliga 

domar återfinns rubriken domskäl, där står tingsrättens slutgiltiga bedömning av den 

informationen de tagit del av och hur de resonerat kring framställandet av domslutet (RB, SFS 

1942:740). 

Domslutet kan sålunda delvis utformas på det sätt som tingsrätten finner lämpligt. Därvid 

gäller självfallet att domslutet måste formuleras så klart och entydigt att det inte blir några 

problem med att verkställa domen. Dock kan det bidra till viss förvirring i analysmomentet då 

domslutet inte bygger på en konkret ”mall” som avläses på exakt samma sätt. Vilket är viktigt 

att beakta då vi arbetar med att tolka domens utfall eftersom relevant data inte nödvändigtvis 

återfinns på samma ställe i två separata domslut (RB, SFS 1942:740). 

6. Resultat 

6.1 Inledande förklaringsmodell 

Utifrån de frågeställningar som lyfts fram för att besvara vårt syfte tolkas domslutens innehåll 

för att besvara dessa. Vi har därför valt att inleda med en övergripande återgivning av 

domslutens utfall för att, i analysen, jämföra denna med den redan existerande statistiken. 

Därefter lyfts hur tingsrätten resonerat kring föräldraskap i relation till barnets behov. 

Avslutningsvis tolkades de valda tvistemålen för att visa hur rätten bedömer de berörda 

parterna för att besvara anledningen till att den funna statistiken ser ut som den gör. 

6.2 Utfall av domslut  

Innan tingsrättsförhandlingarna inleddes hade modern i 57 procent av fallen boendet och 

fadern 29 procent. Efter tingsrättsbesluten tilldelades modern barnens boende i 57 procent av 

fallen och fadern i 28,5 procent av fallen, de sista procenten tilldelades växelvis boende. Med 

motiveringen att rätten inte ville bryta upp barnet från dess stadigvarande boende tilldelades 

oftast boendet den förälder som tidigare haft det. 

”Det finns visserligen skäl anta att det skulle vara en fördel för henne att få bo 

tillsammans med sin lillebror, men denna aspekt har underordnad betydelse. 

Vad Lars Andersson anfört till stöd för sin inställning i boendefrågan har inte 

sådan tyngd att det kan motivera ett uppbrott för Emma från den miljö där hon 

nu vistats stadigvarande omkring ett och ett halvt år. Det bör därför förordnas 

att hon även fortsättningsvis ska bo tillsammans med sin mor.” 

Resterande fall där modern tilldelades boendet var detta för att fadern misstänktes för 

övergrepp eller att fadern inte önskat fortsätta tvisten då han ansett att barnen farit mer illa av 

tvisten än att modern tilldelades boendet. I de fall fadern tilldelats boendet så har anledningen 

varit att han redan haft barnens huvudsakliga boende och i ett av fallen att han även bäst 

ansetts kunna tillgodose barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna. 

Enligt utförd analys kan konstateras att i 71,5 procent av fallen är fadern den kärande parten, 

det vill säga den som väcker åtal och modern den svarande. Vilket ger 28,5 procent av fallen 

där modern är kärande. Dock är uppdelningen det exakt motsatt vad gäller vilken part vars 
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yrkande har bifallit domen. Det innebär att i 28,5 procent av fallet ogillas kärandemålet och 

71,5 procent av fallen bifalls svarandemålet.  

6.3 Förväntningar och skillnader på föräldraskap 

Av de analyserade målens domskäl om förväntningar på vad som bedömdes vara ett gott 

föräldraskap, återfinns inga konkreta skillnader i förhållande till föräldrarnas kön. Dock 

framkommer ett antal egenskaper och val av levnadssätt som rätten bedömer vara något som 

karakteriserade individen med normen för en god förälder, av dessa väljer vi att redogöra för 

de som i våra ögon är särskilt betydande i domskälen. 

I de analyserade domsluten fästs särskild vikt vid barnets behov av en lugn och stabil miljö, i 

de bedömningar som avser det rätten anser vara bäst för barnet. Vilket innebär att tingsrätten 

ogärna beslutar om att flytta barnet från den förälder som tidigare haft det huvudsakliga 

boendet. Föräldrarna ska ha förmågan att ge barnet en trygg uppväxt, fritt från övergrepp och 

skyddas från föräldrars eventuellt pågående missbruk, dock tas stor hänsyn till pågående eller 

avslutad behandling i positiv bemärkelse för föräldern ifråga. Tingsrätten lägger stor vikt vid 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Att föräldrarna ska kunna 

samarbeta är också viktigt. Den förälder som tydligast visar en förmåga att samarbeta med 

den andre anses som mer lämpad boendeförälder. Föräldrarna bedöms även i viss mån ta 

hänsyn till den andres känsloliv. I ett av tingsrättsfallen beskrivs även den ena förälderns 

moderna och rymliga lägenhet i positiva ordalag. Även socialtjänstens bedömning har stor 

betydelse i beslutet samt barnets egen vilja beaktas om barnet anses ha uppnått en ålder och 

mognad där denne är kapabel att klara av att ta egna beslut rörande boende, umgänge och 

vårdnad. 

”Det är enligt tingsrätten inte möjligt att slå fast vilken uppfattning Ida 

egentligen har i boendefrågan, och det kan för övrigt konstateras att hon ännu 

är så ung att hennes inställning inte kan tillmätas någon avgörande betydelse.” 

Denna föreställning ledde därmed till att barnets vilja inte beaktades.  

6.4 Kvaliteter och brister 

Utifrån de förväntningar som lokaliserats i tingsrättens bedömningar finner vi såväl positiva 

som negativa egenskaper vilken kan gynna respektive missgynna föräldern. Vi finner även en 

jämförelse över hur dessa ter sig utifrån förälderns könstillhörighet och hur dessa positiva och 

negativa egenskaper sedan avgör tvistemålets utfall gällande barnets boende och umgänge. 

Inte i någon av de domar som analyserats hördes barnets egen vilja. Däremot så framkom 

barnens vilja genom någon av föräldrarna, men huruvida det är barnets egentliga vilja eller 

förälderns är svårt för tingsrätten att veta. Som exemplifieras genom ett fall där barnet 

önskade vara mer med din far. 

”Från samtal som hållits med Alexander den 3 april och 9 maj 2013 har 

redovisats att han bland annat berättat att han och pappa hade en ”högre” 

relation än vad han hade med sin mamma och att han som ett exempel framfört 

att om han ville vara ifred hos sin mamma så fick han inte det men att han fick 

det hos pappa. Det har också redovisats att Alexander vid dessa samtal berättat 

att det pågick ett ”krig” där han och pappa var på ena sidan och mamma och 
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skolan på andra. Den av utredarna som hörts muntligen inför rätten, Daniel, 

har förklarat att han upplevde att huvudproblematiken var att Alexander var 

fast i föräldrarnas problematik. Han har vidare uppgett att han fick 

uppfattningen att det Alexander sa inte alltid var det som han egentligen tyckte 

och att Alexander åsikter mer var som en reflexion av faderns åsikter.” 

Utfallet föll sig så att rätten resonerade att det rådde osäkerhet kring huruvida det verkligen 

var barnens vilja eller om denne färgats av fadern och systrarna. Rätten vill också ogärna 

bryta upp barnet från det som är dess vardag och invanda mönster. Vad som annars beaktas 

vid tvister i tingsrätt gällande vilken förälder som tilldelas boende eller umgänge har vi i vår 

studie valt att kalla Brister respektive Kvaliteter, vilka vi valt att dela upp och redogöra för. 

Därefter ställs dessa mot varandra med konkreta exempel från våra analyser. 

De brister vi lokaliserat i fallen är genomgående och i många fall lagstadgade. Exempelvis 

uttalade eller misstänkta hot eller övergrepp mot barnen. Även fall där en förälder uttalat 

direkta hot mot den andra föräldern, eller hot mot barnen till den andra föräldern som 

förhandlingsmedel. Föräldrar med egna neuropsykiatriska sjukdomar, alkoholism eller 

psykisk ohälsa har i fallen setts som olämpliga eftersom det har ansetts leda till ökat fokus på 

den egna individen och minskad kapacitet att tillgodose barnets behov. Att föräldrarna lever 

långt ifrån varandra har också beaktats som ett bekymmer, då detta försvårar möjligheterna 

till växelvis boende vilket i sin tur lett till att det ansetts som en brist för den förälder som 

exempelvis lever på annan ort än barnets ursprungliga. Något som framgått som en av de 

absolut största bristerna hos en förälder i tingsrättens ögon har emellertid varit en förälders 

oförmåga att samarbeta med sin medförälder. Vilket ofta också sammankopplats med 

konflikter mellan föräldrarna samt även fall där föräldrarna varit inkapabla till att hålla barnen 

utanför och opåverkade av konflikten. Att inte kunna skydda barnet från dessa konflikter har 

därför setts som en stor brist i föräldraskapet och att inte kunna samarbeta är inte förenligt 

med barnets bästa. Är dessutom relationen mellan barn och förälder dålig eller rent av färgas 

av osämja är detta någon som gör att föräldern inte betraktas som lämplig boendeförälder. 

Det rätten däremot söker hos en lämplig förälder, de så kallade kvaliteterna är även dessa 

genomgående och välförståeliga i de fall vi analyserat. Det de flesta föräldrar har velat 

framhålla och något som även varit fundamentalt i rättens ögon är en god relation till barnet. 

Andra frågor kring huvudsakligt boende syftar till att den förälder som har boende om hel- 

eller halvsyskon innehar en viss fördel, då rätten generellt önskar att syskon ska leva 

tillsammans trots föräldrarnas relation. Detsamma gäller fall där en förälder efter separation 

flyttat till annan ort, i dessa fall har den förälder som stannat kvar en stor fördel då, som 

tidigare nämnt, domstolen inte vill bryta upp barnet från sin stabila miljö. Vilket bygger på en 

önskan att bibehålla vardagen, skolan, vänner, fritidsaktiviteter osv. Denna princip gäller 

generellt också för den förälder som lever kvar i barnets ursprungliga hem, viket kan 

framläggas som en fördel. Även fall där barnet är handikappat framhålls det ursprungliga 

hemmet som positivt då detta ofta är anpassat efter barnets behov.  

Att kunna förse barnet med en stabil tillvaro betonas speciellt hårt vad gäller föräldrarnas 

förmåga att samarbeta. Är du som förälder därmed villig till samt har förmågan till att konkret 

göra det är det en fördel i boendefrågor. Då barnet har ett behov av en nära och god kontakt 
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även med den förälder den inte bor tillsammans med, anses det vara en god förmåga av 

boendeföräldern att verka och uppmuntra umgänget med den andra föräldern. I detta är det 

också viktigt för boendeföräldern att kunna hålla barnet utanför eventuella konflikter mellan 

sig själv och medföräldern. Att se utifrån barnets bästa och lägga den egna känslan för 

medföräldern åt sidan ses därmed som en betydande kvalitet för en förälder i tingsrätt. En god 

uppväxtmiljö, stabilitet och att kunna tillgodose barnets grundläggande behov anser både 

föräldrar och tingsrätt vara viktigt. 

För att sedan relatera egenskaperna till kön och genus kan materialet både tolkas som 

skillnader mellan könen, samt inte. Vad gäller brister och kvaliteter som enskilda egenskaper 

uttrycks dessa på ett väldigt objektivt och könsneutralt sett. Något som dock råder och som vi 

även sett utifrån den samhällsbild vi studerat är att fäder och mödrar möts i tingsrätt på skilda 

grunder. Fadern är den av föräldrarna som främst får försvara sig själv och sitt föräldraskap 

och modern är den som försöker stärka sin egen roll som god mor och yrkar på faderns 

oförmåga att samarbeta med henne. 

”Det står för tingsrätten klart att Linnea, utifrån sina erfarenheter av Carl 

såsom hon upplevt honom under äktenskapet, inte anser sig kunna föra ett 

samtal med honom utan att riskera att förlora den självständighet och självtillit 

som hon förefaller vara i färd med att bygga upp.” 

Det vi däremot kan avläsa i vår studie är att det finns skillnader mellan hur ”stora” brister 

mödrar ska ha jämfört med fäder. För att förtydliga exemplifierar vi med en jämförelse av ett 

av de två domslut där fadern tilldelades boendet och ett av de betydligt fler fall där boendet 

föll till modern.  

Ett av de analyserade fallen där fadern tilldelades boendet ogillades moderns yrkanden på 

grund av kraftigt bristande egenskaper. Modern har tidigare behandlats för missbruk och 

psykisk sjukdom. Föräldrarelationen var ytterst ansträngd och präglades av djupgående 

konflikter, där modern även lät konflikterna med fadern påverka barnen. Samarbetet mellan 

henne och fadern föreföll så pass omöjligt, då modern var helt ovillig till gemensamt arbete 

kring barnen, att rätten fastslog växelvis boende vara en orimlighet. Vidare fanns ett uttalat 

hotfullt, aggressivt och svartsjukt beteende hos modern gentemot fadern som bland annat 

kulminerat i konkreta hot mot honom och vandalisering av hans egendom. Hon ska även 

aktivt verkat för att motarbeta framtida relationer av romantisk art för faderns räkning. 

Modern hade även uttryckt hot riktade mot barnen som ett diskussionsmedel med fadern.  

”Hon har också på ett synnerligen olämpligt sätt dragit in barnen i SMS-

trafiken; hon har uttryckt att hon ska plåga, slå och tortera barnen. Bertil har 

uppgett att hon dödshotat honom vid hundratals tillfällen via sms, e-post och 

när de sammanträffat, att hon slagit honom, att hon vandaliserat hans bil och 

att hon kastat sönder saker i hemmet. Han har uppgett att det varit omöjligt att 

fortsätta deras förhållande om hon inte ändrat sitt beteende.” 

För att sedan ställa detta fall mot ett där modern tilldelades boendet ser de uttryckta bristerna 

annorlunda ut. I denna dom är den enda uttalade bristen att föräldrarna lever långt ifrån 

varandra. Trots att rätten trycker på det positiva i att fadern är den som lever tillsammans med 

barnets halvsyskon och även lever i barnets födelsebostad.  
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”Det finns visserligen skäl anta att det skulle vara en fördel för henne att få bo 

tillsammans med sin lillebror, men denna aspekt har underordnad betydelse. 

Vad Johan anfört till stöd för sin inställning i boendefrågan har inte sådan 

tyngd att det kan motivera ett uppbrott för Emma från den miljö där hon nu 

vistats stadigvarande omkring ett och ett halvt år. Det bör därför förordnas att 

hon även fortsättningsvis ska bo tillsammans med sin mor.” 

Dock faller domskälet tillbaka på att de inte vill bryta upp barnet från invanda vanor då 

modern är den som då erhöll boendet. Barnet var vid tillfället strax under tio år och ansågs för 

ung för att höras i ärendet, trots barnets önskan att flytta till fadern. Med kontinuitet som 

utgångspunkt tilldelades därför modern fortsatt boende och fadern umgänge.  

7. Analys 

Det resultat som framkommit i denna studie visar på både med och mothåll i förhållande till 

tidigare forskning, teorier kring genusperspektivet och om det värde mödrar och fäder 

tillskrivs i förhållande till barnet. Sett till domskälens beskrivningar och utformning hänvisas 

stora delar av beslutet till lagstadgad text, vanligtvis från Föräldrabalken. Barnets vilja 

hänvisas dock mer sällan, framförallt därför att tingsrätten ansett barnets ålder och mognat 

vara för låg för att själv kunna fatta beslut av denna art. En god och nära kontakt med båda 

föräldrarna är dock något rätten poängterar som viktigt, vilket är en stor del av 

Föräldrabalkens förutsättande krav för boende och umgänge. Det som framförallt hänvisas till 

i domskälen är alltid vad som anses mest förenligt med barnets bästa. Tingsrätten talar 

mycket om föräldrarnas förmåga att samarbeta och bibehålla så stor del av barnets invanda 

vardag som viktiga egenskaper, vilket även är stadgat via lagar och forskning. Framförallt ser 

vi genom vår studie att inga tydliga genusrelaterade skillnader återfinns kring de 

förväntningarna som åligger föräldrarna. Trots detta talar den tidigare redovisade forskningen 

för att mödrar förväntas ha det övergripande ansvaret för barnen, trots att lagar och 

anknytningsforskning säger det motsatta.  

Historiskt har kvinnas biologiska förutsättningar lett till den logiska följden att modern blir 

viktig för barnet, speciellt understryks det underbarnets första tid på grund av behov fadern 

biologiskt sett inte är kapabel att tillgodose. Vilket kan leda till att mödrars större slagkraft i 

tvistemål av mycket små barn. Dock innehöll inget av de tvistemål vi studerat situationer där 

barnen var i ammande ålder. Även den forskning som påvisar små barns oförmåga att minnas 

personer under längre perioder. Detta är något som talar emot växelvis boende för mycket 

unga barn. Vilket dock svarar på frågan om varför tendensen är att modern blir den 

huvudsakliga vårdaren. Något som diskuteras i den tidigare nämnda forskningen kring goda 

mödrar respektive goda fäder, visar på skillnader i de förväntningar som föreligger vad som 

anses förenligt med barnets bästa. Vilket syns även i vår studie där vi ser att det krävs större 

brister för en mor att förlora boendet om sina barn jämfört med vad som krävs för att fadern 

ska anse som mer olämplig. I tidigare forskning ser vi detta genom att mödrar bland annat 

förväntas prioritera familj och barn framför arbete och karriär. Fäder däremot förväntas 

tillbringa så mycket tid som möjligt utöver den tid han lägger på arbetslivet. Detta talar både 

för och emot vårt resultat om förväntningar och skillnader samt bra respektive dåliga 

egenskaper som förälder. Det talar emot det eftersom inga uttalade skillnader syns i de 
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analyserade domarna. I de fall där modern inte erhållit vårdnaden har de brister hon ansetts ha 

varit exempelvis missbruk eller allvarlig emotionell eller psykisk sjukdom. Vilket stämmer 

överens med den tidigare forskningens tanke om goda mödrar jämfört med goda fäder. 

”//… meddelade tingsrätten dom i målet den 17 april 2012 innebärande att 

barnen, efter en upptrappning under året, från och med år 2013 skulle återgå 

till ett växelvist boende hos föräldrarna.” 

Vilket exemplifierats genom att i ett av den ringa andel fall där modern gavs umgänget och 

fadern boendet och rätten dömde att umgänget med modern successivt skulle öka för att 

slutligen kunna återgå till de ursprungliga växelvisa boendet. Något liknande fall i den 

betydligt större kvoten av fall där fadern tilldelades umgänge och modern boendet återfinns 

inte i någon av de analyserade domarna. Vilket tyder på att eftersom bedömning görs att 

moderns umgänge ska trappas upp och att detta i sin tur anses vara det bästa för barnet, borde 

även detsamma gälla fäder med umgängeskontakt till sitt barn. Vilket sin tur kan kopplas till 

forskningen om LVU-mål, där mödrar gavs betydligt större spelrum för brister respektive 

insatser för att främja relationen med barnen, jämförelsevis med fäderna som knappts 

omnämndes i aktuell studie. 

Kontentan av detta visar på att det trots lagtext som syftar mot jämlikhet föreligger ett 

könssystem i Sverige som tycks behandla mödrar och fäder olika i fall av tvistemål.  

8. Diskussion 

Faderskapsfrågan och dennes ansvar är relativt ny och tydligare i föreställningarna än i 

realiteten. Det vill säga att utvecklingen av faderskapets likställdhet inte är fullt lika långt 

framskriden som vi kunnat hoppas på. Dock kan vi se en utveckling i att fäders önskan till 

emotionell närhet gentemot sina barn är betydligt större idag, än vad exempelvis deras 

respektive fäder kände i jämförelse med dem. Vilken vi styrker då majoriteten av vårt 

material bestod av fäder som väkt talan med önskan om större delaktighet i barnens vardag. 

Detta visar att samhällssynen beträffande föräldraskap är på väg att ändras. Ändå ser vi att 

mödrarna fortfarande tar ut merparten av föräldrapenningen, 2012 tog fäderna ut 24,8 procent 

av alla föräldrapenningdagar (Försäkringskassan, 2013a). Trots att lagen är könsneutral så 

förändrar den inte förhållningssätt och kultur, därför måste det ske en attitydförändring i 

samhället för att fäder ska anses lika viktiga som mödrar i barnets liv. Länge har diskussioner 

förts kring orsaken och flera röster har höjts kring argumentet att det är fäders ofta högre 

inkomster och således en ekonomisk aspekt i uttagandet av föräldradagar som ger upphov till 

det ojämnställda uttagandet av föräldrapenningdagar. Försäkringskassan (2013b) publicerade 

ett pressmeddelande som visar på annat. De gånger som modern hade en högre inkomst än 

fadern tog inte fadern ut fler dagar än modern vilket torde tyda på att det inte är den 

ekonomiska aspekten. Det kan även förklara varför politiska åtgärder gällande ekonomiska 

aspekter inte slagit väl ut. Rapporten från försäkringskassan menar att de jämställda 

föräldrarna är högskoleutbildade, jämngamla föräldrar som bor i landets storstadsregioner, 

och som ofta arbetar i offentlig sektor. I de fall modern har en högskoleutbildning fördubblar 

det chansen för ett jämställt uttag, har däremot fadern en högre utbildning än mamman 

minskar det starkt troligheten för jämställt uttag. Uttagandet av föräldradagar ser vi som 
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viktigt då det är starten till en god anknytning och ett gott föräldraskap. Visserligen är barnet i 

stort behov av sin mor eftersom det många gånger är hon som ammar barnet och således 

stannar hemma den första levnadstiden, men det anser vi inte gör faderns roll mindre viktig. 

En slutsats av de tidigare studierna i ämnet kan därmed tolkas som att det föreligger ett 

genussystem i dagens samhälle, trots arbetet för och tron på motsatsen. Vi tror därför att 

samhället är på väg mot ett föräldraskap som inte relateras till kön och genus. Dock verkar det 

som utvecklingen inte är så långt framskriden som vi skulle önska. För att föräldraskapet ska 

kunna betraktas som helt och fullt könsneutralt ska moderskapet likväl som faderskapet vara – 

föräldraskap. Mamma-dagar och pappa-dagar ska rätt och slätt vara föräldraledighet.  

Analysen av det insamlade materialet visade att tingsrätten inte klart uttryckte någon 

anmärkningsvärd skillnad mellan mödrar och fäder. Lagtexten är könsneutral men resultatet 

får olika utfall. Vilket påvisas genom att trots det utåt sett könsneutrala lagstiftningarna och 

jämställdhetspolitikens insatser visar statistik på att de flesta barn med separerade föräldrar i 

de flesta fall bor huvudsakligen hos modern. Norborg (2002, refererad i Eriksson, 2003) 

argumenterar för att lagtexten inte är könsneutral i dess uttryck. Trots att i text beskrivs aldrig 

mödrar och fäder eller flickar och pojkar utifrån könstillhörighet, utan det står enbart föräldrar 

och barn. De språkligt könsneutrala reglerna är dolt könsrelaterade och att de både förutsätter 

och samtidigt förtiger att män och manlighet fortfarande är normen: ”lagen utgår ifrån ett 

antagande om att könen är lika, medan samhället i övrigt fortfarande behandlar, positionerar 

och värderar kvinnor och män olika” För att förstå det juridiska systemets konsekvenser är det 

viktigt att se att det är skillnad på juridisk vårdnad och den faktiska, vardagliga omsorgen om 

barnet. 

En viktig del i tingsrättens motiveringar är att barnet har ett behov av stabilitet och 

kontinuitet. Barnen hade innan tingsrättsdomen i övervägande fall sitt huvudsakliga boende 

hos modern. I andra hand är boendet växelvis och i sista hand hos fadern, vilket har påverkat 

utfallet. Vi tror att om en skillnad ska ses i domslutens utfall måste fler fäder innan domslut 

ha det huvudsakliga boendet. För att detta ska kunna ske bör fler fäder engageras mer och 

tidigare i barnens liv. Vi anser därmed att felet till stor del inte ligger i missvisande 

bedömningar från tingsrätten. Utan att problembilden skapas utifrån situationer som 

uppkommer innan tvistemål i rätt, i samband med separationens inledande skede. Där modern 

oftast är den som tar hand om barnen efter skilsmässan. 

Barnets egen vilja hördes inte i någon av de domar som analyserats. Däremot så framkom 

barnens vilja genom att någon av föräldrarna uttryckte den, huruvida det är barnets egentliga 

vilja eller förälderns bedömdes dock som svårt för tingsrätten fastställa. Kan det därför bli så 

att den förälder som är bäst på att argumentera får igenom sin yrkan, eller blir bedömningen 

gjord utifrån barnets bästa? Uppfattningen att modern ska åläggas ett särskilt ansvar för 

barnens säkerhet – inkluderat i detta är faderns ageranden och beteende gentemot barnen, har 

diskuterats av sociologen Eriksson (2003) i hennes studier av socialtjänstens familjerätt. Hon 

beskriver hur en socialsekreterare diskuterar kring barn som väljer att inte träffa sina fäder 

efter en skilsmässa. Frågan är huruvida det är barnets egen röst eller moderns inverkan på 

barnet som föreligger dessa önskningar. Ovan nämnda socialsekreterare menar på att det är 
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viktigt att utreda om det är barnet eller modern som inte vill att barnen ska träffa sin far. 

Denne har aldrig varit med om att en mamma verkligen vill, men barnen inte vill umgås med 

sin far. Även här blir det rättsosäkert eftersom barnets egen vilja ska beaktas i hänsyn till 

barnets ålder och mognad, men har barnets åsikter starkt färgats av en förälder leder detta i 

slutändan att barnet drabbas. Eftersom barnets rätt till en nära och god kontakt med båda sina 

föräldrar förstörs på grund av föräldrar som inte kan hålla isär barnets bästa med sina egna 

känslor och önskemål om delaktighet av själviska skäl. Att föräldrar i vissa fall påverkar 

barnen att avstå umgänge med den andre, kan vara en av anledningarna till det lägre antalet 

fäder som har sina barn boende hos sig lika mycket, eller mer än modern. Finns det ett 

mörkertal av barn som inte tror sig vilja träffa en förälder, där det i realiteten är den andra 

förälderns vilja. Vilket även kan ses som en variabel i fäders minskade kontakt med sina barn. 

Att mängden involvering bland fäder differerar beroende på vilken vårdnadsform som råder 

och involveringen tenderar att minska efter en skilsmässa eller separation talar tydligt för att 

oenighet råder mellan jämställt föräldraskap och realitet. Under slutet av 1980-talet myntades 

begreppet umgängessabotage i juridisk praxis, för att beskriva vårdnadshavare som utan 

gångbara skäl motarbetar barnets umgänge med den andra föräldern (Mellberg, 2002). Om 

boendeföräldern bedöms hindra umgänget finns möjligheten för domstolarna att utdöma 

ekonomiska sanktioner eller flytta över vårdnaden till den andra föräldern (Proposition 

1997/98:7). 

Både enligt den tidigare forskning som presenterats samt de resultat vi själva kommit fram till 

pekar på att mödrar av olika orsak och i större utsträckning har fördel vid tvistemål om 

gemensamma barn. Detta får oss att ifrågasätta fäders rättssäkerhet i tvistemål om boende och 

umgänge? Det som framkommit under arbetets gång visar på att fäder helt sonika inte har 

samma chans i mål om barn jämfört med barnets mor. Vilket framstår som ytterst felaktigt, 

speciellt med tanke på hur väl svensk lag och forskning styrker i text hur könsneutralt 

föräldraskapet ska vara och att fäder är fullt lika kapabla föräldrar som mödrar. För att föra 

vidare resonemanget kring tanken om att problemet skapas redan innan målet når 

rättsväsendet krävs därmed följdfrågan som borde ställas i barnrättsliga sammanhang – Varför 

är modern nästan alltid den som har barnets huvudsakliga boende direkt efter skilsmässa eller 

separation? Är det på grund av moderns ”bättre” föräldraskap eller är det på grund av idén om 

kvinnors större ansvar för barn och familj? Sålunda borde därför vidare studier utföras som 

bekräftar eller motsäger sig att föräldraskap är biologiskt, alternativt socialt betingat. En 

uppföljning på vår egen studie skulle därav vara en grundlig undersökning av socialtjänstens 

utredning gällande föräldraskap för att ta reda på om det är en social attityd om föräldraskap 

eller moderns respektive faderns egenskaper. 

Den viktigaste frågan är egentligen vilka konsekvenser separationer och skilsmässor får för 

barn. Det verkar råda bred enighet om att barn bör ha en god relation med båda föräldrarna 

och att de ska i största möjliga mån hållas utanför föräldrarnas konflikter. Av intresse för 

framtida forskning hade vi önskat studera vidare med inspiration från Norges lagstadgade 

krav för separation. Där är det obligatoriskt att föräldrar med gemensamma barn under 16 år 

genomför ett samarbetssamtal med en godkänd familjerådgivare innan de får skiljas 

(Fylkesmannen, 2014), vi hade velat undersöka hur fungerande detta koncept är.  Även i 
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Norge är det vanligast att barnen bor tillsammans med sin mamma och mer än hälften av alla 

pappor vill umgås mer med sina barn. Strax under hälften av alla umgängesfäder ansåg att 

barnets mor ofta eller ibland gjorde umgänget svårt, men de flesta fäder anser att modern gör 

ett bra jobb med barnen (Barne- og familiedepartementet, 2003). Det skulle vara intressant att 

göra en studie på skillnaden mellan Sverige och Norge med tanke på deras lagstiftning och se 

om det är bättre sämre eller ingen skillnad jämfört mot Sverige. I den utredning 

Barnombudsmannen (BO, 1995) utfört, ställer de sig positiva till att obligatoriskt kräva 

samarbetssamtal och betonar vikten av samförståndslösningar genom samarbetssamtal. BO 

rekommenderar att föräldrarådgivningen skall ske i två separata faser. Steg ett skall utgöras av 

en obligatorisk och allmän föräldrarådgivning för föräldrapar med barn under 16 år som 

befinner sig i separation. Syftet med denna ska vara att informera föräldrarna om vad 

föräldraansvaret innebär, samt lyfta fram barns egna behov och rättigheter i samband med 

vårdnad och umgänge. Den ska även verka för att hjälpa föräldrarna komma fram till ett avtal 

kring vårdnad, umgänge, underhåll och boende utan rättsliga insatser. Steg två används i fall 

där det obligatoriska samarbetssamtalet inte lyckas förmå föräldrarna att komma överens. I 

dessa fall ska de rådas till ett frivilligt samtal med en mer konfliktlösande inriktning. 

Argumenten för att införa detta motsägs dock i utredningen på grund av två orsaker. Varav 

den första anledningen är att även de föräldrar som inte behöver hjälp genom samarbetssamtal 

tvångsmässigt erhåller det, vilket innebär merkostnader för samhället. Den andra orsaken till 

en motsättning är att en ordning med obligatorium skulle kräva en rad 

undantagsbestämmelser för extremfall. Ur ett barnperspektiv betonas dock värdet av att verka 

för att föräldrarna kan undvika tvister samt finna varaktiga lösningar. Som utredningen 

redogör för har Norge en regel om obligatoriska samtal såvida inte särskilda skäl talar 

däremot. På liknande sätt skulle en rättslig konstruktion kunna göras även i Sverige. Metoder 

för barnens rätt att komma till tals bör utvecklas men BO nämner inte hur i sin utredning, 

därmed inte sagt att barnet själv skall delta vid dessa samtal. Barn i skolåldern bör dock alltid 

erbjudas möjlighet att delta i samtalen om inte särskilda skäl talar däremot.  

9. Metodresonemang 

Trovärdighet innebär i vilken grad insamlad data är relevant i förhållande till studiens syfte 

(Bryman, 2011). Av den anledningen har vi valt att låta uppsatsen innefattas av en gedigen 

bakgrund för att sätta in läsaren i vårt komplexa syfte. Om möjligheten funnits att komplettera 

insamlade domslut med intervjuer av berörda professioner, skulle detta ytterligare stärkt vår 

trovärdighet. Vi valde att utgå från våra frågeställningar under analysprocessen för att på så 

sätt tydligt hålla oss till studiens syfte.  

Materialet analyserades med utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys, som ansågs mest 

lämplig för att besvara studiens syfte. Manifest innehåll plockas inledningsvis ut vid en 

kvalitativ innehållsanalys, vilket ökar risken för att helheten går förlorad. Genom att vi 

granskade analysarbetet vid ett flertal tillfällen arbetade vi för att undvika detta. Under 

samtliga steg i analysprocessen reflekterade vi över arbetet vilket gjorde att koderna blev mer 

följdenliga och en röd tråd upprätthölls genom hela analysen (Graneheim & Lundman, 2004; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Undersökningen av våra domslut bygger på den 
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kunskap vi som skribenter innehar samt vår förmåga att avläsa samt bedöma 

tingsrättsbesluten (Kvale, Brinkmann & Torhell 2009). Vi är nya i forskande sammanhang 

och har sålunda inte åstadkommit något likande arbete tidigare. Denna bristande erfarenhet 

om fördjupade studier kan ha påverkat val och formulering av frågeställningarna. Genom att 

samla in tingsrättsbeslut gällande boende och umgänge i tvistemål ökade vi förståelsen för hur 

situationer av det slaget ter sig i verkligheten. I en empirisk studie krävs en viss mängd 

insamlad data. För att uppnå detta, samt erhålla en relevans till dagsläget valde vi att samla in 

samtliga tingsrättsdomar från 2013 i en medelstor stad i Sverige. Som gav ett antal domar 

som, efter utsortering av irrelevanta fall i kontrast till studiens syfte, räckte för att slutföra en 

empirisk studie. Hade mer tid funnits hade det dock varit intressant att samla in fler domar för 

att öka studiens trovärdighet, samt för att kunna göra en jämförelse från tidigare år.  

Pålitlighet innebär att studien visar, genom exakthet och precision, att undersökningen är 

tillförlitlig och att noggrannhet har präglat arbetsgången. Vilket innebär att någon annan ska 

få liknande resultat i en annan studie. Begreppet pålitlighet betyder också att informationen 

analyseras på ett noggrant sätt vilket garanterar studiens validitet. Ett sätt att säkerställa en 

undersöknings pålitlighet är att hålla isär vem som sa vad, det vill säga vad som sägs av 

tidigare forskning respektive egna tankar eller åsikter (Bryman, 2011). Detta har vi under vårt 

arbete varit noggranna med genom att kontinuerligt anteckna samtliga källor som använts. 

En kvalitativ studie är inte alltid överförbar i andra sammanhang, då studierna oftast är gjorda 

på en mindre urvalsgrupp och därmed är mer djupgående i motsats till generella. Dock är det 

möjligt att, i vissa fall, överföra den fördjupade kunskapen på andra populationer. Grupper 

som har liknande förutsättningar och förhållanden som den population som behandlats i 

studien (Bryman, 2011). För att sålunda kunna göra en studie av detta slag allmänt gällande, 

krävs det att denna generaliserbarhet sker på hela målpopulationen och att utförligare 

undersökning görs av beslutsunderlaget till domskälen i de berörda domsluten. Med detta sagt 

ska inte sägas att vår egen studie helt saknar fog för verkligheten, då analysen trots allt på 

många sätt visats stämma med tidigare studier.
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Bilaga 1 

Ansvarsfördelning 

När en uppsats på kandidatnivå skrivs, hänvisas författaren till att ta ut tre nyckelord som på 

bästa sätt representerar uppsatsens område. Skulle vi bli ombedda att göra detsamma för 

själva utförandet skulle de tre orden vara blod, svett och tårar. För det är precis de tre element 

som präglat det arbete som ligger bakom den text du förhoppningsvis har läst.  

Detta arbete påbörjades redan ett halvår innan själva kursen startat. Över en sommarfika 

diskuterades ämnet och vi fann hur intresserade båda var av samma ämne och hur mycket vi 

såg fram emot att skriva en uppsats av det här slaget. Med andra ord kände vi oss båda 

entusiastiska då vi dök, med huvudet först, in i arbetet då den dagen väl var förestående. 

Såhär i efterhand kanske utan eftertanke 

När vi idag står med facit i hand kan vi konstatera att Ja – ämnet är extrem intressant som 

forskningsområde, men Nej – att skriva en uppsats av detta slag var inte som vi föreställt oss. 

Varken på gott eller ont kan tilläggas. Det har varit en erfarenhet som givit oss oerhört mycket 

tillbaka, arbetet i sig självt visade sig vara betydligt mer krävande än vad vi kunnat tro när vi 

läst andra kanditatuppsatser.  

Blod, svett och tårar är alltså det ord som ska beskriva arbetsprocessen. Det är dock oklart om 

blodet kommer från ett hjärta brustet av stolthet eller överansträngning. Huruvida svetten 

kommer från att ha skrattat för länge och intensivt eller den stress som känns vid i mötet 

motgångar. Eller om tårarna är sprungna av glädje eller sorg. Hur det än förefaller sig har 

arbetet varit en lång resa och en som bidragit till många minnen att beakta under lång tid fram 

över. 

Arbetsgången har bestått i att innehåll och rubriker har diskuterats, en har skrivit ner och 

sedan har den andra läst igenom, gett kommentarer och/eller ändrat. Läsa igenom och ändat 

har gjorts vid ett flertal tillfällen av båda så att helt själv stå för texten under en rubrik går 

inte. Att avgöra vem som gjort vad i arbetet är svårt, då vi lagt stor vikt vid att alltid hjälpa 

varandra och korrekturläsa om och om igen det den andra har skrivit och lagt till mer text 

eller tagit bort. Av den anledningen är det knepigt att lägga enskilda delar av arbetet på en 

ensam individ.  

Vem som ansvarat över vad under rubriken syfte och frågeställningar går inte att plocka isär 

då syftet har funderats över sedan i somras och vem som utformat vad är svårt att säga. 

Frågeställningarna var vid skrivandets start sju stycken men har skrivits om och plockats bort 

så vi vet inte vem som kom skrev vad i början som vi hoppas att Ni som läsare kan respektera
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