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Sammanfattning 
Syftet med den här studien har varit att undersöka upplevelser av jämställdhet, med fokus på 

vårdnads-, boende och umgängesutredningar. För att synliggöra eventuell problematik kring 

jämställdhet har syftet varit att undersöka upplevelsen från två olika perspektiv. Det ena 

perspektivet som undersöktes utgjordes av två kvinnliga familjerättssocionomer som själva 

arbetar med vårdnads-, boende och umgängesutredningar. Det andra perspektivet utgjordes av 

en pappa som själv varit aktuell för en familjerättslig utredning. Utöver pappan har även en 

manlig Mansjoursarbetare varit med och utgjort det manliga perspektivet, då han träffat 

många fäder med erfarenheter av Familjerätten. Totalt har fyra kvalitativa intervjuer 

genomförts och sedan analyserats genom konventionella innehållsanalyser. I det insamlade 

materialet framkom åsikter som skilde de olika perspektiven åt men också åsikter som visade 

sig vara gemensamma. Det båda perspektiven hade gemensamt var uppfattningen om att det 

finns förutfattade meningar om kön som riskerar att påverka familjerättsliga ärenden. Det 

fanns även en uppfattning om att det får konsekvenser att Familjerätten domineras av kvinnor, 

då det manliga perspektivet på så sätt tenderar att saknas. Några av de viktigaste strategierna 

för att främja jämställdhet mellan föräldrarna ansågs vara att lyfta barnets perspektiv samt att 

professionalitet och objektivitet tillämpas i bedömningarna. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tiden att medverka i vår studie. Utan 

dem hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även tacka de stackars personer 

som fick förtroendet att korrekturläsa vår text. Tack mamma, pappa och syster! Ett extra tack 

riktar vi till diverse kaffemärken som hjälpt oss att ta oss igenom den här tiden. Slutligen vill 

vi även tacka varandra för många goda skratt som räddat oss när arbetet känts tungt. 
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1. Inledning  
I det här avsnittet presenteras en bakgrund till studiens problemområde. Vidare kommer 

studiens syfte att redovisas samt de forskningsfrågor som använts för att besvara syftet. 

Slutligen presenteras studiens avgränsningar samt begreppsdefinitioner. 

 

1.1. Bakgrund 

Ett ämnesområde det talas alltmer om i dagens samhälle är jämställdhet. Trots att 

jämställdhetspolitiken ses som radikal, menar Plantin (2001) att den dock inte haft någon större 

inverkan på statistiken när det kommer till köns- och maktrelationer i Sverige. Detta syns även 

på familjefronten, där kvinnorna fortfarande har ett större ansvar för hemmet och barnen medan 

männen har ett försörjaransvar. Än idag ses kvinnan som föräldern med företrädesrätt till 

barnet, medan mannen för ovanlighetens skull befinner sig i en underlägsen position i samhället 

(Plantin, 2001). Det här är något statistiken talar för, då 6,1 % av alla mödrar i Sverige hade 

ensam vårdnad om sina barn år 2014, medan endast 0,6 % av fäderna hade detsamma 

(Statistiska Centralbyrån, 2014). Dessa siffror visar därmed att det än idag finns markanta 

skillnader mellan könen när det kommer till ensam vårdnad av barn. 

 

Enligt Johansson (2000) riskerar de många dominerande föreställningarna om familj och kön 

att påverka våra attityder, handlingar och förhållningssätt. Tidigare forskning indikerar att dessa 

könsstereotypiska uppfattningar i stor utsträckning även påverkar utformningen av sociala 

insatser. Detta då det skapas stereotypa bilder av män och faderskap samt kvinnor och 

moderskap (Johansson, 2000). Sociala insatser innefattar även de arbetsuppgifter Familjerätten 

ansvarar för. Familjerättens uppdrag är bland annat att lämna bedömningar i frågor som rör 

barns vårdnad, boende och umgänge. Swärd och Starrin (2000) förklarar att 

myndighetsutövning ses som ett viktigt inslag i socionomens yrkesroll, vilket innebär att 

familjerättssocionomerna har en betydande roll i de vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar som utförs.  

 

1.2. Problemområde  

Socialt arbete är en yrkeskategori där andelen kvinnor är i majoritet, något statistik från 

Statistiska Centralbyrån (2013) visar. Det faktum att yrkeskategorin domineras av kvinnor leder 

till att det manliga perspektivet ofta tenderar att hamna i skymundan, något som gör det här till 

ett viktigt område att belysa från ett jämställdhetsperspektiv. Inte minst när vi, studiens forskare, 

själva är kvinnor och i framtiden kommer att arbeta med socialt arbete. Statistiskt sätt 

tillsammans med få manliga kollegor. Det är viktigt att alla familjerättssocionomer är medvetna 

om de föreställningar som finns gällande olika föräldraroller och könsroller, samt hur de i sin 

tur riskerar att påverka deras bedömningar. Vi bestämde oss därmed för att fördjupa oss i 

ämnesområdet jämställdhet och föräldraskap. Vi vill undersöka hur kvinnliga 

familjerättssocionomer ställer sig till denna problematik samt hur män som haft erfarenheter av 

Familjerätten upplevde den. Studien kan förhoppningsvis bidra med nya tankesätt när det 

kommer till hur jämställdhet kan upplevas i familjerättsliga ärenden, samt jämställdhet gällande 

föräldraskap i samhället.  
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1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur två män med erfarenheter av Familjerätten respektive två kvinnliga 

familjerättssocionomer upplever jämställdhet med fokus på vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar.  

 

Syftet kan besvaras av följande forskningsfrågor: 

 Upplever männen och familjerättssocionomerna att det finns förutfattade meningar 

om kön som påverkar familjerättsliga ärenden? Hur upplever de att eventuella 

förutfattade meningar kan uttrycka sig? 

 Upplever männen och familjerättssocionomerna att det får konsekvenser att 

Familjerätten domineras av kvinnor? Hur upplever de att eventuella konsekvenser 

uttrycker sig? 

 Upplever respondenterna att jämställdheten kan förbättras gällande vårdnads-, 

boende och umgängesutredningar? På vilka sätt i så fall? 

 

1.4. Avgränsning 

Anledningen till att studien riktat sig till män och deras upplevelser av jämställdhet när det 

kommer till vårdnads-, boende och umgängesutredningar, är att det i samhället inte pratas lika 

mycket om männens perspektiv som kvinnornas i det här sammanhanget. På grund av detta har 

inga mödrar med liknande erfarenheter tillfrågats att delta utan forskarteamet har valt att 

fokusera på männens upplevelser. Intervjuerna med familjerättssocionomerna fokuserar på 

deras erfarenheter av jämställdhet när det kommer till familjerättsliga utredningar, då avsikten 

inte har varit att undersöka hur det ser ut på hela Socialtjänsten. Skälet till att antalet intervjuer 

avgränsades till fyra, var att forskarteamet skulle kunna hålla sig inom kandidatuppsatsens 

tillåtna ramar, samt att det skulle leda till en jämn könsfördelning mellan studiens respondenter. 

 

1.5. Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras ett antal begrepp som är relevanta för studiens ämnesområde i syfte att 

förtydliga deras betydelser. 

 

Familjerätt - Ett juridiskt begrepp som innefattar familjens rättsliga områden. Socialtjänstens 

Familjerättsgrupp ansvarar för ärenden och utredningar som rör faderskap och föräldraskap, 

barns vårdnad, boende och umgänge samt adoptioner. Familjerätten genomför även 

samarbetssamtal mellan föräldrar, i syfte att hjälpa föräldrar att hitta samförståndslösningar i 

frågor som rör deras gemensamma barn (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Familjerättssocionom - Socialsekreterare inom Socialtjänsten som arbetar med familjerättsliga 

ärenden. Ordet familjerättssekreterare kan också användas med samma innebörd. Vi har i 

studien fortsättningsvis valt att använda begreppet familjerättssocionom.  

 

Forskarteamet - Vi som utfört studien och skrivit uppsatsen kommer fortsättningsvis att kalla 

oss för forskarteamet. 
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Fäder/ pappor och mödrar/ mammor – De två begreppen skiljer sig något åt, då begreppet 

pappa/mamma används i vardagligt tal till skillnad från fäder/mödrar som används i formellare 

sammanhang. Vi har valt att använda båda begreppen beroende på när de används. 

 

Jämställdhet - Jämställdhet innefattar jämlikhet mellan kvinnor och män, där båda könen ska 

ha samma möjligheter i livet gällande bland annat faktorer som makt och inflytande 

(Regeringskansliet, 2016). 

 

Mansjouren - Mansjouren är en ideell förening som arbetar med män, även kvinnor och par är 

dock välkomna. Mansjouren erbjuder hjälp och stöd i form av telefonsamtal, enskilda 

personliga samtal och samtalsgrupper (Mansjouren Västerbotten, 2016). 

Myndighetsutövning - “Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett 

uttryck av makt över en medborgare” (Herz, 2012, s. 29). 

Våld i nära relationer - Våld kan ta sig många olika uttryck. Det kan innefatta grovt våld och 

sexuella övergrepp men också handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som 

brott men som ingår i ett mönster av utsatthet (Socialstyrelsen, 2015). En nära relation innebär 

att man har, eller har haft, ett partnerförhållande som varat minst en månad, oavsett om man är 

sammanboende eller inte (Brottsförebyggande rådet, 2016) 

 

Vårdnads-, boende och umgängesutredning - En familjerättslig utredning som syftar till att ge 

domstol underlag för beslut om ensam eller gemensam vårdnad om barn, barns boende, eller 

barns umgänge med föräldrar som inte är överens. Enligt 6 kap. 19 § i Föräldrabalken (SFS 

1949:381), ska Tingsrätten se till att frågor om barns vårdnad, boende och umgänge blir 

tillbörligt utredda (Socialstyrelsen, 2014). 

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1. Socialt arbete och jämställdhet 

Totalt arbetade 28 570 anställda som socialsekreterare i Sverige år 2013. Av dessa var 24 142 

kvinnor, vilket motsvarade 85 % av de anställda (Statistiska Centralbyrån, 2013). Sverige har 

en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Statistik indikerar att kvinnor och 

män väljer olika typer av arbeten samt att de mansdominerade yrkena generellt har högre 

medellöner än de kvinnodominerade (Jämställdhetsombudsmannen, 2016). I den 

könssegregerade arbetsmarknaden tenderar kvinnorna att dominera i offentlig sektor och 

deltidsarbeten, medan männen tenderar att dominera i privat sektor, detta enligt Burman och 

Gunnarsson (2001). Idag finns dock en vilja att bryta kvinnodominansen inom vård- och 

omsorgsarbeten. På lärosäten runtom i Sverige pratas det om hur fler män ska lockas till 

socionomutbildningarna och på flera håll har män kvoterats in till utbildningarna. Många 

kommuner uttrycker att de gärna hade haft fler manliga kollegor men svårigheterna att rekrytera 
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män kvarstår då Socialtjänsten inte verkar lockar till sig manliga socionomer (Socialstyrelsen, 

2008). 

 

Sedan mitten av 1990-talet har jämställdhetsarbetet intensifierats, det ses idag som ett prioriterat 

område med syfte att bryta den rådande samhällsstrukturen där mannen ses som norm, 

överordnad och innehavare av stor makt medan kvinnan ses som undantag, underordnad och 

innehavare av liten makt (Burman & Gunnarsson, 2001). En lag som innefattar både jämlikhet 

och jämställdhet som uttryck för samhällets grundläggande värderingar är Regeringsformen 

(SFS 1974:152). I och med att Regeringsformen är en av Sveriges grundlagar, har även socialt 

arbete som mål att utgå från den. I 1 kap, § 2 står att den offentliga makten ska utövas med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 

Vidare står det att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 

och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska även motverka 

diskriminering av människor på grund av kön.  

 

2.2. Historiens inverkan på föräldraskapet 

Plantin (2001) beskriver hur samhällets förväntningar på män och faderskap till stor del ändrats 

det senaste seklet. Det har länge varit männen som ska försörja familjen medan kvinnorna ska 

ta hand om hemmet och barnen. Under industrialiseringen blev fäderna nästan helt 

bortkopplade från familjen, vilket skapade en oro och en motreaktion där samhället började 

verka för att fadern skulle få ett större familjeengagemang. Trots detta är det fortfarande tydligt 

hur inlärda beteenden som rör könets konstruktion påverkar faderskapets utformning. Ett tydligt 

exempel är att fäder inte fått lika stort utrymme att vara närvarande i barnens liv som mödrar, 

detta på grund av att fäderna haft ett försörjaransvar (Plantin, 2001). 

 

Idealiseringen av moderskapet har tidigare betraktats som en medveten taktik att kvarhålla 

kvinnan vid barnuppfostran. Den har även anklagats för att gradvis ha bidragit till att påverka 

faderskapet negativt (Burgess, 1997). Några stora förändringar som skett sedan 

industrialiseringen är att moderskapspenningen har ersatts med föräldraskapspenningen och att 

det börjat talats om en familjepolitik istället för en moderskapspolitik (Plantin, 2001). År 1974 

infördes en föräldraförsäkring i Sverige som möjliggör att föräldradagarna kan delas lika mellan 

föräldrarna, idag regleras detta bland annat i Föräldraledighetslagen (SFS 1995:584). Förutom 

60 dagar som är reserverade för varje förälder kan en förälder välja att överlåta sina dagar till 

den andra föräldern. Statistik från Statistiska Centralbyrån (2014) visar att mannen i de flesta 

familjer väljer att överlåta en del av sina dagar till kvinnan. Hela 60 % av männen tar inte ut 

någon föräldraledighet alls under barnets första år. Statistik indikerar även att kvinnor i högre 

grad tenderar att sprida ut föräldradagarna och att de på sätt förlänger tiden hemma med barnet 

(Jämställdhetsombudsmannen, 2016). År 1994 infördes en lag som tvingade till åtgärder för att 

öka förutsättningarna för män att ta ut föräldraledighet (Plantin, 2001). Tidigare studier 

indikerade dock att nio av tio män tenderade att arbeta där majoriteten arbetade heltid, medan 

endast tre av fyra kvinnor tenderade att arbeta där nästan hälften arbetade deltid (Plantin, 2001). 

Plantin (2001) skriver att ett resultat av detta är att många kvinnor inte bidrar till familjens 

försörjning i lika stor utsträckning som männen. En annan studie uppmärksammar det faktum 

att nyblivna fäder arbetade fyra gånger så mycket betald övertid som barnlösa män, något som 
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snarare visade sig bero på behovet att ta igen mödrarnas förlorade inkomster än en önskan att 

arbeta mer (Burgess, 1997). 

 

2.3. Föreställningar om kön 

Burgess (1997) studie visade att en vanlig missuppfattning om faderskap är att män är biologiskt 

programmerade att vara oengagerade i omvårdnaden av sina barn. Detta ansågs bero på 

förutfattade meningar om kön, då människan av naturen gärna antar att det finns en given 

arbetsfördelning mellan könen. Att mödrars och fäders uppträdanden är biologiskt bestämda 

och fastställda, där kvinnan har sina livgivande egenskaper såsom förmågan att föda och amma, 

medan mannen har sin förmåga att arbeta och försörja familjen (Burgess, 1997). Uppfattningen 

om fäder som oengagerade och inkapabla att på naturliga sätt etablera goda kontakter med sina 

barn, har även det påverkat många områden inom familjepolitiken. Burgess (1997) menar att 

detta i sin tur försvagat fädernas positioner ytterligare. I en studie undersökte Perälä-Littunen 

(2007) både manliga och kvinnliga respondenter i syfte att undersöka kulturella bilder av 

moderskap och faderskap. I respondenternas beskrivningar kunde en ambivalent inställning till 

jämställdhet och föräldraskap urskiljas. Modersrollen visade sig även överskugga fadersrollen 

där mamman ansågs ha den primära föräldrarollen och vara normen som pappan ständigt 

jämfördes med. Detta ansågs främst ha kopplingar till det faktum att mamman spenderade mest 

tid hemma med barnet (Perälä-Littunen, 2007). 

 

Tidigare forskning visar att könsstereotypiska uppfattningar i stor utsträckning påverkar 

utformningen av sociala insatser (Johansson, 2000). Då dagens samhälle brister i jämställdhet, 

finns behov av att kompensera detta genom att anpassa det stöd och den hjälp som 

Socialtjänsten erbjuder, något en rapport från Socialstyrelsen (2008) konstaterar. Det här 

innebär i sin tur att insatser till kvinnor och män kan se olika ut. Ett exempel är att det 

överrepresenterade våldet mot kvinnor kräver anpassat och omfattande stöd. Trots detta 

behöver Socialtjänsten utveckla och förbättra sitt sätt att arbeta för att stödja både män och 

kvinnor i föräldraskapet, samtidigt som ett barnperspektiv även tillämpas (Socialstyrelsen, 

2008). Tidigare forskning visar att tanken om att ett barn ska ha en god kontakt med båda 

föräldrarna kan överskugga en eventuell våldsproblematik som kan förekomma i familjen. 

Enligt Eriksson (2003) spelar normen om det tvåkönade familjeskapet stor roll, då barnet tros 

behöva både en manlig och en kvinnlig förebild för att gynnas i sin identitetsutveckling. 

 

Studier visar att sociala myndigheters bemötande spelar stor roll för fäders upplevelser av och 

agerande gentemot sociala myndigheter (Andersson, 1991). Burgess (1997) ovannämnda studie 

synliggör hur föräldrautbildningar oftast tenderar att utföras av kvinnor och att de oftast enbart 

riktas åt de blivande mödrarna. Samma studie redovisar hur personal på Barnavårdscentraler 

(BVCs) tenderar att ställa alla frågor direkt till mamman, trots att pappan är närvarande. I en 

annan studie har Bangura, Arvidsson (2003) undersökt fäder och familjerättssocionomers syn 

på faderskap samt de sociala myndigheternas bemötande. Studiens resultat visade olika bilder 

av fädernas respektive familjerättssocionomernas upplevelser av faderskap. Fädernas bilder 

präglades av maktlöshet då de kände sig missförstådda av sociala myndigheter. De kände sig 

“stämplade” som fäder då de uppfattade det som att de sociala myndigheterna redan hade 

förutbestämda uppfattningar om hur de var som fäder. Till följd av detta drog sig flera av 
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fäderna för att söka hjälp, då de var rädda för att deras behov av stöd skulle förse dem i sämre 

positioner och bidra till myndigheternas negativa uppfattningar av dem. 

Familjerättssocionomerna såg kvinnodominansen som ett problem då en del fäder inte visade 

sig ha lika stor tillit till kvinnliga socionomer som till manliga. Samtidigt menade några 

familjerättssocionomer att skillnader i ålder eller etniskt ursprung var lika betydelsefulla 

faktorer som kön i deras kontakt med fäderna (Bangura, Arvidsson, 2003). 

 

2.4. Familjerättens uppdrag 

Familjerättens uppgift är att sprida information kring föräldraskapets skyldigheter och barnets 

rättigheter, arbetsuppgifter med barnets bästa som utgångspunkt (Socialstyrelsen, 2014). 

Kommunernas ansvar inom Familjerättens område regleras i Föräldrabalken (SFS 1949:381) 

och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Då det är komplicerade ärenden Familjerätten ska utreda 

är det viktigt att det finns kompetent personal. I enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

3 kap. 3 § ska all personal som utför socialnämndens uppgifter ha lämplig utbildning och 

erfarenhet. Enligt 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (SFS 1949:381) ska barnets bästa vara avgörande 

för alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge. Det finns därför inga andra 

intressen som kan gå före barnets bästa, som till exempel rättvisa mellan föräldrarna eller en 

förälders behov av kontakt med barnet. I bedömningen av vad som är barnets bästa ska särskilt 

avseende fästas vid risken att barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp, att barnet förs 

bort, hålls kvar eller far illa på annat sätt, samt barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna. 

 

Enligt 6 kap. § 3 Föräldrabalken (SFS 1949:381) ska barnet från födelsen stå under vårdnad av 

båda föräldrarna om dessa är gifta med varandra och i annat fall av modern ensam. Vill 

föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden ska rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med 

deras begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa. 

Detta görs genom att Familjerätten godkänner en så kallad faderskapsbekräftelse, något som 

regleras i 6 kap. § 4 Föräldrabalken (SFS 1949:381). Enligt samma kapitel § 5, skall rätten 

besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Detta 

om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och om någon vill få ändring 

i vårdnaden. År 2014 visar statistiken att 92,1% av Sveriges föräldrar hade gemensam vårdnad 

om sina barn, av alla mödrar hade 6,1 % ensam vårdnad medan endast 0,6 % av alla fäder hade 

detsamma (Statistiska Centralbyrån, 2014) Annan statistik från Socialstyrelsen visar att år 2014 

var närmare 6 900 barn varit aktuella i familjerättsliga utredningar, vilket innebär att av 10 000 

barn var 35 stycken delaktiga i en utredningsprocess. En studie av Picontó Novales (2012) 

undersökte hur rättsliga reformer vars syfte var att stärka jämställdheten påverkade 

Familjerätten, där bland annat gemensam vårdnad lyftes fram som ett bra alternativ. Ett resultat 

av detta ansågs vara att föräldrarätten överskuggade barnets bästa. Gemensamma vårdnadsfall 

där det fanns en bristande jämställdhet och stora maktskillnader mellan föräldrarna, visade sig 

resultera i stora slitningar där barnen drabbades negativt. Det här ledde i sin tur till ett förslag 

om lagändring där barnets bästa skulle implementeras (Picontó Novales, 2012). 
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2.5. Barnets bästa och kontinuitetsprincipen 

År 1998 infördes begreppet barnets bästa i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), ett begrepp som 

innebär att “varje beslut som rör ett barn ska grunda sig på en bedömning av vad som är bäst 

för just det barnet” (Hollander, 2000, s. 125). Enligt 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), när det gäller åtgärder som rör barn, ska hänsyn till barnets bästa beaktas. Med 

”barn” avses varje människa under 18 år och med ”åtgärder” avses insatser på individnivå, som 

utrednings-, stöd- och behandlingsinsatser. Begreppet barnets bästa betonas ytterligare i 

Förenta Nationernas Barnkonvention, en viktig bestämmelse om barns rättigheter som 

ratificerades av Sverige år 1990 (Socialstyrelsen, 2012). En grundprincip i Barnkonventionen 

är artikel 3 som säger att alla åtgärder som rör barn ska beakta barnets bästa i första hand 

(Unicef, 2012). 

 

Ett annat begrepp som förekommer i samband med familjerättsliga ärenden är 

kontinuitetsprincipen, ett begrepp som Ewerlöf, Sverna och Singer (2006) förklarar betydelsen 

av. Enligt författarna innebär principen att barnets behov av kontinuitet, trygghet och stabilitet 

till miljön ska skyddas. En fungerande ordning i barnets tillvaro ska inte abrupt avbrytas eller 

försvåras utan särskilda skäl, då en förflyttning till en ny och främmande miljö anses vara 

skadligt för barnets utveckling (Ewerlöf, Sverna & Singer, 2006). Rejmer (2003) berättar att 

Tingsrätten, i många fall där det är svårt att göra bedömningar i vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar, kan hänvisa till kontinuitetsprincipen. Det gäller speciellt i utredningar 

som rör barn som haft begränsad kontakt med den andra föräldern. Enligt en analys som 

utfördes i Sverige mellan år 1993 och 1994, där 114 vårdnadsmål studerades, var den vanligaste 

avgörande orsaken till att en förälder fick vårdnaden just kontinuitetsprincipen. I 66 % av fallen 

motiverades beslutet med barnets behov av trygghet och stabilitet (Rejmer, 2003). 

 

2.6. Våld i nära relationer 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11 § om brottsoffer, står att socialnämnden särskilt 

ska beakta att kvinnor som varit utsatta för våld eller annat övergrepp av någon närstående har 

ett behov av stöd och hjälp. Samma lag nämner även att barn som bevittnat eller utsatts för våld 

eller andra övergrepp är offer för brott och att socialnämnden ansvarar för att barnet och dess 

närstående får hjälp. Detta är något som innebär att även Familjerätten måste ta hänsyn till våld 

i sitt utredningsarbete. Statistik från Brottsförebyggande rådet redovisar att det under år 2014 

gjordes 17 100 anmälningar kring misshandelsbrott som skett i nära relationer. En nationell 

kartläggning av brott i nära relationer visade att 6,8 % av Sveriges befolkning utsatts för brott 

av en närstående år 2012 (Brottsförebyggande rådet, 2014). Samma kartläggning visade att 

andelen kvinnor och män som utsatts för våld i en nära relation var i princip jämnstor. Dock 

indikerar statistiken att kvinnor är överrepresenterade män när antalet utsatta under en livstid 

studerats, 25 % av kvinnorna motsvarande 17 % av männen. När det kommer till grövre våld 

visar det sig vara vanligare att kvinnor blir utsatta och måste uppsöka vård samt stödinsatser. 

Av de som blivit utsatta för grov misshandel visade kartläggningen att 29 % av kvinnorna hade 

uppsökt vård, som till exempel läkare eller tandläkare, medan endast 2,4 % av männen hade 

gjort detsamma (Brottsförebyggande rådet, 2014). 
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Enligt teorin om normaliseringsprocessen antas en våldsutsatt kvinna internalisera partnerns 

våld, motiv och krav på henne. Därmed uppfattas våldet som något normalt då gränserna för 

vad som kan accepteras förskjuts (Socialstyrelsen, 2015). Hydén och Månsson (2000) har 

tidigare kritiserat kvinnovåldsforskningen och menar att den erbjuder ett alltför begränsat 

utrymme för att diskutera innebörden av kön i ett heterosexuellt förhållande med koppling till 

våld. Utan tillgång till en mer komplex förståelse för fenomenet riskerar den yrkesverksamma 

som möter misshandlade kvinnor att fastna i upprepade tankegångar där kvinnan är offer och 

mannen är förövare (Hydén & Månsson, 2000). De menar att tanken om kvinnan som offer 

ingår i den hierarkiska logik som placerar kvinnan i rollen som “den andra”, där mannen är 

subjektet. Föreställningen om det manliga subjektet, det allmängiltiga “jaget”, är uppbyggt 

genom en process som gör skillnad mellan autonomi och beroende, styrka och svaghet, 

kvinnligt och manligt (Hydén & Månsson, 2000). Frivilliga behandlingar riktade mot män som 

använt våld mot kvinnor i nära relationer har funnits i över 30 år i Sverige. Boethius (2015) har 

i en studie undersökt män som utsatts för våld i nära relationer. Dessa män hade på egen hand 

sökt sig till verksamheter som arbetade med män som använder våld. De intervjuade männen 

förklarade att de undvek att söka hjälp då de upplevde att de inte passade in i den målgrupp de 

föreställde sig att många verksamheter mot våld har. Männen uppfattade föreställningarna om 

män som våldsutövare som felaktiga och menade att de grundar sig i okunskap om vad som 

egentligen pågår i nära relationer (Boethius, 2015). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Under följande avsnitt kommer vi att redovisa vilka teoretiska utgångspunkter vi valt att 

förhålla oss till i vår studie. Forskarteamet har valt att utgå ifrån socialkonstruktivistisk teori 

samt teorier om könets konstruktion. Teorierna kommer att användas i studiens analysprocess 

i syfte att stärka de resultat som framkommit i studien.  

 

3.1. Socialkonstruktivism och kön 

Enligt Wenneberg (2010) kan könet ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses som ett resultat 

av sociala samspel, något som bidrar till en kategorisering av kvinnor och män. Hur människor 

sedan tolkar verkligheten blir en del av den enskildes vardag och det påverkar individens 

agerande i sociala sammanhang. Från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv får människor 

kunskap med hjälp av språkliga begrepp, där språket ses som något socialt skapat som vi får 

med oss redan från födseln. Det innebär i sin tur att vår kunskap om verkligheten samt vår inre 

idévärld är förkonstruerad av samhället (Wenneberg, 2010). En utgångspunkt inom 

socialkonstruktivismen är att inga sociala handlingar bör uppfattas som självklara, då chansen 

är stor att det finns avvikelser som inte uppmärksammats. Det som uppfattas som naturligt ska 

därför undersökas och studeras. När det kommer till könsbegreppet menar Wenneberg (2010) 

att skillnader mellan könen inte enbart ska uppfattas som naturliga följder, utan att de även 

beror på sociala faktorer. Det innebär att kroppsliga skillnader mellan könen kan få större 

betydelser än vad de hade behövt få, då skillnaderna är resultatet av socialt producerade 

omständigheter. Wenneberg (2010) förklarar vidare att ett exempel är att begrepp som 

könsroller, genus och maskulinitet konstrueras av de som använder sig av begreppen. Det 

innebär att tiden har en inverkan på hur begrepp förändas då människor ändrar sitt sätt att tala 

om dessa begrepp. Begrepp och sociala processer är även knutna till makt och kultur och kan 
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därför variera, något som betyder att den sociala ordningen ständigt förändras och förnyas 

(Wenneberg, 2010). 

 

3.2. Teorier om könets konstruktion 

Det finns flera teorier som handlar om könets konstruktion, det vill säga hur kön skapas. De 

flesta teorierna, däribland Connells (2008), menar att det finns en ordning mellan könen, där 

mäns hegemoniska position står över kvinnors underordnade i det patriarkala samhället. 

Hegemoni innebär den kulturella dominans en ledande grupp upprätthåller i samhället, något 

som grundar sig i att samhället accepterar den rådande ordningen. Ordningen mellan män utgår 

ifrån en tanke om att det existerar en mängd olika maskuliniteter som är dynamiska och 

föränderliga. Den hegemoniska positionen utgör den ledande praktiken och idealet för hur en 

man bör agera, medan den underordnade positionen utgör motsatsen (Connell, 2008). 

Connell (2008) fortsätter att förklara hur könsrollsteorin kan koppla handlingar till strukturer 

beroende på biologiska skillnader och inte till strukturer som definieras genom sociala 

sammanhang. Könsrollssteorins sammanblandning av könsskillnader och könsroller, leder till 

ett kategoritänkande där manligt och kvinnligt delas upp. Plantin (2001) menar dock att synen 

på kön på senare tid förändrats och getts en ny innebörd. Begreppet genus, det sociala könet, är 

därmed kärnan i den nutida forskningen om kvinnor och män. Lundgren (1993) menar att ett 

sätt att se det på är att människor “skapar kön” genom att utveckla olika sätt att leva efter och 

bryta de rådande könsnormerna. Vilken livsfas en människa befinner sig i kan påverka vilka 

olika normer den förhåller sig till. Dessa kan vara gällande inom specifika områden, till exempel 

inom området föräldraskap (Lundgren, 1993). 

 

3.3. De teoretiska perspektivens relevans för studiens ämnesområde 

Socialkonstruktivism är ett vetenskapligt perspektiv som vi med fördel anser kan användas för 

att analysera socialt arbete. Detta då det handlar om att förstå hur verklighetens normer skapas. 

Det här är viktigt att ha i åtanke då historien haft en stor betydelse för hur samhället ser på 

föräldraskap och könsroller. Genom att studera språket, samt hur begrepp förändras över tid, 

menar vi att det går att hitta bakomliggande orsaker till varför vissa begrepp har vissa 

innebörder. Teorier om könets konstruktion anser vi kan bidra med förståelse för hur 

förutbestämda könsroller bildas i samhället. Föreställningar om kön och könskonstruktioner har 

stor betydelse för uppfattningen om faderskap och föräldraskap. Utifrån dessa teorier och 

samhällets normer och föreställningar kan skillnader mellan manligt och kvinnligt urskiljas och 

diskuteras. Det kan i sin tur bidra till en förståelse för varför män och kvinnor agerar och 

fungerar på olika sätt.  

4. Metod 
 

4.1. Kvalitativa metoder och perspektiv 

Vår studie har haft en abduktiv ansats där tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter har 

relaterats till resultatet. Enligt Bryman (2013) bygger kvalitativ forskning på ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv där tyngden ligger på förståelse av den sociala verkligheten. I en 

kvalitativ undersökning är det respondenternas perspektiv som är utgångspunkten. En forskare 
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som arbetar med kvalitativa undersökningar eftersträvar en nära relation till de personer som 

studeras, i syfte att kunna uppfatta världen på samma sätt som de gör (Bryman, 2013). I syfte 

att undersöka fenomenet jämställdhet på ett djupgående plan valde vi att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av intervjuer.  

 

4.2. Kvalitativa intervjuer 

I syfte att skapa ett öppet klimat för frågor och svar användes fyra semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2013) förklarar att en semistrukturerad intervju kan utföras på många olika sätt men 

att den i regel används i situationer där intervjuaren har en uppsättning frågor, som generellt 

kan beskrivas som ett frågeschema med gemensamma teman. En fördel med semistrukturerade 

intervjuer är att intervjuaren även ges möjlighet att ställa ytterligare uppföljningsfrågor till 

respondenternas svar (Bryman, 2013). När respektive intervjuguide utformades var avsikten att 

formulera dess frågor så att de skulle uppfattas på ett korrekt sätt, samt att de skulle vara 

relevanta för studiens forskningsfrågor och syfte. De två männen intervjuades med hjälp av 

olika intervjuguider med samma huvudsakliga tema (Se bilaga 1 & 3). Båda 

familjerättssocionomerna intervjuades med hjälp av samma intervjuguide. Kompletterande 

följdfrågor till familjerättssocionomerna skickades och besvarades sedan via mejl (Se bilaga 2). 

Bakgrundsvariabler av intresse hos respondenterna var kön samt tidigare erfarenheter inom 

ämnesområdet. Dessa undersöktes främst för att möjliggöra en jämförelse mellan de olika 

perspektiven. 

 

4.3. Urval och rekrytering 

Forskarteamet började med att konstruera ett informationsbrev innehållande en presentation av 

studiens syfte, forskningsfrågor och forskningsetiska krav. Brevet skickades sedan till ett antal 

kommuners Socialtjänster och Mansjourer via mejl (se bilaga 4 och 5). I studien har olika 

urvalsmetoder använts för att få kontakt med respondenterna. Forskarteamet har genom ett 

riktat urval fått kontakt med en av familjerättssocionomerna, genom att denne svarat på studiens 

informationsbrev. Ett bekvämlighetsurval användes för att intervjua den anställda på 

Mansjouren, då det blev ett resultat av att mannen själv ville delta efter att ha läst 

informationsbrevet. En av respondenterna rekryterade i sin tur pappan till studien, genom ett 

snöbollsurval, som i viss bemärkelse går att likna vid ett slags bekvämlighetsurval (Bryman, 

2013). Även den andra familjerättssocionomen rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, då 

en av forskarna fick kontakt med respondenten via sin verksamhetsförlagda utbildning. 

 

4.4. Genomförande av intervjuer 

Alla intervjuer genomfördes enskilt i en lugn och tyst miljö i syfte att minimera yttre påverkan. 

En intervju genomfördes hemma hos en av respondenterna och en intervju genomfördes hemma 

hos en av forskarna, allt enligt respondenternas önskemål. En intervju genomfördes i ett 

besöksrum på respondentens arbetsplats. Alla intervjuer genomfördes i direkt möte med 

respondenterna förutom en intervju som genomfördes via telefon. Samtliga intervjuer spelades 

in med respondenternas godkännande. I snitt tog intervjuerna 40-60 minuter vardera.  
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4.5. Databearbetning och analys 

Efter att intervjuerna genomförts gjordes transkriberingar, där allt som sades i intervjuerna 

ordagrant skrevs ner i syfte att underlätta analysprocessen och undvika snedvriden subjektivitet 

(Bryman, 2013). En vanlig metod som brukar användas för att analysera kvalitativt material är 

en kvalitativt inriktad innehållsanalys. En analysmetod som enligt Bryman (2013) innebär att 

det insamlade materialet analyseras i syfte att hitta underliggande teman. Forskarteamet har 

genom en detaljerad genomläsning valt ut meningsbärande enheter i transkriberingsmaterialet. 

Meningsbärande enheter innefattar enstaka fraser, meningar eller citat som syftar till att 

beskriva något nytt om fenomenet som undersöks (Bryman, 2013). För att ge läsaren inblick i 

intervjuerna och skapa en levande läsupplevelse, har några citat valts ut för att representera 

utvalda områden. Syftet med citaten har även varit att bidra till studiens transparens. I syfte att 

göra det lättare för läsaren att läsa de citat som valts ut har forskarteamet “putsat” dem, genom 

att ord som “ju”, ”liksom” och avbrutna meningar tagits bort. Detta i fall där det ansågs möjligt 

utan att reducera citatens betydelse. En systematisk kategorisering av koder har sedan 

genomförts (Bryman, 2013). Totalt skapades fem kategorier där varje kategori synliggör både 

det manliga och det kvinnliga perspektivet. För en utförligare beskrivning om hur detta gjordes, 

se bilaga 6. Slutligen hittades ett latent innehåll, att likna vid textens underliggande mening 

(Bryman, 2013). Det här bildade studiens tema som i sin helhet presenteras i avsnittet 

Diskussion och slutsatser. 

 

4.6. Triangulering 

Bryman (2013) beskriver triangulering som ett tillvägagångssätt där forskare använder flera 

observatörer och teoretiska perspektiv för att undersöka ett ämnesområde. Syftet med 

triangulering är att höja kvalitén genom att olika resultat prövas mot varandra. Studien har 

innefattat två olika perspektiv på samma fenomen, en så kallad empirisk triangulering (Bryman, 

2013). Det här då två familjerättssocionomer, en pappa som genomgått en vårdnads-, boende 

och umgängesutredning samt en Mansjoursarbetare med erfarenheter av utsatta män har 

intervjuats. Manjoursarbetaren och pappan fick i resultatet tillsammans representera det 

manliga perspektivet. Då båda medlemmarna i forskarteamet medverkade vid datainsamlingen 

samt samarbetade genom hela forskningsprocessen, tillämpades även en 

undersökartriangulering (Larsson, 2005). Genom detta prövade forskarteamet sina tolkningar 

mot varandra i syfte att komma fram till ett gemensamt resultat. 

 

4.7. Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet har sitt ursprung i den kvantitativa forskningstraditionen och syftar till att 

analysera i vilken utsträckning det som ska undersökas verkligen undersökts, medan reliabilitet 

innefattar mätinstrumentets stabilitet (Bryman, 2013). I kvalitativ forskning är det vanligare att 

begreppet tillförlitlighet används, där motsvarigheten till validitet är studiens trovärdighet och 

överförbarhet. Bryman (2013) beskriver vidare att begreppet tillförlitlighet innefattar studiens 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera resultatet, vilket är motsvarigheten till 

reliabiliteten i en kvantitativ studie.  
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För att stärka studiens pålitlighet har en noggrann redogörelse för studiens tillvägagångssätt 

gjorts genom bland annat hänvisningar till studiens kodningsmall (se bilaga 6). Att skapa 

trovärdighet i resultaten inbegriper att forskaren rapporterar undersökningens resultat till 

respondenterna genom en så kallad respondentvalidering (Bryman, 2013). Forskarteamet 

gjorde detta genom att skicka det sammanställda intervjumaterialet till respondenterna via mejl. 

Det här gav respondenterna möjligheter att kommentera, ändra eller lägga till material till sin 

text. Till de båda familjerättssocionomerna mejlades även kompletterande följdfrågor ut, då 

dessa hade visat sig bli aktuella under analysprocessens gång. Genom hela studien har 

forskarteamet haft ett kritiskt förhållningssätt, där analysen kontinuerligt prövats och ifrågasatts 

av forskarna i syfte att förbättra resultatet (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån den mån det varit 

möjligt har forskarteamet gjort sitt yttersta för att vara objektiva i arbetet med 

resultatredovisningen och analysarbetet. Det innebär att vi strävat efter att inte påverka 

resultatet utifrån våra egna värderingar. Genom hela forskningsprocessen har vi försökt 

framföra en rättvis bild av alla respondenter samt deras åsikter, detta för att skapa äkthet i 

studien (Bryman, 2013). 

 

4.8. Generaliserbarhet 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) innebär generaliserbarhet i vilken grad resultatet kan 

överföras på en annan miljö eller en situation som inte ingår i studien. Sociala fenomen anses 

vara för ombytliga och kontextbundna för att de ska vara möjliga att generalisera på samma sätt 

som i kvantitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Något annat som påverkar en studies 

generaliserbarhet är vilka urvalsmetoder som använts. I denna studie påverkar det faktum att vi 

använts oss av icke slumpmässiga urvalsmetoder, detta då undersökningen endast innefattade 

ett fåtal personer som inte kan anses vara representativa för hela målgruppen. Resultaten ska 

därför inte generaliseras till målgruppen utan till tidigare forskning och teorier (Bryman, 2013). 

Vi anser att studiens resultat endast kan spegla respondenternas uppfattning av verkligheten. 

Detta är något vi har tagit hänsyn till då vi främst har fokuserat på att undersöka om studiens 

resultat sammanfaller med befintliga teorier och tidigare forskning. Det här innebär att studien 

har en viss teoretisk generaliserbarhet trots att resultatet inte går att generalisera till någon 

målgrupp. 

 

4.9. Forskningsetiska överväganden 

I studien har de forskningsetiska principerna som gäller för svensk forskning tagits med i 

hänsyn till de inblandade, då respondenterna fått ta del av dessa via informationsbrevet (se 

bilaga 4 och 5). Bryman (2013) förklarar innebörden av de fyra principerna. Den första 

principen är informationskravet; som innebär att berörda personer skall informeras om den 

aktuella studiens syfte och att de ska få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. 

Samtyckeskravet kräver att respondenterna i undersökningen själva ska ha rätt att bestämma 

över sin medverkan och rättigheten att avsluta sin medverkan om så önskas. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som handlar om personerna i undersökningen 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att dessa uppgifter ska förvaras så att 

obehöriga inte kan komma åt dem. Slutligen nämner Bryman (2013) nyttjandekravet, vilket 

innebär att uppgifterna som samlats in om enskilda personer endast får användas för 
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forskningsändamålet. Vetenskapsrådet (2002) understödjer dessa krav samt det så kallade 

individskyddskravet, vilket innebär att ingen respondent får utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, kränkning eller förödmjukelse under eller efter sin medverkan. Detta krav ansågs särskilt 

viktigt då studien berör ett känsligt ämnesområde. Vi har gjort allt som krävts för att uppfylla 

dessa krav samt haft dem i åtanke genom en öppen dialog med våra respondenter. 

 

4.10. Metodologiska problem 

Forskarteamet har insett den problematik det kan innebära att låta en respondent rekrytera en 

annan respondent till studien. Bryman (2013) förklarar att det finns en risk att respondenten 

påverkar resultatet genom att själv göra urvalet. Detta genom att respondenten förmedlar 

information till vissa personer men inte till andra. En annan nackdel med snöbollsurval är att 

det inte är ett slumpmässigt urval och därför inte är representativt för populationen, då det inte 

går att säkerställa hur populationen ser ut. Det här gäller även för urvalsmetoden 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2013). Ett exempel är att den intervjuade pappan inte är 

representativ för alla fäder som varit aktuella i familjerättsliga utredningar, då pappans 

utredning beskrevs som ovanligt komplicerad. Forskarteamet ser även en problematik med den 

urvalsmetod som användes för att rekrytera en familjerättssocionom på en arbetsplats där en av 

forskarna haft sin verksamhetsförlagda utbildning. För att inte påverka resultatet valdes därmed 

en familjerättssocionom som den berörda forskaren inte arbetat nära under vistelsen ut för att 

delta i studien.  

 

Det faktum att intervjuerna utfördes på olika platser kan ha påverkat studiens resultat. Det finns 

en risk att valet av miljö kan ha inverkat på respondenternas upplevelser av trygghet, något som 

i sin tur kan ha påverkat svaren de uppgav. Önskemålet var även att alla intervjuer skulle skett 

i direkt möte med varje respondent, dock genomfördes en telefonintervju på till följd av 

tidseffektiva skäl. En problematik med telefonintervjuer är att intervjuaren till exempel inte kan 

reagera på respondentens ansiktsuttryck, något som gör att feltolkningar riskerar att inträffa 

(Bryman, 2013). Ett annat dilemma vi uppmärksammade är svårigheterna med att undersöka 

två olika perspektiv. Detta då det finns en risk att vi inte lyckats göra de olika perspektiven 

rättvisa, då vi kan ha tolkat det respondenterna sagt på felaktiga sätt. En annan risk är att vårt 

eget kön, samt blivande yrkesroll, kan ha påverkat studiens resultat. 

 

4.11. Litteratursökning och källkritik 

De databaser som använts är SocIndex, Google Scholar, SwePub och DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet). Sökord som använts är: jämställdhet, faderskap, föräldraskap, 

diskriminering, paternity, parenthood, gender equality etc. Endast vetenskapliga artiklar som 

varit “peer-reviewed” har använts i syfte att säkerställa kvalitén. Materialet som studerats har 

bestått av böcker, tidningsartiklar, doktorsavhandlingar samt rapporter. När det gäller statistik 

har vi utgått från Statistiska Centralbyrån och den nyaste statistiken har därifrån inhämtats. Vi 

har även till stor del använt oss av Socialstyrelsens riktlinjer och allmänna råd, samt Sveriges 

rådande lagstiftning. Den tidigare forskningen är främst från 2000-talet, det förekommer dock 

några undantag. Forskarteamet hade önskat att all fakta och forskning hade varit tidsaktuell men 

då det varit svårt att hitta relevant forskning kring vårt specifika ämnesområde frångicks 
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dessvärre detta. När det gäller studiens teoretiska perspektiv har forskarteamet använt en del 

äldre litteratur, av den anledningen att vi inte ansåg att dessa områden förändrats märkvärt sedan 

litteraturen skrevs. Viss litteratur har även använts som kurslitteratur på Socionomprogrammet, 

vilket vi anser ökar dess trovärdighet. Vi har tillsammans läst och granskat allt material kritiskt, 

i syfte att enbart inkludera information av värde för studien.  

5. Empirisk redovisning 
I det här avsnittet presenterar vi det empiriska materialet som de fyra intervjuerna medförde. 

För att göra materialet lättare att läsa har resultatet strukturerats enligt de kategorier som 

framkommit under den kvalitativa innehållsanalysen. De fem kategorierna representerar olika 

områden som berördes i intervjuerna. Under varje rubrik lyfts både familjerättssocionomernas 

perspektiv samt männens perspektiv fram.  

 

5.1. Intervjupersoner 

Som underlag för studien genomfördes totalt fyra semistrukturerade intervjuer. Två kvinnliga 

familjerättssocionomer intervjuades i syfte att belysa ett kvinnligt och yrkesverksamt 

perspektiv. De båda familjerättssocionomerna var verksamma i två olika kommuner. De hade 

arbetat på Familjerätten i nio respektive elva år, vilket var av värde för forskarteamet eftersom 

önskemålet var att intervjua familjerättssocionomer med lång arbetslivserfarenhet. För att få 

underlag till det manliga perspektivet intervjuades en pappa som själv hade genomgått en 

vårdnads-, boende och umgängesutredning på Familjerätten. Utöver pappan intervjuades även 

en man som arbetat elva år på Mansjouren och således hade lång erfarenhet av att möta män i 

utsatta situationer. För att förtydliga vilken intervjuperson som sagt vad har vi valt att markera 

de utvalda citaten med IP1, IP2, IP3 samt IP4 (IP = Intervjuperson). Pappan motsvarar IP1, 

Mansjoursarbetaren IP2, den första familjerättssocionomen IP3 samt den andra 

familjerättssocionomen IP4. 

 

5.2. Historiens inverkan 

Under den första kategorin Historiens inverkan placerades kodord som kunde beskriva hur 

historien på olika sätt haft en inverkan på hur samhället ser på föräldraskapet. Exempel på 

kodord som ofta förekom var Samhälleliga förändringar och Samhällets normer. 

 

I materialet framkom det att båda männen var eniga om historiens inverkan på föräldraskapet. 

Detta då kvinnan traditionellt sett haft ett större föräldraansvar, något som i sin tur påverkat 

mäns föräldraskap negativt. Mansjoursarbetaren trodde att föreställningen om att kvinnan har 

företrädesrätt till barnet, medan mannen har det största försörjningsansvaret, är en historisk 

kvarleva som än idag finns kvar i samhället. Pappan berättade att han hade velat vara hemma 

med sitt barn men att han kände skuldkänslor samt ett ansvar att arbeta och försörja familjen 

istället. Han beskrev det såhär: 

 

Den som har varit hemma mest med barnet har en fördel. [...] I mitt fall var det så att jag 

verkligen ville vara hemma med mitt barn men det ville inte min före detta. Jag kände ansvaret 

att jag skulle försörja familjen. (IP1) 
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Pappan beskrev hur hans före detta partner inte såg honom som en medförälder, utan som en 

konkurrent om barnet. Dessutom beskrev pappan att hon ansåg att hans främsta uppgift var att 

försörja familjen. Båda männen konstaterade också att Sverige successivt är på väg mot ett 

jämställt samhälle men att det kommer att ta tid. Trots att förändringarna upplevdes som 

långsamma, framkom det att mycket gjorts för att stärka faderskapets roll i samhället. Den 

utökade pappaledigheten lyftes fram som en positivt bidragande orsak, inte minst för barnets 

välmåendes skull, då barnet ansågs behöva båda sina föräldrar lika mycket. Framtiden lyftes 

fram som ljus, där männen hoppades att dagens generation kommer kunna bevittna en 

utveckling åt ett mer jämställt samhälle. 

 

Något som tydligt framkom i familjerättssocionomernas intervjuer var att det finns samhälleliga 

förväntningar om hur mödrar och fäder ska vara. En uppfattning var att mödrarna historiskt sätt 

haft huvudansvaret för barnen, medan fäderna arbetat och tagit hand om praktiska saker runt 

familjen. Det här ansågs ha naturliga och biologiska orsaker då modern är den som föder och 

ammar barnet från första början. Trots att det idag är fler mödrar som arbetar heltid var deras 

gemensamma uppfattning att många mödrar fortfarande arbetar deltid och att förändringar 

rörande jämställdhet tar tid. En av familjerättssocionomerna beskrev att det är vanligt att fäder 

hamnar i underläge när det uppstår allvarliga konflikter i hemmet. Ofta har mödrar en väldigt 

stark relation till sina barn, då ett starkt känslomässigt band byggts upp under den första tiden 

tillsammans med barnet. Det här ansågs leda till att det blir lättare för ett barn att någonsin 

förskjuta sin pappa än sin mamma. Historiskt sätt har fäder varit mer frånvarande då de arbetat 

för att försörja familjen, så trodde även familjerättssocionomen att det fortfarande ser ut i vissa 

familjer. Hon ansåg att det fortfarande är många fäder som arbetar mycket och spenderar tid 

borta på arbetsresor, vilket i sin tur påverkar relationen till barnet. Familjerättssocionomen 

förklarar detta vidare: 

 

När föräldrarna hamnar i en konflikt och barnet har en närmare relation till mamman [...] då 

hamnar pappan i en sämre situation än vad mamman gör. Det är inte så ofta i samhället som 

kvinnan blir överlägsen mannen men just i det fallet så märks det ganska tydligt. (IP3) 

 

En av familjerättssocionomerna beskrev att det är svårt att göra något åt det bristande 

känslomässiga bandet till barnet i en utredningsprocess. Det fanns en tanke om att fler föräldrar 

behöver fundera över konsekvenserna det får, av att de lämnar ifrån sig sina barn allt tidigare 

för att tjäna pengar. En annan uppfattning var att pappan hamnar i underläge på grund av hur 

lagen kring faderskap är utformad. Som det idag ser ut får ogifta mödrar ensam vårdnad när 

barnet föds. Är föräldrarna inte överens om att vårdnaden ska vara gemensam fortsätter 

mamman ha ensam vårdnad. Om en förändring ska till krävs det att pappan går till domstol, 

något som förutsätter att pappan är villig att kämpa för sin delaktighet som förälder. 

 

5.3. Stereotypa könsroller och fördomar 

Under den andra kategorin Stereotypa könsroller och fördomar placerades kodord som kunde 

beskriva hur respondenterna upplevde fördomar och förutfattade meningar rörande kön och 

föräldraskap. Kodord som ofta förekom var Stereotypa föräldraroller, Förutfattade meningar 

och Subjektivitet. 
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Båda männen visade sig vara eniga gällande förekomsten av förutfattade meningar, både i 

samhället generellt och på Familjerätten. De båda männen såg en fara i att det finns förutfattade 

meningar om mamman som “bättre” än pappan på att sköta barnet. Detta ansågs vara något som 

Familjerätten behövde bli bättre på att hantera. Mansjoursarbetarens generella uppfattning var 

dock att de flesta utredningar på Familjerätten fungerade bra, då det framkom historier där män 

blivit väl mottagna. Den största orsaken till att missnöjda män uppsökte Mansjouren ansågs 

bero på problematik mellan män och enskilda handläggare. 

 

En annan uppfattning männen hade var att utsatta män tenderar att förlora sina sociala nätverk, 

något som riskerar att försätta dem i ytterligare utanförskap. Kvinnorna ansågs behålla sina 

nätverk, något som upplevdes bero på att de har lättare att prata med varandra om känslor och 

att de på så sätt lyckas komma varandra nära. På grund av att kvinnor ansågs ha lättare att förstå 

varandra, var tolkningen att kvinnorna på Familjerätten hade lättare att sympatisera med och 

relatera till det egna könet. Kvinnan upplevdes få större respons och familjerättssocionomerna 

verkade lyssna mer på vad kvinnan berättade. Pappan berättade att han upplevde att 

familjerättssocionomerna hade förståelse för hans före detta partner och hennes oro men ingen 

förståelse för hans oro som pappa. En annan fördom i samhället ansågs vara att män inte vill 

söka professionell hjälp, då de ska vara självständiga och lösa sina problem på egen hand. En 

av männen tyckte att samhället förmedlade bilden av att det är skamligt att rådfråga andra, samt 

att det därför är något många män undviker. Manjoursarbetaren trodde att detta i sin tur bidragit 

till en bristande professionell hjälp för utsatta män, något som innebär att många män saknar en 

plattform där de kan tala om sina problem. Männen saknar på så sätt en gemenskap där de kan 

prata med andra som befunnit sig i liknande situationer. Männen hade trots det förståelse för 

Familjerätten och hur lätt det måste vara att bli färgad av sitt arbete. Det fanns en teori om att 

familjerättssocionomer påverkas av samhällets normer i utredningar där det står ord mot ord. 

Det här var något pappan själv hade upplevt, då hans före detta anklagade honom för misshandel 

utan att ifrågasättas. Pappan fick däremot inte något tillfälle att själv delge sin historia. Han 

beskrev det på det här sättet: 

 

Det jag var med om i början innan man verkligen engagerade sig och började titta på det här, 

var att jag blev väldigt dömd på förhand. Det märktes väldigt tydligt att man ville sätta in mig 

i ett fack… Jag fick verkligen kämpa för att få människor att lyssna på mig. När dom väl gjorde 

det och började tänka i andra banor… Så började pusselbitarna falla på plats. (IP1) 

 

Familjerättssocionomernas bilder av stereotypa könsroller och fördomar både överensstämde 

och skiljde sig från männens. En av familjerättssocionomerna beskrev att hon upplevde att 

mödrar döms hårdare än fäder och att det i många fall ställs lägre krav på fäder. En förklaring 

ansågs vara att samhället har höga förväntningar på att mödrar ska vara duktiga på att ta hand 

om sina barn. En annan uppfattning var att mödrar ofta är mer strukturerade och vill att det ska 

vara ordning på mattider och sovtider, medan fäderna “inte tog så hårt på allting”. En av 

familjerättssocionomerna beskrev det så här: “Självklart så har vi förutfattade meningar, för 

vem har inte det? Vi är ju bara människor. Så det klart att det finns förutfattade meningar 

utifrån kön och man förväntar sig kanske olika saker av mamman och av pappan.“ (IP3) Vidare 
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betonades barnets behov av struktur och rutiner som viktiga inslag i barnets uppfostran. Något 

annat som uppmärksammades var att mödrar och fäder ofta tenderade att ha olika svårt för att 

uttrycka sig, där det ofta var pappan som hade svårt att ge uttryck för sitt föräldraskap. En 

familjerättssocionom trodde att det nödvändigtvis inte var något som hade att göra med kön, 

utan att det främst kunde bero på individens egna förmågor. Det ansågs dock finnas en generell 

uppfattning om att kvinnor har lättare att uttrycka sig om känslomässiga relationer. 

 

På frågan om familjerättssocionomerna tror att det får några konsekvenser av att Familjerätten 

domineras av kvinnliga socionomer, blev svaret ja. Den ena familjerättssocionomen berättade 

att det pratades mycket om just detta i personalgruppen. På hennes arbetsplats trodde de att det 

till stor del beror på fördomar om att Familjerätten alltid tar kvinnornas parti. Hon berättade att 

hon en gång mötte en pappa, som var motvilligt inställd och som bestämt ville prata med en 

man istället för henne. Hon förklarade då för pappan att det inte finns så många män inom 

socialt arbete. Efter hand slappnade pappan av och hela utredningen slutade med att han tackade 

Familjerätten för att de hade gjort ett bra jobb. Den andra familjerättssocionomen förklarade att 

många använder det faktum att Familjerätten är kvinnodominerad på ett negativt sätt, som en 

ursäkt för att peka på Familjerätten som ojämställd. En av familjerättssocionomerna lyfter 

problematiken ett steg längre då hon betonar BVCs roll i skapandet av stereotypa föräldraroller. 

Detta på grund av att BVC möter många nyblivna föräldrar i olika situationer, under ett tidigt 

skede av föräldraskapet. Hon berättade om kollegor som träffat fäder och fått höra deras 

negativa upplevelser av BVC. Fäderna kände sig uteslutna då personalens information enbart 

riktade sig till mödrarna, vilket försatte fäderna i underläge redan från barnets födelse. 

 

5.4. Strategier för jämställdhet 

Under nästa kategori Strategier för jämställdhet placerades kodord som kunde beskriva vilka 

strategier respondenterna ansåg att Familjerätten borde använda för att arbeta mot jämställdhet. 

Det här perspektivet belyser även vilka arbetssätt som inte uppfattades som positiva ur ett 

jämställdhetsperspektiv, samt framtida strategier för jämställdhet i samhället. Exempel på 

kodord som förekom var Objektivitet, Professionalitet, Erfarenhet och Medvetenhet. 

 

Männens generella uppfattning var att arbete för ett mer jämställt samhälle måste börja 

uppifrån, då förebyggande arbete har större genomslagskraft om det kommer från regeringshåll, 

än om det kommer från enskilda individer. En överensstämmande uppfattning männen hade, 

var även att alla som kommer till Familjerätten ska få chansen att berätta sin historia, då både 

män och kvinnor ska få samma rättigheter att uttrycka sig. Uppfattningen var att alla som 

kommer till Familjerätten borde få samma bemötande och att familjerättssocionomerna skulle 

se till individen och inte till könet. Förändringar mot jämställdhet ansågs möjligt så länge 

Familjerätten ser på kvinnor och män med lika villkor. Mansjoursarbetarens åsikt var att 

utredningarna i de flesta fall fungerade bra, trots att det fanns exempel på det motsatta. Pappans 

upplevelser av Familjerätten präglades av blandade känslor, där han vid första kontakten 

upplevde en bristande förståelse hos familjerättssocionomerna han mötte. Situationen 

utvecklade sig dock till det bättre och pappan beskrev den färdiga utredningen som välgjord 

och välskriven, där det märktes att Familjerätten tagit situationen på allvar och agerat 

professionellt. Utredningen talade tydligt till pappans fördel, något som inte ansågs höra till det 
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vanliga enligt statistiken. Pappans teori var att det kunde bero på att Familjerätten oftast inte 

vill göra för avgörande bedömningar. Pappan berättade att utredningen varit lång och 

komplicerad. Han var tacksam över att de två ansvariga utredarna hade arbetat länge och att de 

var erfarna, då han tvivlade på att nyexaminerade handläggare skulle hanterat utredningen på 

ett lika bra sätt. 

 

Mansjoursarbetaren hade mycket att berätta om de män han varit i kontakt med. Under 

utredningssamtalen på Familjerätten hade många män upplevt att familjerättssocionomerna 

riktade in sig på kvinnornas historier. När männen sa ifrån eller emot beskrev de att kvinnan 

fick förståelse för sitt agerande, även om hon reagerade med oresonliga känsloutbrott. I motsatta 

situationer ansågs mannen dock inte få samma förståelse, då han istället utpekades som obstinat. 

Männen som kände sig svikna av Familjerätten upplevde att det var svårt att få någon 

upprättelse. Dessa män upplevde utredningsprocessen som långsam och sekretessen ansågs 

försvåra arbetet med att komma åt problemen. Några av de som sökt sig till Mansjouren hade 

upplevt att de var i numerärt underläge, detta eftersom det alltid var två kvinnliga 

familjerättssocionomer de mötte. De beskrev sina upplevelser som att det var “tre mot en” under 

utredningen. Manjoursarbetaren beskrev situationen på det här viset: 

 

De män som kommer till oss och har varit och vänt på dörren till Familjerätten och genomgått 

en vårdnadsutredning, dom är väldigt kränkta. Otroligt ledsamt är det att höra... Hur dom 

beskriver ”tre mot en, tre mot en, tre mot en.” (IP2) 

 

I situationer där det finns djupgående konflikter mellan föräldrarna och där en av föräldrarna är 

duktig på att manipulera, måste utredarna kunna se på situationen från ett helhetsperspektiv. 

Det här lyfte männen fram som extra viktigt då även barn riskerar att utnyttjas av manipulativa 

föräldrar. Männen ansåg att alla utredare måste lära sig hur de ska bemöta klienter på bra sätt. 

De underströk att alla socionomer måste ha kunskap om verklighetens komplexitet, samt hur 

de ska vara objektiva i sitt arbete. Ingen utredare ska på förhand vara inarbetad på ett visst 

arbetssätt, utan ett professionellt förhållningssätt måste bibehållas genom hela utredningen. Det 

här exemplifierades på följande sätt: 

 

Det spelar som ingen roll vilka som blir utsatta, utan om man är professionell... Då ser man 

inte till kön. Då ser man till sammanhanget och hur saker och ting är. Det är det vi ska sträva 

till när det gäller jämställdhet och jämlikhet. [...] Med rätta ingångar har man det här 

jämlikhet- och jämställdhetstänket i ryggmärgen, då spelar det ingen roll om det är en man 

eller kvinna, va… (IP2) 

 

När det rör förutfattade meningar förklarade familjerättssocionomerna att det första steget är att 

det finns en medvetenhet kring dessa. En familjerättssocionom beskrev förutfattade meningar 

som “en ryggsäck som vi alla bär med oss men som vi inte alltid är medvetna om”. 

Familjerättssocionomerna trodde och hoppades att könet inte påverkade utfallet i 

bedömningarna de gjorde men hänvisade till att det kan vara svårt att veta om sina egna 

förutfattade meningar. Angående Familjerätten som kvinnodominerad arbetsplats, ansåg båda 

familjerättssocionomerna att bristen på manliga kollegor får negativa konsekvenser. En 
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familjerättssocionom tyckte att det självklart vore bra med fler män då det hade bidragit med 

ett manligt perspektiv, både i arbetet och i möten med fäder. Bristen på manliga socionomer 

ansågs vara en resursfråga, i och med att få män söker sig till socialt arbete och Socialtjänsten. 

 

En familjerättssocionom berättade att de alltid träffar föräldrarna var för sig i de inledande 

samarbetssamtalen, där föräldrarna får samma information och samma frågor. Det här är en 

strategi de använder för att arbeta mer jämställt då alla föräldrar på så vis har samma 

förutsättningar. Andra metoder som användes ansågs vara att lyfta fram barnets perspektiv. 

Detta då föräldrarnas förmågor att tillgodose barnets behov ansågs vara viktigare än om man är 

mamma eller pappa. För att lyfta barnet brukar alla utredningar i regel innehålla minst ett samtal 

med barn som är över sex år, samtidigt som det alltid görs ett hembesök hos båda föräldrarna. 

På Familjerätten får utredarna ofta höra två olika historier av föräldrarna de möter, där de 

försöker se vilken version som verkar mest trolig. Eftersom utredningarna varar i tre till fyra 

månader ger det även familjerättssocionomerna tid att bilda sig en grundlig uppfattning av 

situationen. Båda familjerättssocionomerna berättade att de arbetade med helhetsbedömningar, 

där de tittar på vad föräldrarnas berättelser, referensernas berättelser, polisens register samt 

socialregistret säger. Hur helhetsbedömningarna fungerar förklarades så här: 

 

Vi tar in referenser där vi får en neutralare bild av hur det är. Vi tittar också i register. Ganska 

ofta finns det uppgifter i socialregistret och ibland i polisens register. Där kan man också få 

vägledning. Så jag tycker inte att det är ett problem att dom säger olika saker. Det blir en 

helhetsbedömning. [...] Sen träffar vi ju dom här föräldrarna flera gånger också under en 

utredning, så man hinner känna in dom. (IP4) 

 

Alla vårdnads-, boende och umgängesutredningar tilldelas två utredare, något 

familjerättssocionomerna menade var nödvändigt. Att tillämpa två olika perspektiv lyftes fram 

som ett viktigt arbetssätt för att stärka rättssäkerheten, samt att det bidrar till möjligheten att 

diskutera svåra bedömningar med någon. En familjerättssocionom menade att det är viktigt att 

diskutera risken att förutfattande meningar påverkar de bedömningar som görs. Dock lyftes den 

höga arbetsbelastningen upp som ett hinder, då tidsbristen är ett faktum som tvingar 

familjerättssocionomerna till andra prioriteringar. När det kom till strategier för jämställdhet 

och förebyggande arbete, var ett förslag att redan vid en föräldrautbildning informera föräldrar 

om vikten av att spendera tid med sina barn. Detta för att båda föräldrarna ska kunna utveckla 

starka anknytningar tidigt. 

 

5.5. Barnets bästa 

Denna kategori bildades då barnets bästa visade sig ha en stor roll i vårdnads-, boende och 

umgängesutredningarna. Detta då en bristande jämställdhet mellan föräldrarna tenderar att 

drabba barn negativt. Här placerades kodord som beskriver jämställdhet när det kommer till 

vårdnads-, boende och umgängesutredningar från ett barnperspektiv. Kodord som ofta förekom 

var Lojalitetskonflikt, Föräldrarätt, Helhetsbedömning och Kontinuitetsprincipen. 

 

Båda männen uttryckte en oro för de barn som blir aktuella för utredningar på Familjerätten. 

De uttryckte även en oro över felaktiga bedömningar som riskerar att leda till barn som inte får 
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träffa sin ena förälder. Det ansågs i sin tur strida mot det faktum att varje barn har behov av, 

samt rätt till kontakt med båda föräldrarna. Oron grundade sig till stor del i de situationer där 

det stod ord mot ord, då uppfattningen var att kvinnan oftast blev trodd trots att det inte gick att 

bevisa hennes historia. Pappan beskrev hur hans före detta undanhöll föräldrarnas barn från 

honom, vilket ledde till att barnet inte tilläts ha en god kontakt med sin pappa. Pappan såg en 

fara med detta, något han berättar om: 

 

Då tänker jag bara på barn som lever i en familjesituation där det inte är pappan som är 

problemet, där det kanske är mamman… Vad händer med dom barnen? Får dom barnen någon 

hjälp eller hamnar dom mellan stolarna? (IP1) 

 

Ett samhälleligt problem männen talade om var det faktum att utsatta pappor utgör en osynlig 

grupp. Pappan upplevde att samhället inte uppvisar något engagemang att nå dessa pappor, 

vilket i sin tur påverkar barn som bevittnar eller utsätts för våld. Den hjälp som finns är enbart 

riktad till mammor med barn, medan pappor med barn är uteslutna. Pappan förklarade att det 

bristande stödet som fanns kring föräldrarnas konflikt påverkade deras barn negativt, nästintill 

traumatiskt. Inte minst genom att barnet hamnade i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna, där 

barnet hamnade i kläm. Om det hade funnits hjälp att tillgå var detta något som hade kunnat 

stoppas, vilket talar om att en förändring måste ske för att se till barnets bästa. 

 

Familjerättssocionomerna menade att barn som befinner sig i en utredningsprocess oftast mår 

väldigt dåligt. I de fall där utredningen fokuserar på föräldrarnas konflikt, kommer barnet inte 

till sin rätt om man ska se till Socialtjänstlagen. Det ansågs vanligt att föräldrarna fokuserade 

på den pågående konflikten, i stället för på barnets bästa. Det viktigaste momentet i 

utredningsprocessen ansågs därför vara att lyfta barnets behov. En överensstämmande 

uppfattning var att Familjerättens främsta uppgift är att undersöka hur den känslomässiga 

relationen mellan barnet och föräldrarna ser ut. En av familjerättssocionomerna beskrev att det 

tyvärr ofta finns en mer bristfällig relation till pappan, detta då barnen oftare upplevde att de 

kunde vända sig till mamman för att prata om svåra saker. En annan uppfattning var att många 

föräldrar tenderar att hänvisa till sin föräldrarätt. Den ena familjerättssocionomen förklarade att 

även om båda föräldrarna har rätt till barnet enligt lag, är det något som är svårt att upprätthålla 

i praktiken. En av familjerättssocionomerna beskriver det på ett tydligt sätt: 

 

Det finns som ingen rättvisa i det här helt enkelt. Det går inte att få det rättvist. Det är någonting 

som vi också brukar tala om. Det står i Socialstyrelsens handböcker till och med, det är barnets 

bästa som ska gå före. Då är det ju inte någon rättvisa mellan föräldrarna det handlar om. 

(IP4) 

 

Samma familjerättssocionom berättade att det inte är ovanligt att pappor som saknar en 

känslomässig relation till barnet kräver lika mycket tid med det som mamman, trots att pappan 

inte hunnit skapa en trygg anknytning till barnet. Familjerättssocionomen ställde sig dock 

frågade till varför någon förälder skulle vilja ha ett barn som inte var tryggt hos sig och menar 

att: “Om vi inte ska utgå ifrån barnets relation till föräldrarna, vad ska vi utgå ifrån då? Vi kan 

inte utgå ifrån vem som kan köpa flest Ipads. Det blir inga trygga barn av det.” (IP3) En 
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familjerättssocionom berättade att de flesta föräldrar som kommer till Familjerätten har ett “jag 

har rätt till barnet”-perspektiv. I situationer där båda föräldrarna har ett barnperspektiv är det 

ovanligt att de möter varandra i en tvist. En annan viktig faktor familjerättssocionomerna lyfte 

fram var kontinuitetsprincipen, något som ibland appliceras i bedömningar som rör barnets 

bästa. Det som står i Socialstyrelsens anvisningar är att inget ska ändra på barnets förhållanden 

om det inte finns starka skäl till att göra det, något som väger tungt i Tingsrätten enligt en av 

familjerättssocionomerna. Hennes uppfattning var att Tingsrätten inte alltid hade samma 

uppfattning som utredarna om vad som var barnets bästa. Hon upplevde att Tingsrätten ibland 

dömde ut umgänge i brist på andra alternativ. Lagen och praktiken tycktes inte vara samspelta 

i detta avseende, då det ansågs strida mot barnets bästa och snarare handla om en föräldrarätt. 

 

Familjerättssocionomerna förklarade även att det i vissa fall gick att urskilja vilken förälder 

som inte haft en så nära relation med barnet. Det kunde till exempel handla om föräldrar som 

inte kunde beskriva sina barn eller berätta om rutiner kring barnet. En familjerättssocionom 

berättade att de brukar förklara för föräldrar de möter att barn behöver både en mamma och en 

pappa, samt att båda föräldrarna är lika viktiga för att bygga upp barnets grundtrygghet. Barnet 

behöver båda sina föräldrar men det viktigaste är alltid att barnets behov blir tillgodosedda. För 

att lyfta barnets perspektiv pratar Familjerätten i regel med alla barn från sex år och de träffar 

varje barn vid minst ett hembesök. Det här ansågs som en viktig del i Familjerättens 

helhetsbedömning. 

 

En av familjerättssocionomerna berättade att de tyvärr är dåliga på uppföljningsarbetet när det 

kommer till vårdnads-, boende och umgängesutredningar. Det är endast i något enskilt fall det 

inträffat, ett faktum hon beklagade sig över då det riskerar att leda till att barnets bästa hamnar 

i skymundan. Något annat som nämndes var det faktum att många föräldrar väljer att arbeta 

mycket för att försörja familjen, samt att de grundar beslutet i att de vill ge barnet goda 

ekonomiska förutsättningar. Familjerättssocionomerna befarade att det i sin tur kan leda till att 

relationen till barnet påverkas negativt. Det viktiga ansågs inte vara vilken förälder som arbetar 

och tjänar mest pengar, utan vilken förälder som får barnet att känna sig tryggt. 

 

5.6. Våldets inverkan på Familjerättens arbete 

Ett område vi inte förväntades beröra, i så stor omfattning, uppenbarade sig under arbetets gång. 

Den sista kategorin Våldets inverkan på Familjerättens arbete, beskriver hur våld mellan 

föräldrarna spelar roll för synen på jämställdhet när det kommer till vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar. Ofta förekommande kodord var Manlig utsatthet, Manlig förövare, 

Kvinnan som offer och Våld i nära relationer. 

 

Under intervjun framkom det att pappan hade blivit utsatt för våld, en tanke han berättade att 

omgivningen inte kunde förstå. Det var lättare att tro att det var tvärtom, när hans före detta sa 

att det var han som utövade våldet. Pappan menade att Familjerätten bara köpte hennes historia 

rakt av utan att ifrågasätta den, samt att han inte fick något gehör för det han berättade. Pappan 

menade att det finns en viss förklaring till det, eftersom vi människor tror på det vi är vana vid 

och blir matade med varje dag. Föreställningen om kvinnan som offer och mannen som förövare 

ansågs ligga bakom detta. Pappan beskrev sin upplevelse av föreställningen så här: 
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Det jag har slagits av är att det är så många som köper hennes historia. Det är så lätt då att 

man ser kvinnan som offret och mannen som förövaren. Det är konstigt att tänka att det är en 

kvinna som utsätter mannen för saker... Så var det för mig också när jag växte upp, “man slår 

aldrig en kvinna” men jag har aldrig fått höra motsatsen. Sen finns det vissa skillnader så klart 

i och med att män oftast är starkare men det spelar inte så stor roll i slutändan. Det handlar 

om att det i extrema fall är en person som tar makten över någon annan... Hur duktig du är på 

att plocka ner en människa. Då spelar det ingen roll hur stor och stark man är. (IP1) 

 

Det visade sig även att pappan hade negativa upplevelser av samarbetssamtal på Familjerätten, 

något föräldrarna inledningsvis provat i syfte att lösa konflikterna. Pappan beskrev en händelse 

då han gick in i besöksrummet och hans före detta redan satt i rummet. Hon hade gråtit och det 

låg massvis med papper på bordet, något som gjorde att pappan förstod att hon hade suttit där 

ett bra tag. Pappans uppfattning var att hon manipulerade familjerättssocionomerna och att hon 

spelade på att hon var kvinna. Han beskriver hur familjerättssocionomerna uppmanade honom 

att ta tillbaka den stämningsansökan han hade lämnat in. Pappan berättade att hans tanke då 

var: “Begriper dom ingenting? Gör jag det kommer jag vara borta från mitt barns liv”. Han 

hänvisades sedan att söka hjälp för sitt “våldsamma beteende” på Mansmottagningen, dit 

förövare kan vända sig för våldsproblematik. Han gick dit två gånger men kände sedan att det 

tog emot, då det kändes fel att gå till en verksamhet riktad mot våldsbenägna, när det var han 

som hade blivit utsatt. I sitt desperata behov av hjälp fick pappan till slut kontakt med 

Mansjouren, där han fick mycket stöd och hjälp. Där fick han även prata med andra som varit 

med om liknande situationer. Pappan förklarade att han troligtvis inte hade orkat ta sig igenom 

allt om det inte hade varit för stödet omkring honom. Detta då samhället inte hade funnits där 

för honom. Samhället ansågs arbeta för att hjälpa utsatta kvinnor och män som utövar våld. Det 

ansågs även saknas beredskap för motsatta situationer, något båda männen poängterade. 

Mansjoursarbetaren berättade att det var vanligt att många män sökte sig till Mansjouren när de 

var inne i en utredningsprocess på Familjerätten. Dessa män eftersökte oftast väldigt omfattande 

kontaktstöd, som kunde sträcka sig över långa tidsperioder. Mansjoursarbetaren beskrev även 

att det är en specifik målgrupp som söker sig till Mansjouren, främst är det män som känner sig 

kränkta och felbehandlade.  

 

Mansjoursarbetaren talade även om normaliseringsprocessen och att den sällan nämns när det 

gäller män, trots att det är en process som upplevs lika omfattande oavsett kön. Pappan hade 

själv fått erfara detta, då han inledningsvis inte förstod vad han varit med om. Det var först efter 

en bearbetningsprocess han insåg att det handlade om våld i nära relationer. När det gäller mäns 

utsatthet och brist på riktade stödinsatser, talades det om behovet av ett stödboende för utsatta 

män. Som det idag ser ut i männens kommun finns ingen tillflyktsort för utsatta män. Pappan 

beskrev att han, när det var som värst, ville ta sitt barn och lämna hemmet. Då det saknas ett 

stödboende och det därför kunde ha setts som kidnappning, vågade pappan dock inte genomföra 

det. Det framkom även att kommunen inte visat något intresse av att bidra med insatser, vilket 

kunde uppfattas som diskriminerande mot dessa män. Båda männen tryckte på att det finns 

behov av en stödinsats i form av en plats dit alla kan vända sig när det gäller familjerelaterat 

våld, en plats som är oberoende av kön. 
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I familjerättssocionomernas intervjuer framkom det att båda respondenterna upplevde en allt 

större våldsproblematik med kopplingar till familjerättsliga utredningar. Något som bland annat 

gjort det uppmärksammade våldet tydligt, är det ökade behovet av professionella 

umgängesstöd. En av familjerättssocionomerna berättade att det inte alltid ingått i rutinerna att 

fråga om våld, när hon först började arbeta på Familjerätten gjordes det nämligen inte. Detta 

var något som hade införts senare och som nu utökats allt eftersom. Enligt henne var det bra att 

våldsrelaterade frågor nu ställs som rutin, eftersom det ger mer kunskap om familjesituationen 

samt barnets situation. En skattning som gjorts i en av kommunerna visade att Familjerätten 

identifierade mest våld av alla arbetsgrupper på Socialtjänsten. Förklaringen ansågs vara att 

Familjerättens utredare alltid frågade om det förekommit våld. För de flesta föräldrarna 

behövde utredarna ofta förklara vad våld i nära relationer innebär. Många har för vana att enbart 

förknippa det med fysiskt våld, trots att begreppet är mycket bredare och mer komplext. En av 

familjerättssocionomerna berättade att det ibland händer att föräldrar anklagar varandra för 

sådant som inte har hänt. En teori var att våld och sexuella övergrepp är sådant som föräldrarna 

kan ta till, i syfte att förtala den andra och själv göra sin röst hörsammad. Föräldrarna ansågs 

ibland också vara lika delaktiga när det gällde våldet som förekom. En av 

familjerättssocionomerna beskrev att: 

 

Min upplevelse är att det är vanligt att det framkommer uppgifter om våld i utredningarna. Det 

behöver dock inte betyda att någon blivit dömd för ett våldsbrott mot den andre föräldern. Ofta 

är det motstridiga uppgifter och vanligtvis är det då en mamma som uppger att hon blivit utsatt 

för våld, det kan vara både fysiskt och psykiskt av pappan. (IP4) 

 

En av familjerättssocionomerna upplevde att det vanligtvis var fäderna som utövade våldet, 

trots att hon hade erfarenheter av att möta fäder som själva utsatts för våld i nära relationer. 

Hon trodde dock att det kunde finnas ett mörkertal när det kommer till utsatta män, något som 

ansågs bero på att män uppfattar det som skamligt att söka hjälp. Att vara utsatt för våld i nära 

relationer är något som brukar föra med sig känslor av skam och skuld oavsett kön, menar 

familjerättssocionomen. Samma familjerättssocionom berättade att de hade startat ett projekt i 

kommunen med fokus på våld, där det talades om att det finns behov av krisstöd och krissamtal 

för män. Kommunen hade även en stödinsats dit alla, som utövat eller utsatts för våld, kunde 

vända sig för att få hjälp. Familjerättssocionomen såg en fördel i att alla insatser samlas på ett 

och samma ställe, då de som arbetar med insatserna på så sätt kan specialisera sig på våldet och 

på bli kunnigare. Båda familjerättssocionomerna tyckte att det fanns ett behov av en Mansjour, 

på samma sätt som det finns behov av Kvinnojourer, även om det inte är i samma utsträckning. 

Angående barnets bästa, var familjerättssocionomerna av den generella uppfattningen att barnet 

tenderar att hamna i skymundan när det kommer till umgängesutredningar i Tingsrätten. Trots 

att Familjerätten bedömt ett umgänge som olämpligt på grund av våldsproblematik, tenderar 

Tingsrätten att döma ut ett umgänge i alla fall. 
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6. Analys av det empiriska materialet 
I det här avsnittet analyserar vi det insamlade empiriska materialet utifrån den tidigare 

forskningen. Materialet kopplas även till studiens teoretiska utgångspunkter, 

socialkonstruktivistisk teori samt teorier om könets konstruktion. Samma rubriker som använts 

i det empiriska resultatet används i analysen. 

 

6.1. Historiens inverkan 

Alla respondenter upplevde att historien fortfarande påverkar föräldraskapets utformning i 

samhället. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan innebörden av kroppsliga skillnader 

mellan könen få större betydelse än nödvändigt, något som förstärks av sociala processer i 

samhället (Wenneberg, 2010). Historiskt sett har det funnits en generell uppfattning om en 

naturlig arbetsfördelning mellan könen, bland annat att kvinnan med sina biologiska 

förutsättningar ska amma barnet som hon fött. Burgess (1997) menar att detta i sin tur lett till 

missuppfattningen att män är biologiskt programmerade att vara oengagerade i föräldraskapet. 

Fäderna har till följd av detta påverkats negativt, då de fått svagare föräldraroller redan från 

barnens födsel (Burgess, 1997).  

 

De manliga respondenterna betonade vikten av att stärka fadersrollen på en samhällelig nivå. 

Att föräldradagarna i dagens samhälle kan delas lika mellan föräldrarna lyftes fram som ett steg 

i rätt riktning. Att mödrar länge haft huvudansvar för barnen medan fäder haft ett 

försörjaransvar, har enligt Plantin (2001) påverkat hur närvarande fäderna varit som föräldrar. 

Än idag är det många fäder som arbetar mer heltid och tar ut färre föräldraledighetsdagar än 

många mödrar (Plantin, 2001). Statistik från Statistiska Centralbyrån (2014) visar att mannen i 

de flesta familjer väljer att överlåta en del av sina dagar till kvinnan. och hela 60 % av männen 

tar inte ut någon föräldraledighet alls under barnets första år. Enligt Burgess (1997) beror det 

här inte på en vilja att arbeta utan snarare på en vilja att ta igen mödrarnas förlorade inkomster. 

Den intervjuade pappan berättade att han ville vara hemma med sitt barn men att han kände sig 

tvingad att försörja familjen.  

 

Familjerättssocionomerna menade att fädernas frånvaro genererar svaga känslomässiga band 

mellan många fäder och barn. Mödrarna ansågs i sin tur ha starkare band till barnen eftersom 

de varit hemma mycket under barnens uppväxt. Familjerättssocionomerna befarade att detta 

bidragit till att många fäder hamnar i underläge när det uppstår allvarliga konflikter, då den 

svaga anknytningen gör det lättare för ett barn att förskjuta sin pappa. Det här kan relateras till 

teorier om könets konstruktion där det blir tydligt att kvinnan har en överordnad position när 

det kommer till föräldraskapet, något som skiljer sig mot hur det ser ut i det patriarkala 

samhället i övrigt (Connell, 2008). När föräldrarna väl hamnat i en utredningsprocess ansåg 

familjerättssocionomerna att det redan var för sent att göra något åt ett bristande känslomässigt 

band. På grund av detta ansågs det viktigt att nå ut med information till alla föräldrar om vikten 

att skapa starka anknytningar tidigt. 

 

Respondenterna talade även om den kvinnliga företrädesrätten till barnet, något de ansåg att 

samhället fortfarande upprätthåller. På grund av hur lagen kring faderskap är utformad tenderar 
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den att försätta fäder i underläge, då ogifta mödrar får ensam vårdnad så länge föräldrarna inte 

bestämmer något annat. De skillnader som finns mellan könen när det kommer till 

vårdnadshavarskap går att utläsa i statistiken, där kvinnor i större utsträckning visar sig vara 

ensamma vårdnadshavare. År 2014 hade 6,1 % av alla mödrar i Sverige ensam vårdnad om sina 

barn, motsvarande 0,6 % av alla fäder (Statistiska Centralbyrån, 2014).  

 

6.2. Stereotypa könsroller och fördomar 

Respondenterna var alla överens om att det förekommer många fördomar, stereotypa könsroller 

och förutfattade meningar om kön i samhället. Hur dessa förutfattade meningar skapas går att 

koppla till socialkonstruktivistisk teori, där Wenneberg (2010) menar att det sociala samspelet 

i kombination med makt och kultur införlivar normer i samhället. Då faktorer som makt och 

kultur varierar är föreställningar om män och kvinnor därför i ständig förändring (Wenneberg, 

2010). Genom att tala om den rådande könsmaktsordningen där män är överordnade kvinnor, 

försöker teorier om könets konstruktion förklara samhällets patriarkala strukturer (Connell, 

2008). Dessa strukturer påverkar i sin tur hur människor ser på könsroller i samhället. Johansson 

(2000) förklarar att dessa könsroller riskerar att påverka våra attityder, handlingar och 

förhållningssätt. Tidigare forskning visar att detta bidrar till stereotypa bilder av män och 

faderskap samt motsvarande föreställningar om kvinnor och moderskap, något som i sin tur 

påverkar utformningen av sociala insatser (Johansson, 2000). När det kom till skillnader mellan 

könen var uppfattningen från familjerättssocionomernas perspektiv att mödrar ofta döms 

hårdast och att det i många fall ställs lägre krav på fäder. Det här var något som antogs bero på 

samhällets höga förväntningar på mödrars föräldraskap, vilket ansågs påverka kvinnor negativt. 

Perälä-Littunens (2007) studie med syfte att kartlägga kulturella bilder av föräldraskapet, visade 

att modersrollen tenderade att överskugga fadersrollen, då mamman ansågs ha den primära 

föräldrarollen och vara normen som pappan ständigt jämförs med. Det ansågs främst ha 

kopplingar till det faktum att mamman spenderar mest tid hemma med barnet (Perälä-Littunen, 

2007).  

 

Teorier om könets konstruktion kan relateras till uppfattningen om att socialt arbete tenderar att 

förknippas med kvinnliga egenskaper, där föreställningen om kvinnan som omsorgsfull och 

vårdande anses bidra till att yrket domineras av kvinnor. Det här är något som styrks av Connells 

(2008) teori som synliggör hur samhället tenderar att tillskriva kvinnan och mannen olika 

egenskaper och roller. De intervjuade männen uttryckte en oro över det faktum att Familjerätten 

är kvinnodominerad, då de menade att det kan påverka de bedömningar som görs. Detta då en 

kvinna upplevdes få större respons och förståelse i möte med familjerättssocionomerna. 

Bangura, Arvidssons (2003) studie beskriver hur fäder i kontakt med sociala myndigheter 

upplevde sig missförstådda och maktlösa. De kände sig “stämplade” som fäder då de upplevde 

att de sociala myndigheterna redan hade förutbestämda uppfattningar om dem som sämre 

föräldrar. Till följd av detta drog sig flera av fäderna för att söka hjälp, då de var rädda för att 

deras behov av stöd skulle förse dem i sämre positioner och bidra till myndigheternas negativa 

uppfattningar av dem (Bangura, Arvidsson, 2003).  
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En annan fördom som ansågs finnas i samhället var att män inte söker professionell hjälp, då 

män ska vara självständiga och lösa sina problem på egen hand. Det här går att koppla till 

socialkonstruktivistisk teori där normen om starka, maskulina män förmedlar bilden av 

hjälpsökande män som avvikande (Connell, 2008). En generell uppfattning de manliga 

respondenterna hade var att utsatta män även tenderar att förlora sina sociala nätverk, då de inte 

ansågs lika bra på att vårda sina relationer som kvinnor. Det faktum att män inte upprätthåller 

sina sociala kontakter kan också kopplas till teorier om könets konstruktion, där den stereotypa 

mannen ses som självständig. Denna stereotypa mansroll riskerar att bidra till att män försätts i 

ett utanförskap, som blir tydligt när de till exempel genomgår en separation.  

 

Ur ett annat perspektiv betonades BVCs roll i skapandet av stereotypa föräldraroller. 

Uppfattningen var att fäder i kontakt med BVC inte fick samma information som mödrarna 

fick, vilket försatte dem i underläge redan från barnets födelse. Det här är något som styrks i en 

studie där de föräldrautbildningar som studerats visade att informationen oftast inriktades till 

de blivande mödrarna. Studien visar dessutom att personalen på BVC tenderade att ställa alla 

frågor enbart till mamman, trots att pappan var närvarande (Burgess, 1997). 

Familjerättssocionomernas uppfattningar, samt den tidigare forskningen, indikerar att den 

sociala normen om kvinnan som huvudansvarig förälder fortgående upprätthålls. Med 

utgångspunkt i teorier om könets konstruktion kan Familjerätten bidra till att upprätthålla 

liknande normer gällande föräldraskap, där familjerättssocionomerna kan ses som bärare av 

samhällets ideal. 

 

6.3. Strategier för jämställdhet 

I enlighet med 1 kap, § 2 Regeringsformen (SFS 1974:152) ska det allmänna verka för att alla 

människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till 

vara. Det allmänna ska även motverka diskriminering av människor på grund av kön. På senare 

tid har jämställdhetsarbetet intensifierats och det ses idag som ett prioriterat område med syfte 

att bryta den rådande samhällsstrukturen där mannen ses som norm och överordnad kvinnan 

(Burman & Gunnarsson, 2001). När familjerättssocionomerna reflekterade över strategier för 

jämställdhet, ansågs det viktigt att vara medveten om de förutfattade meningar man har. Genom 

att reflektera över hur olika föreställningar, attityder och normer inverkar på mänskliga möten 

menar Johansson (2000) att det går att undvika att fastna i egna uppfattningar. Förhoppningarna 

var att kön inte påverkar utfallet i Familjerättens bedömningar, samtidigt som 

familjerättssocionomerna hänvisade till att det kan vara svårt att veta vilka förutfattade 

meningar som omedvetet finns. 

 

Statistik visar tydligt att kvinnor tenderar att vara överrepresenterade när det kommer till socialt 

arbete, där 85 % av alla anställda är kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2013). Att Familjerätten 

är en kvinnodominerad arbetsplats riskerar att påverka dess status negativt, då en kvinna har en 

lägre maktposition än en man i dagens samhälle om man ser till socialkonstruktivistisk teori. I 

studier som undersökt omsorgsarbetares tankar om bristen på manliga kollegor, framkom det 

att fler män förväntades höja yrkets status och synlighet (Karlsson & Piuva, 2012). Båda 

familjerättssocionomerna upplevde att bristen på manliga kollegor fick negativa konsekvenser. 

En uppfattning var att det vore bra med fler män, då det hade bidragit med ett manligt 
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perspektiv. Förklaringen till det bristande manliga perspektivet ansågs bero på att få män söker 

sig till socialt arbete och Socialtjänsten, vilket i sin tur upplevdes som svårt att påverka. 

 

Respondenternas överensstämmande uppfattning var att alla som kommer till Familjerätten ska 

få chansen att berätta sin historia. Genom att Familjerätten arbetar med så kallade 

helhetsbedömningar ansåg familjerättssocionomerna att de fick flera olika perspektiv på de 

svåra situationerna de ställdes inför, något som underlättade det efterföljande 

bedömningsarbetet. Att Familjerätten har som mål att utgå från barnets bästa ansågs stärka 

jämställdheten mellan föräldrarna. Det framkom även att alla utredningar utfördes av två 

utredare. Att använda sig av två olika perspektiv lyfte familjerättssocionomerna fram som en 

viktig del i utredningsarbetet och ett sätt som främjar både rättssäkerheten och 

bedömningsarbetet. De manliga respondenterna menade dock att detta bidrog till att många män 

som kommer till Familjerätten får känslan av att vara i numerärt underläge.  

 

Då det anses svårt att påverka könsfördelningen hos de anställda, är det extra viktigt att 

utredarna är medvetna om hur föräldrarna kan uppleva deras bemötande. Speciellt när det 

handlar om makt och myndighetsutövning (Swärd & Starrin, 2000). För att uppnå ett gott 

bemötande menade männen att alla som kommer till Familjerätten måste få samma bemötande, 

där familjerättssocionomerna först och främst måste se till individen och inte till könet. I 

enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 3 kap. 3 § ska all personal som utför 

socialnämndens uppgifter ha lämplig utbildning och erfarenhet. Det manliga perspektivet 

präglades av en ambivalens kring Familjerättens bemötande och kompetens, något som 

grundade sig i de manliga respondenternas erfarenheter. Pappan upplevde att det var bra att två 

erfarna familjerättssocionomer hade ansvarat för utredningen, då den hade varit komplicerad 

och pågått en längre tid. Två nyexaminerade familjerättssocionomer ansågs inte ha samma 

förutsättningar att kunna hantera en liknande utredning på ett lika bra sätt. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) behöver Socialtjänsten utveckla och förbättra sitt sätt att arbeta 

för att stödja både män och kvinnor i föräldraskapet. När det handlade om utrymme för 

förbättringsarbete och diskussioner kring jämställdhet, lyftes den höga arbetsbelastningen dock 

upp som ett hinder som tvingar Familjerättssocionomerna till andra prioriteringar. Ett förslag 

på förebyggande arbete var att redan vid föräldrautbildningar informera föräldrar om vikten av 

att spendera tid med sina barn för att skapa trygga relationer. Från det manliga perspektivet 

ansågs förändringar mot ett mer jämställt arbete möjligt, så länge Familjerätten ser på kvinnor 

och män med lika villkor. De ansågs även viktigt att alla utredare är objektiva och medvetna 

om verklighetens komplexitet. En generell uppfattning var att arbete för jämställdhet måste 

börja uppifrån. Detta eftersom förebyggande arbete ansågs ha större genomslagskraft om det 

kommer från regeringshåll, än om det kommer från enskilda individer. 

 

6.4. Barnets bästa 

Begreppet barnets bästa infördes i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) år 1998, ett begrepp som 

innebär att “varje beslut som rör ett barn ska grunda sig på en bedömning av vad som är bäst 

för just det barnet” (Hollander, 2000, s.125). Enligt Barnkonventionen artikel 3 ska alla åtgärder 

som rör barn beakta barnets bästa i första hand (Unicef, 2012). 6 kap. 2 a § Föräldrabalken (SFS 
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1949:381) säger att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör barnets vårdnad, 

boende och umgänge. Det här gör barnets bästa till Familjerättens huvudsakliga utgångspunkt. 

De föräldrar som kom till Familjerätten hänvisade ofta till sin föräldrarätt, något som enligt 

familjerättssocionomerna inte fungerar i praktiken. En uppfattning var att en utredning inte blev 

aktuell i de situationer där båda föräldrarna hade ett barnperspektiv. 

 

Det ansågs finnas en problematik med att vissa föräldrar som saknade den känslomässiga 

relationen till barnet, krävde lika mycket tid med barnet som den andra föräldern. I samband 

med detta lyftes kontinuitetsprincipen fram, något som ibland tillämpas i bedömningar av 

barnets bästa (Ewerlöf, Sverna & Singer, 2006). Enligt en analys som utfördes mellan år 1993 

och 1994 där 114 vårdnadsmål studerades, visade sig kontinuitetsprincipen vara den vanligaste 

avgörande orsaken till att en förälder fick vårdnaden (Rejmer, 2003). Trots att Tingsrätten 

ibland tillämpar kontinuitetsprincipen fanns en uppfattning om att Tingsrätten inte alltid såg till 

barnets bästa. Det fanns en uppfattning om att Tingsrätten tenderade att döma ut umgänge, 

oavsett om Familjerätten bedömt det som olämpligt eller inte. Det här ansågs strida mot barnets 

bästa och snarare handla om en föräldrarätt. Något annat som ansågs strida mot barnets bästa 

var bristen på Familjerättens uppföljningsarbete.  

 

De manliga respondenterna uttryckte en oro över att felaktiga bedömningar grundade på 

fördomar, leder till att vissa barn inte får träffa sin mamma eller pappa. Det framkom även en 

oro över barn som hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Uppfattningen var även att 

barn som befinner sig i situationer där pappan utsätts för våld, riskerar att fara illa. Detta då de 

manliga respondenterna upplevde att samhället inte uppvisar något engagemang att nå dessa 

familjer. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 11 § strider samhällets bristande stöd 

mot barnets rätt att få stöd och hjälp. 

 

6.5. Våldets inverkan på familjerättens arbete 

I enlighet med Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 Kap. 11 § ska socialnämnden särskilt beakta 

att kvinnor som varit utsatta för våld eller annat övergrepp av någon närstående kan vara i behov 

av stöd och hjälp. Samma lag nämner även att socialnämnden ansvarar för att barnet och dess 

närstående får hjälp. En skattning som gjorts i en av familjerättssocionomernas kommun visade 

att Familjerätten var den arbetsgrupp som identifierade mest våld av alla Socialtjänstens 

grupper. I intervjuerna framkom det att även den andra familjerättssocionomen upplevde en allt 

större våldsproblematik i utredningarna. Det ökade våldet uppmärksammades också genom att 

behovet av professionella umgängesstöd ökat. En förklaring till det uppmärksammade våldet 

ansågs vara att utredarna hade börjat ställa frågor om våld som rutin. På grund av våldets 

komplexitet beskrev Familjerättssocionomerna att de ofta behövde förklara för föräldrar vad 

våld innebär, då många enbart förknippar det med fysiskt våld. Socialstyrelsen (2015) menar 

däremot att våld i nära relationer kan ta sig många olika uttryck. 

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv påverkas begrepp av hur människor använder sig av 

dessa (Wenneberg, 2010). Då tiden har en inverkan på hur begrepp förändas, kan vi tydligt se 

hur synen på våld förändrats genom historien. Hur samhället talar om våld är viktigt då det i sin 

tur påverkar våra tankegångar. Familjerättssocionomerna upplevde att det vanligtvis var 
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männen som utövade våldet men att båda föräldrarna ibland var lika delaktiga i utövandet. En 

nationell kartläggning av brott i nära relationer motsäger det faktum att männen i större 

utsträckning står för våldsutövandet. Statistiken visar att andelen kvinnor och män som utsatts 

för våld i nära relationer i princip är lika stora (Brottsförebyggande rådet, 2014). 

Familjerättssocionomerna trodde dock att det kan finnas ett mörkertal när det kommer till 

antalet våldsutsatta män. Anledningen ansågs vara att män uppfattar det som skamligt att söka 

hjälp, detta då det för med sig känslor av skuld och skam. Det här går att koppla till teorier om 

könets konstruktion och hur stereotypa könsroller tenderar att påverka mäns beteende (Connell, 

2008). Att män är mindre angelägna att söka hjälp stöds av ytterligare statistik som visar att 29 

% av kvinnorna som utsatts för grov misshandel uppsökte vård medan endast 2,4 % av männen 

gjorde detsamma (Brottsförebyggande rådet, 2014). 

 

Under arbetets gång visade det sig att det familjerelaterade våldet hade stor inverkan på hur 

jämställdheten upplevdes från det manliga perspektivet. Den intervjuade pappan berättade att 

han själv blivit utsatt för våld av sin före detta, något han inte fick något gehör för. En förklaring 

till det ansågs vara att människan tror på det den är van vid, då pappan syftade på föreställningen 

om kvinnan som offer och mannen som förövare, något som går att koppla till 

socialkonstruktivistisk teori. Tanken om kvinnan som offer ingår i den hierarkiska logik som 

placerar kvinnan i rollen som “den andra”, där mannen är subjektet. Hydén och Månsson (2000) 

menar att det här riskerar att leda till att yrkesverksamma som möter misshandlade kvinnor 

fastnar i upprepade tankegångar där kvinnan alltid är offer och mannen alltid är förövare. 

Pappan upplevde att hans före detta manipulerade familjerättssocionomerna och att hon 

utnyttjade det faktum att hon var kvinna för att utmåla sig själv som offer. Något annat som 

lyftes fram i samband med detta var den så kallade normaliseringsprocessen och upplevelsen 

av att den sällan omtalas när det gäller män. Enligt normaliseringsprocessen antas en våldsutsatt 

kvinna internalisera partnerns våld, motiv och krav på henne, därmed uppfattas våldet som 

något normalt då gränserna för vad som kan accepteras förskjuts (Socialstyrelsen, 2015). 

Processen lyftes fram som lika omfattande oavsett kön och de manliga respondenterna ansåg 

att utsatta män hamnade i skymundan. 

 

De manliga respondenterna upplevde att samhället arbetar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor 

och män med våldsproblematik, samt att det saknas beredskap för motsatta situationer. I 

Boethius (2015) studie som undersökt utsatta män, som på egen hand sökt sig till liknande 

verksamheter, förklarade männen att de undvek att söka hjälp då de upplevde att de inte passade 

in i målgruppen. I samma studie menade männen att föreställningar om män som våldsutövare 

är felaktiga, samt att de grundar sig i okunskap om vad som egentligen pågår i nära relationer 

(Boethius, 2015). Båda männen tryckte på att finns behov av en stödverksamhet dit alla kan 

vända sig när det gäller familjerelaterat våld i deras kommun, en plats som är oberoende av kön. 

Det framkom dock att kommunen inte visade något större intresse av att bidra med några 

stödinsatser, vilket upplevdes som diskriminerande mot männen.  
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7. Diskussion och slutsatser 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera resultatet och analysen med kopplingar till den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Vi kommer även att redovisa svaren 

på studiens forskningsfrågor samt studiens syfte. Genom att vi använt oss av triangulering där 

vi speglat de olika respondentgrupperna mot varandra har vi försökt hitta likheter och skillnader 

mellan de olika perspektiven. I våra slutsatser kommer vi diskutera vad eventuella skillnader 

och likheter kan bero på. Vidare presenteras förslag på framtida forskning inom studiens 

ämnesområde. Avslutningsvis diskuteras studiens förtjänster och begränsningar.  

 

7.1. Förutfattade meningar och kön 

Den första forskningsfrågan vi ville besvara var om männen och familjerättssocionomerna 

upplever att det finns förutfattade meningar om kön som påverkar familjerättsliga ärenden, samt 

på vilka sätt de i så fall uttrycker sig. En slutsats vi kan dra från de teoretiska utgångspunkterna 

och den tidigare forskningen, som i sin tur överensstämmer med empirin, är att det finns vissa 

förutfattade meningar när det kommer till kön och föräldraskap. Studiens respondenter var alla 

överens om att det förekommer många förutfattade meningar om kvinnor och män i samhället. 

Respondenterna upplevde att samhället fortfarande påverkas av de traditionella 

föreställningarna, där mödrar anses bättre lämpade att sköta sina barn än fäder. Den insamlade 

empirin tillsammans med tidigare forskning och statistik, visar att den sociala normen om 

kvinnan som barnansvarig och mannen som försörjningsansvarig fortgående upprätthålls. Vi 

upplever att kroppsliga skillnader mellan könen kan påverka föräldraskapet, där mamman 

fortfarande har en stark företrädesrätt till barnet på grund av att hon är den som föder det. Att 

biologiska skillnader förstärkts och betonats i samhället har gjort att skillnader mellan könen 

fått större betydelse än nödvändigt. I de flesta fall är detta något som kan gynna männens 

maktposition men det här tror vi är ett exempel på när det leder till motsatsen. 

 

Familjerättssocionomerna upplevde att det tyvärr är vanligare att fäderna är mer frånvarande 

som föräldrar än mödrarna, samt att de till följd av detta oftare har bristande känslomässiga 

relationer till barnen. Familjerättssocionomernas bild samstämmer med den statistik som visar 

att mödrar är i majoritet när det kommer till ensam vårdnad. Vi anser att det finns en risk att 

familjerättssocionomer som möter fäder i utredningar låter förutfattade meningar om fäders 

relationer till barnen påverka deras bedömningar. Vi tror inte att det här behöver ske på ett 

medvetet plan, utan att det snarare beror på att tidigare erfarenheter tenderar att påverka 

människors sätt att se på verkligheten. 

 

Från familjerättssocionomernas perspektiv ansågs mödrar dömas hårdare än fäder då 

uppfattningen var att samhället generellt sätt ställer lägre krav på fäder. Vi ser en problematik 

i det faktum att det ställs högre krav på mödrar, då familjerättssocionomernas upplevelser 

tillsammans med tidigare forskning indikerar att förutfattade meningar kan få negativa följder 

åt andra hållet. Vi befarar att det finns en risk att förutfattade meningar om mamman som 

huvudansvarig förälder leder till att pappan bedöms som sämre lämpad, då han inte tilldelas 

samma ansvar och förtroende. Att männen inte får samma chans att uttrycka sitt föräldraskap, 

anser vi är felaktigt, då det är något som kvinnorna automatiskt får göra. Risken finns att många 
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män till följd av detta tar ett steg tillbaka och att de på så sätt inte tillvaratar lika närvarande 

föräldraroller som kvinnorna. 

 

En annan faktor som framkom i tidigare forskning är hur samhällets syn på män påverkas av 

föreställningen om mannen som förövare och kvinnan som offer. Det framkom även i den 

empiriska redovisningen, då dessa föreställningar visade sig förekomma i situationer där våld 

uppmärksammades i familjerättsliga utredningar. Studiens familjerättssocionomer hade 

erfarenheter av att det vanligtvis var kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer, medan 

männen var de som utövat våldet. Här anser vi att det finns en risk att yrkesverksamma kan 

hamna i upprepade tankegångar där kvinnan alltid ses som offer. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv påverkas samhällets syn på fenomen som exempelvis våld, av hur människor pratar 

om det. Vi anser att det därför är viktigt att tala om “våld i nära relationer” och inte använda 

begrepp som “mäns våld mot kvinnor”, då ett resultat av detta blir att vissa grupper exkluderas. 

Det här innebär inte att vi bortser från det faktum att det finns ett samhälleligt problem, där 

mäns våld mot kvinnor statistiskt sätt är överrepresenterat. Dock när det gäller hjälpinsatser, 

ska alla oavsett kön, känna att de kan söka stöd och hjälp. I den empiriska redovisningen 

framkom det att fördomar om män som inte vill söka professionell hjälp existerar, något tidigare 

forskning bekräftar. Vår tolkning är att normen om män som starka och självständiga förmedlar 

bilden av män som söker hjälp hos sociala myndigheter som avvikande.  

 

Familjerättssocionomerna hade förhoppningar om att kön inte påverkar utfallet i deras 

bedömningar, samtidigt som de hänvisade till att det kan vara svårt att veta vilka förutfattade 

meningar man bär på. Det faktum att det alltid kommer förekomma normer i samhället innebär 

att det också kommer förekomma förutfattade meningar. Så länge olika föreställningar om 

manligt och kvinnligt föräldraskap upprätthålls i samhället, anser vi att risken är stor att de även 

förekommer på sociala myndigheter. Det här gör att Familjerätten i sin tur riskerar att bidra till 

att upprätthålla normer gällande föräldraskap. Ett exempel på hur kvinnans starka föräldraroll 

upprätthålls i samhället är lagen om vårdnadshavare. På sättet lagen är utformad stärker den 

kvinnans företrädesrätt till barnet, då hon automatiskt tilldelas ensam vårdnad om hon är inte 

är gift. Då allt fler par idag väljer att förbli ogifta riskerar detta att försätta männen i underläge. 

Vidare leder det till att männen tvingas kämpa för sitt föräldraskap medan kvinnorna 

automatiskt tilldelas en föräldraroll. Därför är det viktigt att alla män får kunskap om vad det 

innebär att inte vara gift och bli pappa.  

 

7.2. Familjerätten - en kvinnodominerad arbetsplats 

Den andra forskningsfrågan vi ville besvara var om männen och familjerättssocionomerna 

upplever att det får konsekvenser att Familjerätten domineras av kvinnor, samt hur eventuella 

konsekvenser kunde uttrycka sig. De manliga respondenterna såg en problematik i att 

Familjerätten domineras av kvinnor, det här på grund av förutfattade meningar om pappor som 

sämre vårdnadshavare. Familjerättssocionomerna menade att det fördes diskussioner om 

Familjerätten som kvinnodominerad, där de talades om negativa konsekvenser som följd. Fler 

manliga kollegor ansågs bidra med fler perspektiv, vilket var något önskvärt. I och med att det 

är en resursfråga ansågs det dock inte finnas mycket att göra åt problemet. I intervjuerna var 

det endast de kvinnliga respondenterna som ansåg att fler män eventuellt kunde öka 
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jämställdheten på Familjerätten. Vi uppfattade detta som väldigt intressant, då vi ser det som 

ett möjligt exempel på hur familjerättssocionomerna underminerade sitt eget kön genom att 

efterfråga mannens. Det faktum att kvinnan inte visar fullt förtroende för sitt eget kön går att 

koppla till teorier om könets konstruktion, som menar att kvinnor upprätthåller den rådande 

könsmaktsordningen genom att finna sig i den. Till följd av kvinnans underordnade 

maktposition i samhället, kan Familjerätten påverkas negativt av det faktum att den domineras 

av kvinnor. Risken finns att Familjerätten inte får samma förtroende som den hade fått om fler 

män arbetat där. Statistiken indikerar att kvinnor tenderar att vara överrepresenterade när det 

kommer till socialt arbete. Vi anser att en bakomliggande orsak till detta kan förklaras genom 

teorier om könets konstruktion. Föreställningen om kvinnan som omsorgsfull och vårdande kan 

ha bidragit till att socialt arbete domineras av kvinnor, medan den stereotypa mannen inte vill 

förknippas med yrket eller de kvinnliga egenskaperna. Att det saknas manliga socialarbetare 

överlag riskerar att leda till liknande problematik även inom andra verksamhetsområden. Det 

här är något vi behöver diskutera, reflektera över och vara medvetna om. 

 

Männen beskrev att en annan konsekvens var att fäder som genomgår utredningar tenderar att 

hamna i ett numerärt underläge. I utredningar som enbart hanteras av två kvinnliga utredare, 

anser vi att det finns en risk att män känner sig dömda som dåliga fäder i förväg. Möjligheten 

finns att fädernas negativa upplevelser skulle kunna undvikas om det fanns fler manliga 

familjerättssocionomer. Vi anser att båda föräldrarollerna på så sätt skulle representeras och 

speglas och att ingen förälder skulle känna sig underrepresenterad på grund av sitt kön. Vi tror 

dock att det är långt ifrån den bästa och enda lösningen för att förbättra jämställdheten. Trots 

att detta skulle vara en “snabb” lösning anser vi att samhället måste arbeta för jämställdhet på 

ett mer övergripande plan, det här för att det ska vara hållbart i längden. Som könsfördelningen 

inom socialt arbete idag ser ut menar vi att det optimala borde vara att utveckla och fokusera 

på de resurser som redan finns. 

 

7.3. Förbättringsområden gällande jämställdhet 

Den sista forskningsfrågan vi ville besvara var om respondenterna upplevde att jämställdheten 

kan förbättras gällande vårdnads-, boende och umgängesutredningar, samt på vilket sätt. När 

det handlar om strategier för ett mer jämställt arbetssätt, ansåg familjerättssocionomerna att det 

första steget är att vara medveten om de förutfattade meningar man själv har. Genom att 

familjerättssocionomerna ställer samma frågor och ger samma information till föräldrarna, samt 

att de använder sig av helhetsbedömningar, ansågs alla föräldrar ha samma förutsättningar. De 

ansåg därför att de gjorde sitt bästa för att främja jämställdheten i vårdnads-, boende och 

umgängesutredningarna. Att utgå ifrån barnets bästa var enligt familjerättssocionomerna den 

mest jämställda metoden i längden, då det är en utgångspunkt som är oberoende av kön. Som 

familjerättssocionom är det barnet du ska företräda och det är barnets sida du står på. Att 

Familjerätten utgår från barnets bästa, är något som gett oss ett nytt perspektiv på hur man kan 

arbeta för att bortse från föräldrarnas kön. En annan metod som användes i syfte att stärka ett 

jämställt arbetssätt ansågs vara att varje utredning tilldelades två utredare. Detta ansågs främja 

rättssäkerheten och bedömningsarbetet, även om det paradoxalt bidrog till att uppfattas som det 

motsatta av männen. Från ett manligt perspektiv ansågs det viktigaste vara att alla 

familjerättssocionomer bemöter klienter på ett bra sätt, samt att de är objektiva och medvetna 
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om verklighetens komplexitet. Männen betonade även vikten av lång arbetslivserfarenhet, 

något vi dessvärre tror kommer vara svårt att uppnå hos framtida familjerättssocionomer. På 

grund av en ökad arbetsomsättning och belastning inom socialt arbete ser vi en risk att 

nyexaminerade socionomer kan komma att tillsättas på de svåraste positionerna, däribland 

arbete som innefattar sociala utredningar.  

 

När familjerättssocionomerna reflekterade över utrymme för förbättringsarbete och 

diskussioner kring jämställdhet, lyftes den höga arbetsbelastningen upp som ett hinder. Då 

arbetet på Familjerätten innefattar krävande och svåra arbetsuppgifter anser vi att risken finns 

att andra mer akuta områden prioriteras. Ett exempel på detta är hur den rådande 

flyktingkatastrofen krävt mycket resurser för att förbättra bemötande när det kommer till 

kulturella skillnader. Vi ser en problematik med att det inte finns tillräckligt med resurser för 

att utveckla jämställdhetsarbetet, då det riskerar att leda till att viktiga frågor inte lyfts. Från 

familjerättssocionomernas perspektiv var ett förslag på förebyggande arbete att under 

föräldrautbildningar informera föräldrar om vikten av att spendera tid med sina barn. Detta då 

trygga relationer mellan barn och föräldrar väger tyngst i utredningsprocessen. 

 

Från det manliga perspektivet ansågs stödinsatserna som riktades mot utsatta män vara 

bristande, nästintill icke existerande. Männen betonade behovet av en tillflyktsort dit alla kan 

vända sig, något även familjerättssocionomerna gjorde. Det här var något vi reagerade starkt 

på, då vi inte var medvetna om det bristande stödet från samhällets sida. Alla respondenter 

upplevde att jämställdsarbetet måste börja uppifrån, samt att en åtgärd som införts i rätt riktning 

var de delade föräldradagarna. Vår uppfattning överensstämmer med det samtliga respondenter 

berättar. Vi anser att samhället lägger för lite resurser på förebyggande arbete, då resurser bör 

införas i syfte att förhindra att skada uppstår och motverka negativa konsekvenser på sikt. Vi 

ser många vinster med att stärka föräldrarnas roller tidigt då vi anser att det även kan leda till 

att färre barn blir aktuella för familjerättsliga utredningar. Denna slutsats drar vi med koppling 

till det en av familjerättssocionomerna berättade; att föräldrar med barnets bästa i åtanke sällan 

möts i en vårdnads-, boende och umgängesutredning.  

 

7.4. Avslutande reflektioner och studiens tema 

Studiens syfte har varit att undersöka hur två män med erfarenheter av Familjerätten respektive 

två kvinnliga familjerättssocionomer upplever jämställdhet med fokus på vårdnads-, boende 

och umgängesutredningar. I många avseenden överensstämde de både perspektivens 

upplevelser av jämställdhet, detta då respondenterna hade uppfattningar om att kön till viss del 

är en påverkande faktor i vårdnads- boende och umgängesutredningar. Den främsta anledningen 

till detta ansågs vara att historien inverkat på våra förutfattade meningar om kön och samhällets 

stereotypa föräldraroller. Vi anser inte att den bristande jämställdheten beror på bristen av 

manliga socionomer utan snarare på samhällets normer och den rådande könsmaktsordningen. 

 

Vi anser att det följer en viss problematik med att jämföra manligt och kvinnligt, då män inte 

bara är män och kvinnor inte bara är kvinnor. I de fall där upplevelserna och åsikterna skiljde 

sig åt, tror vi att respondenternas kön kan ha inverkat. Vi anser dock inte att det enbart varit den 

avgörande faktorn. Andra faktorer som vi tror kan ha spelat in är respondenternas olika 
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erfarenheter av vårdnads-, boende och umgängesutredningar, deras utbildningar samt deras 

respektive yrkesroller. Det finns även en möjlighet att familjerättssocionomerna fått utökad 

kunskap om jämställdhet via sin utbildning, något som kan ha påverkat deras svar. I vår studie 

kan vi se en skillnad mellan det manliga och kvinnliga perspektivet, men vi kan inte med all 

säkerhet säga att det inte beror på våra egna tolkningar där kunskap från vår pågående utbildning 

kan ha spelat in.  

 

Under arbetets gång upplevde vi att det gick att urskilja en underliggande mening i materialet, 

något som vidare bildade studiens tema. Temat valde vi att döpa till “En pappas kamp på 

kvinnans arena”. I dagens patriarkala samhälle är mannen överordnad och kvinnan 

underordnad, vilket teorier om könets konstruktion styrker. Att kvinnan historiskt sätt tilldelats 

ett ansvar för hem och barn medan mannen haft andra ansvarsområden, kan ha lett till att 

kvinnan blev stark på just sitt ansvarsområde. Det här anser vi kan ha bidragit till att kvinnan 

än idag har ett övertag när det kommer till föräldraskapet, där mannen för ovanlighetens skull 

fått en underlägsen position. Vi anser att detta lett till att pappan måste kämpa mer för sin 

delaktighet som förälder, då han inte har samma förutsättningar som kvinnan att utgå ifrån. Vi 

anser att samhället fortgående kan upprätthålla det här genom att exempelvis 

föräldrautbildningar och BVC riktar sig mot mödrar. En annan uppfattning vi fick från empirin 

och den tidigare forskningen var att det oftare är mödrarna som har de starkaste känslomässiga 

banden till sina barn, vilket tros bero på att de spenderar mest tid hemma. Då Familjerättens 

uppgift främst är att se till barnets bästa, ser vi hur det här kan resultera i att mammorna oftare 

får ensam vårdnad. 

 

När vi talar om kvinnans arena menar vi att kvinnan för ovanlighetens skull fått fördelar till 

följd av de normer och stereotypa könsroller som historiskt sätt använts för att begränsa henne. 

Föräldraskapet har på så sätt blivit hennes arena i samhället där hon kan ses som den 

överordnade föräldern. Då kvinnan har en underordnad position i samhället i övrigt, ställer vi 

oss frågande till varför hon skulle vilja bli av med de fördelar som följer med hennes kön. Vi 

anser att kvinnan behöver ställa sig kritisk till sin egen roll i upprätthållandet av samhällets 

normer rörande föräldraskap. Detta för att hon har makten att påverka när det kommer till 

området, exempelvis genom att uppmana pappan att ta ut sina föräldradagar. Vi ser risker med 

att kvinnor kan vara medvetna om den rådande könsmaktsordningen och att det omedvetet 

påverkar hur de bemöter andra människor. Det här kan bland annat leda till att bedömningar i 

sociala utredningar riskerar att kompensera för kvinnans generella utsatthet, något tidigare 

forskning verifierar. Det faktum att kvinnan har en starkare föräldraroll i samhället tror vi kan 

påverka alla utredare, oavsett om de är kvinnliga eller manliga. Detta då vi anser att det är 

vedertaget i hela samhället och inte enbart bland kvinnor. 

 

Som dagens samhälle ser ut, där kvinnan är underordnad mannen, förstår vi att det kan finnas 

ett behov av att stärka kvinnan. Så länge samhället ser ut som det gör, kan det därför finnas en 

poäng med att insatser för kvinnor och män skiljer sig åt. Ett exempel är Socialtjänstlagens 

paragraf om brottsoffer (SFS 2001:453) 5 Kap. 11 § där insatser särskilt ska riktas till kvinnor 

och barn. Det här går att koppla till det faktum att kvinnor i större utsträckning utsätts för våld 

i nära relationer, något statistik intygar. I studien var en återkommande uppfattning att många 
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kvinnor är medvetna om sina fördelar när det gäller insatser och att de spelade på det faktum 

att de var kvinnor. Det här anser vi kan synliggöra en medvetenhet om kvinnans starka position 

som mamma. Vi ser en problematik i att familjerättsliga utredningar kan påverkas av att någon 

förälder manipulerar utredarna med hjälp av sitt kön, då det kan leda till att barnet riskerar att 

inte få träffa en förälder. Genom detta kommer inte barnet till sin rätt, då barnet har rätt till en 

god kontakt med båda föräldrarna. Något vi avslutningsvis reflekterade över var att studiens 

familjerättssocionomer berättade att Familjerätten använder barnets bästa som en utgångspunkt 

för jämställdhet. Även fast vi anser det vara den mest rättvisa metoden ur ett barnperspektiv, 

ser vi här en problematik då vår uppfattning är att männen har en utsatt föräldraposition till att 

börja med. Trots att barnets bästa är det viktigaste i en vårdnads-, boende och 

umgängesutredning, anser vi att fäder riskerar att hamna i utsatta positioner till följd av sitt 

manliga kön. Så länge ingenting görs för att kompensera föräldrarnas positioner i ett tidigare 

skede än på Familjerätten, kan det därför tyckas ojämställt ur ett manligt perspektiv. 

 

7.5. Förslag till vidare forskning 

Vi anser det viktigt att diskutera frågor rörande jämställdhet, särskilt när det handlar om 

områden som rör barn. Ett förslag till vidare forskning är att studera vuxna som deltagit i 

utredningsprocesser som barn, i syfte att undersöka om de upplevde att deras föräldrar 

behandlades olika på grund av kön. Vi tycker också att det hade varit intressant att undersöka 

om manliga familjerättssocionomer hade haft ett annorlunda perspektiv på jämställdhet och 

föräldraskap. Ur ett historiskt perspektiv hade det varit intressant att undersöka om synen på 

jämställdhet gällande föräldraskap kommer se annorlunda ut i framtiden, där till exempel en 

uppföljande studie hade kunnat utföras. Vi ser även att det kan finnas ett behov av att utveckla 

stödinsatser dit utsatta män känner att de kan vända sig, då det var något som framkom i 

intervjuerna med männen. 

 

7.6. Studiens förtjänster och begränsningar 

Denna studies förtjänster är att forskarteamet har belyst problemområdet från två olika 

perspektiv. Studien kan förhoppningsvis bidra med nya tankesätt när det kommer till hur 

jämställdhet kan upplevas i familjerättsliga ärenden, samt jämställdhet gällande föräldraskap i 

samhället. Genom att ta del av materialet som framkommit i studien kan socionomer som 

arbetar inom Familjerätten få andra perspektiv på hur de kan arbeta med jämställdhet. Utöver 

det här kan studien ge förståelse för hur barnets bästa och våld kan påverka synen på 

jämställdhet i familjerättsliga ärenden, samt hur frivilliga organisationer som exempelvis 

Mansjourer förhåller sig till detta. Studiens begränsningar är att resultatet från de fyra 

kvalitativa intervjuerna inte går att generalisera till andra människor eller situationer, då 

resultatet endast kan kopplas till teorier och tidigare forskning (Bryman, 2013). Genom att vi 

kopplat resultatet till teorier anser vi dock att en viss teoretisk generaliserbarhet har uppnåtts. 
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Bilaga 1. Intervjuguide, Mansjouren 

 

1. Hur kommer det sig att du började arbeta på Mansjouren? 

2. Hur ser dina arbetsuppgifter ut på Mansjouren? 

3. Tror du att kön påverkar utfallet på något sätt när det kommer till vårdnads-, 

boende och umgängesutredningar? Vad tror du att det beror på? 

4. Hur skulle du beskriva att fäderna som är eller har varit i kontakt med 

familjerätten upplever jämställdheten mellan könen? 

5. Upplever du att det finns förutfattade meningar när det kommer till hur en pappa 

och mamma ska vara? Skiljer de sig åt? 

6. Upplever fäderna du möter att förutfattade meningar om den stereotypa pappan 

påverkar familjerättens beslut? 

7. Hur tycker att lagarna kring familjerättsliga ärenden fungerar i praktiken? 

8. Tror du att det får konsekvenser att familjerätten domineras av kvinnliga 

socialarbetare? Vilka? 

9. Hur tycker du att familjerätten fungerar i Umeå? Vad är bra/dåligt? 

10. Finns det något familjerrätten skulle kunna göra för att bli bättre på att arbeta 

med jämställdhets frågor avseende kön? 

11. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, familjerättssocionom 

 

1. Hur länge har du arbetat på familjerätten? 

2. Hur tycker du det är att arbeta med vårdads-, boende- och umgängesutredningar? 

3. Upplever du att det finns förutfattade meningar när det kommer till hur en pappa 

och mamma ska vara? Skiljer de sig åt? 

4. Tror du att kön påverkar utfallet på något sätt när det kommer till vårdnads-, 

boende och umgängesutredningar? 

5. Hur tycker att lagarna kring familjerättsliga ärenden fungerar i praktiken? 

6. Tror du att det får några konsekvenser att familjerätten domineras av kvinnliga 

socialarbetare? 

7. Vad har ni för metoder för att bemöta föräldrar som kommer till familjerätten på 

ett jämställt sätt? 

8. Hur hanterar ni situationer då det står ord mot ord? 

9. Finns det något familjerätten skulle kunna göra för att bli bättre på att arbeta med 

jämställdhets frågor avseende kön? 

10. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

Två kompletterande följdfrågor som skickades till familjerättssocionomen och som 

besvarades via mail var: 

* Hur vanligt är det att det förekommer någon typ av våldsproblematik i vårdnads-, 

boende- och umgängesutredningar? Vem är oftast utövaren? 

* Anser du att det finns ett behov av en Mansjour? 
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Bilaga 3. Intervjuguide, pappa 

 

1. Vad har du för erfarenhet av vårdnads-, boende- och umgängesutredningar? 

2. Hur blev resultatet av utredningen? Är du nöjd med det? 

3. Upplever du att det finns förutfattade meningar när det kommer till hur en pappa 

och mamma ska vara? Skiljer de sig åt? 

4. Tror du att kön påverkar utfallet på något sätt när det kommer till vårdnads-, 

boende och umgängesutredningar? Vad tror du att det beror på? 

5. Hur tycker att lagarna kring familjerättsliga ärenden fungerar i praktiken? 

6. Tror du att det får några konsekvenser att Familjerätten domineras av kvinnliga 

socialarbetare? Vilka? 

7. Hur tycker du att familjerätten fungerar i Umeå? Vad är bra/dåligt? 

8. Hur känner du att Familjerätten i Umeå bemötte dig? 

9. Finns det något Familjerrätten skulle kunna göra för att bli bättre på att arbeta 

med jämställdhets frågor avseende kön? 

10. Finns det något du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4. Informationsbrev, familjerättssocionomer  
  

  

Upplevelser av vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar  
  

En studie som undersöker fäder respektive familjerättssekreterares upplevelser av jämställdhet 

mellan könen, när det kommer till vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.   

  

Har Du upplevt att fäder känner sig orättvist behandlade till följd av sitt kön, när det kommer 

till boende, umgänges eller vårdnadsutredningar? Hur arbetar ni på Familjerätten med den 

här problematiken? Skulle Du vilja bli intervjuad och berätta om dina erfarenheter?   

  

Våra namn är Angelica Lönnberg och Hanna Lundgren och vi går sjätte terminen på 

socionomprogrammet, Umeå Universitet. I den här studien vill vi undersöka fäders och 

familjerättssekreterares perspektiv på jämställdhet mellan könen när det kommer till vårdnads-

, boende och umgängesutredningar. Intervjuerna som genomförs kommer i sin tur att bli 

material till vår kandidatuppsats. Vi kommer även att utföra intervjuer med fäder som varit i 

kontakt med familjerätten. Några frågor vi skulle vilja undersöka är bland annat: ”Om du 

upplever att något kön har en fördel på något sätt?” ”Om du upplever att det finns förutfattade 

meningar när det kommer till hur en pappa och mamma ska vara?” Vi har valt det här ämnet av 

intresse för familjerätten och dess komplexitet. Syftet är att få ett bredare perspektiv och mer 

kunskap inom området familjerätt. Det finns många studier som utgår från mödrars perspektiv 

och därför vill vi undersöka vad fäder samt familjerättssekreterare har för upplevelser kring 

detta.  

  

Att delta i vår studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan. Alla 

intervjuer kommer att transkriberas och du kommer att få göra ändringar och godkänna 

utskriften. De som deltar kommer att vara helt anonyma. Materialet kommer bara att användas 

till vår kandidatuppsats. Intervjuerna kan utföras personligen eller via telefon/Skype eller mejl. 

Om du kan tänka dig att bli intervjuad eller om du har några frågor, kontakta oss på xx.   

  

Tack för att du tog tiden att läsa detta brev!  

  

  

Vänliga hälsningar  

Angelica Lönnberg & Hanna Lundgren  
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Bilaga 5. Informationsbrev, pappa.  

  

Upplevelser av vårdnads-, boende och 

umgängesutredningar  

  

En studie som undersöker mäns respektive familjerättssekreterares upplevelser av jämställdhet 

mellan könen, när det kommer till vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.   

  

Har Du varit i kontakt med Familjerätten gällande en vårdnads-, boende- och 

umgängesutredning? Skulle Du vilja bli intervjuad och berätta om dina erfarenheter?   

  

Våra namn är Angelica Lönnberg och Hanna Lundgren och vi går sjätte terminen på 

socionomprogrammet, Umeå Universitet. I den här studien vill vi undersöka mäns perspektiv 

på jämställdhet mellan könen när det kommer till vårdnads-, boende och umgängesutredningar. 

Intervjuerna som genomförs kommer i sin tur att bli material till vår kandidatuppsats. Vi 

kommer även att utföra liknande intervjuer med familjerättssekreterare. Syftet är att få ett 

bredare perspektiv och mer kunskap inom området familjerätt. Några frågor vi skulle vilja 

undersöka är: ”Om du känner att ditt kön påverkade utfallet på något sätt?” ”Om du upplever 

att det finns förutfattade meningar när det kommer till hur en pappa och mamma ska vara?” Vi 

har valt det här ämnet av intresse för familjerätten och dess komplexitet. Det finns många 

studier som utgår från mödrars perspektiv och därför vill vi undersöka vad fäder samt 

familjerättssekreterare har för upplevelser kring detta.  

  

Att delta i vår studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan. Alla 

intervjuer kommer att skrivas ner och du kommer att få göra ändringar och godkänna utskriften. 

De som deltar kommer att vara helt anonyma. Materialet kommer bara att användas till vår 

kandidatuppsats. Intervjuerna kan utföras personligen, via telefon/Skype eller skriftligen. Om 

du kan tänka dig att bli intervjuad eller om du har några frågor, kontakta oss på xx.    

 

Tack för att du tog tiden att läsa detta brev!  

  

  

Vänliga hälsningar  

Angelica Lönnberg & Hanna Lundgren  
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Bilaga 6. Utdrag från lagstiftning  
  

  

Socialtjänstlagen (2001:453)   

  

1 kap. l §  Socialtjänstens mål.   

  

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

– ekonomiska och sociala trygghet,  

– jämlikhet i levnadsvillkor,  

– aktiva deltagande i samhällslivet.  

  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet.  

  

2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.  

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 

bäst för barnet vara avgörande.  

  

Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).  

  

3 kap. 3 § Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.  

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom 

socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.  

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag 

(2009:596).  

  

5 Kap. 11 § Brottsoffer.  

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 

närstående får stöd och hjälp.  

  

Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin 

situation. Socialnämnden ansvarar för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående 

får det stöd och den hjälp som de behöver.  

  

Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp 

av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp 

som barnet behöver. Lag (2012:776).  

  

Föräldrabalken (1949:381)   
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6 kap. 2 a §  Om vårdnad, boende och umgänge.  

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.  

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid - risken 

för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs 

bort eller hålls kvar eller annars far illa, och - barnets behov av en nära och god kontakt med 

båda föräldrarna.  

  

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag 

(2006:458).  

  

Kap. 6 3 § Vårdnadshavare.  

Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, 

och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står 

barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan 

har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.  

  

Om det döms till äktenskapsskillnad mellan föräldrarna står barnet även därefter under båda 

föräldrarnas vårdnad, om inte den gemensamma vårdnaden upplöses enligt 5, 7 eller 8 §. Skall 

barnet även efter domen på äktenskapsskillnad stå under båda föräldrarnas vårdnad, skall 

rätten i domen erinra om att vårdnaden alltjämt är gemensam. Lag (1994:1 433).  

  

4 § Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt 

utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med deras begäran, om det 

inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Om barnet är 

folkbokfört här i landet, kan föräldrarna få gemensam vårdnad också genom registrering hos 

Skatteverket efter anmälan av dem båda  

1. till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller 

en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, eller  

2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats 

tidigare. Lag (2012:319).  

  

5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få 

ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller 

anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara 

gemensam eller  

anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att 

samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda 

föräldrarna motsätter sig det.  

  

Frågor om ändring i vårdnaden enligt första stycket prövas på talan av en av föräldrarna eller 

båda. I mål om äktenskapsskillnad får rätten utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en 

av föräldrarna, om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets 

bästa. Lag (2006:458).  
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Kap 6. 19 § Förfarandet i mål och ärenden om vårdnad m.m.  

  

Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Innan 

rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges 

tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan vara av 

betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar.  

    

Om det behövs utredning utöver vad som sägs i andra stycket, får rätten uppdra åt 

socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. Rätten får 

fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen ska vara 

slutförd. Om det behövs, får rätten förlänga denna tid. Rätten ska se till att utredningen bedrivs 

skyndsamt.  

    

Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka klarlägga barnets 

inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut.  

    

Utan hinder av sekretess enligt 26 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) är en socialnämnd som har tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för 

utredningen skyldig att lämna sådana upplysningar på begäran av den socialnämnd som avses 

i tredje stycket. Detsamma gäller när uppgifterna begärs av den som socialnämnden utsett att 

verkställa utredningen.  

    

Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte 

kan ta skada av att höras. Lag (2009:404).  

  

Regeringsformen (1974:152)  

  

1 kap, § 2 Statsskickets grunder.  

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet.  

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för 

den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och 

utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.  

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 

kommande generationer. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande 

inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.  

  

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering 

av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller 

den enskilde som person.]…] Lag (2010:1 408).  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.HTM
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Bilaga 7. Arbetsfördelning   
  

Forskarteamet har under arbetets gång, utifrån den mån det varit möjligt, fördelat arbetet lika 

mellan teamets två medlemmar. Det teoretiska material som samlats in i form av böcker, 

artiklar och avhandlingar har insamlats och analyserats tillsammans. De intervjuer som 

genomförts har utförts tillsammans, med undantag av telefonintervjun som utfördes utan den 

ena forskaren. Efter varje intervju har vi delat upp intervjuerna och hjälpts åt att transkribera 

intervjumaterialet. Den efterföljande kategoriseringen och kodningen har sedan gjorts 

tillsammans, även analysen och diskussionen har skrivits tillsammans. Genom att 

forskarteamet gemensamt har diskuterat och resonerat kring studiens material har det 

förhoppningsvis bidragit till att stärka studiens kvalité.  

  
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 8. Kodningsmall 

 
Männens perspektiv på jämställdhet 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier Tema 

Den som har varit hemma mest med barnet har en fördel. [...] I mitt fall var det så här 

att jag verkligen ville vara hemma med mitt barn, men det ville inte min före detta. Jag 

kände ansvaret att jag skulle försörja familjen. 

Samhälleliga förändringar 
Samhällets normer 
Historiskt perspektiv 
Kvinnlig företrädesrätt 
Olika inför lagen 

Historiens inverkan  En pappas kamp på 

kvinnans arena 

Det jag var med om i början innan man verkligen engagerade sig och började titta på 

det här, var att jag blev väldigt dömd på förhand. Det märktes väldigt tydligt att man 

ville sätta in mig i ett fack… Jag fick verkligen kämpa för att få människor att lyssna på 
mig. När de väl gjorde det och började tänka i andra banor… Så började pusselbitarna 

falla på plats 

 

Stereotypa föräldraroller 
Förutfattade meningar  
Subjektivitet  
Samhällets förväntningar 

Stereotypa könsroller och fördomar  

Men de män som kommer till oss och har varit och vänt på dörren till Familjerätten och 
genomgått en vårdnadsutredning, de är väldigt kränkta. Otroligt ledsamt är det att 

höra... Hur de beskriver ”tre mot en, tre mot en, tre mot en. 

 

Objektivitet 
Professionalitet Erfarenhet 
Utbildning 

Strategier för jämställdhet  

Då tänker jag tänker bara på barn som lever i en familjesituation där det inte är pappan 

som är problemet, där det kanske är en mamma… Vad händer med dom barnen? Får de 

barnen någon hjälp eller hamnar dom mellan stolarna?  

 

Barnperspektiv 
Lojalitetskonflikt 

Barnets bästa  

Det är så lätt då man ser kvinnan som offret och mannen som förövaren. Det är konstigt 

att tänka att det är en kvinna som utsätter mannen för saker... Så var det för mig också 
när jag växte upp, “man slår aldrig en kvinna” men jag har aldrig fått höra motsatsen. 

Sen finns det vissa skillnader så klart i och med att män oftast är starkare, men det 

spelar inte så stor roll i slutändan. 

Manlig utsatthet 
Kvinnan som offer 
Diskriminering 
Manipulation 
Skam och skuld 
Normaliserings- processen 

Våldets inverkan på Familjerättens 

arbete 
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Familjerättssocionomernas perspektiv på jämställdhet 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier Tema 

När föräldrarna hamnar i en konflikt och barnet har en närmare relation till mamman 
[...] då hamnar pappan i en sämre situation än vad mamman gör. Det är inte så ofta i 

samhället som kvinnan blir överlägsen mannen, men just i det fallet så märks det ganska 

tydligt. 

Historiskt perspektiv 
Samhällets normer 
Samhälleliga förändringar 
Kvinnlig företrädesrätt 

Historiens inverkan En pappas kamp på 

kvinnans arena 

Självklart så har vi förutfattade meningar, för vem har inte det? Vi är ju bara människor. 

Så det klart att det finns förutfattade meningar utifrån kön, och man förväntar sig kanske 

olika saker av mamman och av pappan. 

Stereotypa föräldraroller 
Förutfattade meningar 
Samhällets förväntningar 
Högre krav på mamman 
Kvinnodominerad Familjerätt 

Stereotypa könsroller och fördomar  

Vi tar in referenser där vi får en neutralare bild av hur det är. Vi tittar också i 

register, och ganska ofta finns det uppgifter i socialregistret och ibland i polisens 

register. Där kan man också få vägledning. Så jag tycker inte att det är ett problem att 
dom säger olika saker. Det blir en helhetsbedömning. [...] Sen träffar vi ju dom här 

föräldrarna flera gånger också under en utredning, så man hinner känna in dom. 

Medvetenhet 
Professionalitet 
Förebyggande arbete 
Utbildning 
Utveckling  
Reflektion 
Utvärdering 
Två utredare under 

bedömningsprocessen 
Hög arbetsbelastning  
Prioriteringar och resursbrist 

Strategier för jämställdhet  

Om vi inte ska utgå ifrån barnets relation till föräldrarna, vad ska vi utgå ifrån då? Vi 
kan inte utgå ifrån vem som kan köpa flest Ipads. Det blir inga trygga barn av det. 

Barnets bästa 
Föräldrarätt 
Helhetsbedömning 

Kontinuitetsprincipen 

Barnets bästa  

Min upplevelse är att det är vanligt att det framkommer uppgifter om våld i 

utredningarna. Det behöver dock inte betyda att det att någon blivit dömd för ett 

våldsbrott mot den andre föräldern. Ofta är det motstridiga uppgifter och vanligtvis är 
det då en mamma som uppger att hon blivit utsatt för våld, det kan vara både fysiskt och 

psykiskt från pappan. 

 

Våld i nära relationer  
Manlig förövare 
Kvinnan som offer 
Skam och skuld 

Våldets inverkan på Familjerättens 

arbete 
 

 


