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Titel: Det könade föräldrakontraktet – en tematisk analys av LVU-domar 

Författare: Love Almén Olsson och Emma Christiansson 

 

Sammanfattning 

Sverige ses ofta som ett jämställt land, men trots detta är det långt ifrån jämställt. 

Statistik visar att kvinnor gör mer obetalt hemarbete och har ansvaret för 

majoriteten av barnomsorgen. Studien undersöker om denna ojämställdhet speglas 

i synen på föräldrar hos socialtjänst och rättsväsende i LVU-domar. Syftet med 

studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra hur 

föräldraförmåga avseende brister i omsorgen konstrueras och framställs i LVU-

domar. För att göra detta har en kvalitativ studie i form av en tematisk analys av 68 

förvaltningsrättsdomar gjorts. Denna analys har gjorts med hjälp av en 

socialkonstruktionistisk ansats, genusteori och rättssociologi. Resultatet visar att 

normer kring föräldraskap och kön som finns i samhället även återspeglas i 

domarna. Det finns olika förväntningar på mammor och pappors föräldraförmåga. 

Dessa olika förväntningar leder till att olika krav ställs på föräldrarna utifrån kön. 

Mammor konstrueras som den primära föräldern som förväntas ta ett större ansvar 

för barnen och pappan konstrueras som en sekundär förälder med mindre krav på 

sig. 
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1. INLEDNING 

Sverige utseddes 2019 till EU:s mest jämställda land (Europeiska jämställdhetsinstitutet, 

2019). Detta kan delvis vara ett resultat av Sveriges familjepolitik, med bland annat en 

generös föräldraförsäkring och utbredd barnomsorg. Trots att Sverige jämfört med andra 

länder kan anses vara jämställt, finns det fortfarande stora skillnader mellan könen i flera 

avseenden. Kvinnor sköter betydligt mer av det obetalda hemarbetet och barnomsorgen (SCB, 

2019). Mammor tar även ut en stor majoritet av föräldraledigheten, både betald och obetald, 

trots att det finns möjlighet att dela lika mellan föräldrarna (Försäkringskassan, 2019). Vilket 

kön föräldern har spelar större roll vid fördelningen av föräldraledigheten än vem som har 

störst inkomst (Försäkringskassan, 2013). Att föräldraskapet inte är jämställt och därmed att 

förväntningarna på föräldrar ser olika ut beroende på vilket kön de har, är något som visar sig 

överallt i samhället. Detta tar sig uttryck även hos socialtjänsten, exempelvis genom att 

traditionella normer om att mamman är den viktigaste personen i barns liv i vissa fall 

resulterar i att pappor exkluderas från familjebehandling (Björkhagen Turesson, 2019). 

När föräldrar inte själva klarar av att ta hand om sina barn är det enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL) 5 kap 1 §, socialtjänsten som ansvarar för att barn och unga växer upp i 

trygga och goda förhållanden. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) är den lag som möjliggör för socialnämnden i en kommun att omhänderta barn och 

ungdomar som farit eller riskerar att fara illa. Enligt 2 § LVU ska vård beslutas om det på 

grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller 

något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 

utveckling skadas. I rekvisitet brister i omsorgen täcks många olika situationer där barnet 

utsätts för vanvård in. Det kan handla om misskötsel av hygien och kläder samt att inte ge 

barnet den sjukvård eller behandling hen är i behov av. Annat som kan utgöra bristande 

omsorg är att barnet inte får den känslomässiga trygghet hen behöver till följd av missbruk, 

psykisk störning eller konflikter hos föräldrarna. Även att låta barnet vistas i skadliga miljöer 

kan ses som brister i omsorgen (prop. 1989/90:28 s. 107). 

I Sverige är det förvaltningsrätten som beslutar om omhändertagande enligt LVU. 

Socialnämnden i en kommun ansöker om omhändertagande till förvaltningsrätten när de 

bedömer att ett barn farit eller riskerar att fara illa. Detta görs genom att de skriver en 

utredning om situationen som förvaltningsrätten tar del av för att sedan göra en bedömning 

om skäl finns att omhänderta barnet eller ungdomen i fråga. Hur förvaltningsrätten dömer och 

diskuterar i mål, påverkar till viss mån hur socialsekreteraren skriver utredningar eftersom hen 

måste förhålla sig till praxis om hen vill få igenom ett omhändertagande. De tolkningar och 

bedömningar som sker i förvaltningsrätten har därmed en indirekt påverkan på 

handlingsutrymmet hos socialsekreterare som skriver utredningar (Schlytter, 1999 s. 144). 

Enligt Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 § ska domstolar, förvaltningsmyndigheter och 

andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet. Detta innebär att rådande könsnormer inte ska ligga till grund för 

hur personer framställs och bedöms i domstolen. Den samhällskontext vi lever i är dock inte 

könsneutral, vilket innebär att även om lagstiftning är det, kommer den att tolkas i en kontext 
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som inte är könsneutral (Schlytter, 1999 s. 53–54). Domstolar består av jurister och 

nämndemän som är människor som fostrats in i den här kontexten och rådande könsnormer 

kan därför tänkas påverka hur de diskuterar och bedömer människor. 

Vi vill i denna studie undersöka om domstolar är könsneutrala i sina framställningar, 

förväntningar och bedömningar av föräldrar i LVU-domar, eller om rådande könsnormer 

påverkar dessa saker, samt på vilka sätt det eventuellt görs. Ett könsneutralt rättsväsende är 

viktigt i ett demokratiskt samhälle. Rådande könsnormer och förväntningar på föräldraskap, 

ska inte påverka hur de framställs och bedöms i en domstol. Därför bör det undersökas vidare 

om och hur detta görs. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra hur 

mammors respektive pappors föräldraförmåga avseende brister i omsorgen konstrueras och 

framställs i LVU-domar. 

o På vilka sätt konstrueras mammor respektive pappor som bristande i sin 

föräldraförmåga i förhållande till rekvisitet “brister i omsorgen” i LVU-domar? 

o Hur skiljer sig förväntningarna på föräldraförmåga hos mammor respektive pappor i 

LVU-domar, samt hur kan eventuella skillnader förstås ur ett genusperspektiv? 

Avgränsningar 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka könsskillnader. Vi tillerkänner att 

andra aspekter som exempelvis etnicitet, klass och funktionsvariation kan ha en påverkan i 

rättsväsendet, men begränsar oss inom ramen för vår studie till att uteslutande ha ett 

genusperspektiv. Då vi ämnar undersöka eventuella skillnader mellan hur mammor och 

pappor framställs i rätten anser vi att denna avgränsning ligger i linje med studiens syfte. 

Disposition 
I kapitel ett har studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar presenterats. Detta följs av 

kapitel två där tidigare forskning gällande synen på kvinnors och mäns föräldraskap, genus i 

LVU-mål och vårdnadstvister samt socialtjänstens syn på genus och föräldraskap återfinns. 

Därefter följer kapitel tre där vi presenterar de teorier och begrepp som legat till grund för 

studien. I kapitel fyra återfinns en redogörelse av studiens metod och genomförande. Även 

urval samt etiska och metodologiska överväganden presenteras i kapitlet. Detta följs av 

kapitel fem där studiens resultat samt analys av resultatet redogörs för. Avslutningsvis 

återfinns i kapitel sex en summering av studien samt en diskussion kring studiens resultat 

relaterat till tidigare forskning, teori och metod, samt implikationer för socialt arbete som 

forskning och praktik. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras en tematisering av den forskning vi anser vara relevant för vår 

studie. Då vi inte funnit någon forskning kring framställning av föräldrar i LVU-domar har vi 

valt att vidga vårt forskningsfält till att inkludera forskning om genus och föräldraskap 

generellt, könsskillnader i domstolars bedömningar samt könsskillnader i socialtjänstens 

arbete och bedömningar. Forskningen har tematiserats utifrån tre kategorier: synen på 

kvinnors och mäns föräldraskap, genus i LVU-mål och vårdnadstvister samt socialtjänstens 

syn på genus och föräldraskap. Vi har använt oss av forskning från juridiska, sociologiska, 

socialpsykologiska och genusvetenskapliga fält för att få en övergripande bild. Forskningen 

nedan består mestadels av svenska studier, men några internationella studier har inkluderats, 

särskilt under temat genus och föräldraskap, eftersom vi anser att detta tema öppnar upp för 

ett internationellt perspektiv. 

Nyckelord som användes i sökprocessen var: LVU, genus, brister i omsorgen, faderskap, 

moderskap, socialtjänsten, domstol, föräldraskap, kön, vårdnadstvist, familjerätt, 

omsorgsbrist. 

Synen på kvinnors och mäns föräldraskap 
Tidigare forskning visar att det finns tydliga skillnader i hur stort ansvar mammor respektive 

pappor tar när det kommer till omsorg av barnet samt hur mycket tid som spenderas med 

barnet. Renk et al (2003) presenterar i sin enkätstudie om amerikanska familjer ett resultat 

som visar att det inte finns någon koppling mellan förälderns kön och mängden tid som 

spenderades med barnet, dock tar mammor större ansvar för barnens omsorg och aktiviteter 

än pappor. En enkätstudie om turkiska familjer visar att mammor är mer involverade i 

barnomsorg och spenderar mer tid med sina barn än pappor (Erkal, Copur, Dogan & Safak, 

2007). Liknande resultat framkom i Craigs (2006) tidsanvändningsstudie som visar att 

australiensiska mammor spenderar mer tid med sina barn överlag, gör mer fysiskt 

barnomsorg, är oftare ensamma med barnen samt har ett mer övergripande ansvar för 

omsorgen än pappor. Detta gällde även i de fall där mammorna arbetar heltid (Craig, 2006). 

Pappor som mindre ansvarstagande vad gäller barnen, är en bild som återspeglas i barnböcker 

enligt Anderson och Hamilton (2005). Deras studie om hur bilden av mammor respektive 

pappor framställs i barnböcker visar en underrepresentation av pappor, och när de väl 

porträtteras är de tillbakadragna och ineffektiva (Anderson & Hamilton, 2005). Barnböckers 

porträttering av pappor som frånvarande, kan tänkas normalisera synen på pappor som mindre 

aktiva föräldrar i barnens liv. 

I Sverige finns en motstridighet mellan den allmänna idealbilden av hur ett jämställt 

föräldraskap bör se ut och hur den faktiska jämställdheten ser ut för föräldrar. Klinth (2008) 

beskriver i sin studie av hur pappor framställs i svenska kampanjer för pappaledighet hur det 

efter år 2000 syntes ett tydligt skifte i hur faderskap presenterades i kampanjerna. Det 

framstod då som att pappor har lika stort ansvar som mammor att vara hemma med barnen, 

till skillnad från de tidigare kampanjerna där pappans roll begränsas till enbart 

familjeförsörjare (Klinth, 2008). Johansson och Klinth (2007, 2008) undersöker i en 
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fokusgruppstudie hur svenska mäns relationer till faderskap ser ut, både generellt och relaterat 

till det nya idealet som bland annat återfinns i pappaledighets-kampanjerna. Resultatet visar 

att trots fokusgruppernas socioekonomiska och ideologiska olikheter, kunde de alla i teorin stå 

bakom idealet av den närvarande pappan som kampanjerna visar på, även om definitionerna 

av närvarande inte var helt homogena (Johansson & Klinth, 2007, 2008). Gemensamt för 

grupperna var ett fokus på pappors perspektiv, där barnens bästa och frågor om jämställdhet 

hamnade lite i skymundan (Johansson & Klinth, 2007, 2008). En generell bild av att 

faderskapet är relaterat till yrkesarbete och måste anpassas runt detta dominerar grupperna. 

Tankar om att både brist på och tillgång till yrkesarbete kan ha en negativ inverkan på det 

närvarande faderskapet återfinns också på flera håll (Johansson & Klinth, 2007). 

Wall och Arnold (2007) fann i sin studie av kanadensiska tidningar även de en ny idealbild av 

en närvarande pappa som tar lika mycket ansvar som mamman. Deras studie visade dock att 

denna bild inte stämde överens med hur det såg ut i praktiken. Kanadensiska mammor sågs 

fortfarande som huvudansvariga för barnen och papporna som deltids-föräldrar vars relation 

till barnen inte var lika viktig som mammornas (Wall & Arnold, 2007). 

Graham, McKenzie, Turnbull, och Taket (2019) visar i sin kvalitativa enkätstudie att kvinnor 

i medelåldern och uppåt utan barn, utsätts för social exkludering och stigmatisering på flera 

olika nivåer i samhället, just på grund av sin barnlöshet. Denna slutsats återfinns även i Wells 

och Heinsch (2019) litteraturstudie av den litteratur som finns kring hur man ser på kvinnor 

utan barn, där de även kommer fram till att det finns en generell bild av dessa kvinnor som 

okvinnliga och otillräckliga. Detta därför att kvinna ofta ses som synonymt med mamma och 

typiska attribut som kopplas ihop med femininitet är kopplade till just den omhändertagande 

mammarollen (Wells & Heinsch, 2019). 

Genus i LVU-mål och vårdnadstvister 
Den tidigare forskning som behandlar genus i LVU-mål och vårdnadstvister är begränsad, 

men visar att könsstereotypa föreställningar finns och har viss påverkan på hur personer 

framställs och bedöms i utredningar och domstol. Petersson (2006) kommer i sin granskning 

av socialnämndens LVU-utredningar fram till att det där finns skillnader i hur föräldrarna 

framställs och bedöms. Mammorna problematiseras i högre grad än papporna, då deras 

relation till barnen generellt ser annorlunda ut samtidigt som de agerar på ett annat sätt i 

förhållande till socialtjänsten (Petersson, 2006). Stereotypen om den otillräckliga mamman 

och den frånvarande pappan återfinns i materialet. Samtidigt får pappor positiv 

uppmärksamhet för sådant som mammor inte får uppmärksamhet för alls, som exempelvis att 

gå på ett föräldramöte. Där skulle istället mammans frånvaro noteras. Det talas om en 

idealbild där båda föräldrarna är lika viktiga, men i praktiken är det inte så arbetet med 

föräldrar ser ut (Petersson, 2006). 

Byrman och Skoglund (2018) undersöker i sin forskningsrapport hur kön framställs i domar i 

brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Resultatet visar att det går att se skillnader i hur 

föräldrar framställs i LVU-domarna men att de till större del handlar om etnicitet än kön. 

Detta exempelvis genom att utlandsfödda kvinnor framställs som mer knutna till familj och 
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hem än svenskfödda kvinnor. Det går dock att se att mammors utsagereferat generellt får lite 

mer utrymme i domarna än pappors. I domarna från vårdnadsmål som också granskades gick 

dock att se att det framkommer könsstereotypa föreställningar som exempelvis att kvinnor är 

mer ansvarstagande och män är oberäkneliga (Byrman & Skoglund, 2018). Rapportens 

resultat kan anses vara bristfälligt på så sätt att underlaget för analyserna endast utgörs av ett 

fåtal domar, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. Att det inte hittades stora 

könsskillnader i framställningen av föräldrarna i LVU-domarna skulle därför kunna vara 

undantagsfall. 

Även Schiratzki (2007) har studerat vårdnadstvister och visar i sin studie av hovrättens 

bedömningar av förmågan att se till barnets bästa att det inte finns stora skillnader i hur 

mammor respektive pappor bedöms. Det finns däremot skillnader i hur den som anses ha det 

huvudsakliga ansvaret bedöms i jämförelse med den andra föräldern. Föräldern som anses ha 

huvudansvaret är oftast mamman, vilket i praktiken resulterar i en viss könsskillnad i 

bedömningen i många fall (Schiratzki, 2007). 

Schlytter (1999) undersöker i sin studie om det finns skillnader på grunderna till 

omhändertagande enligt 3 § LVU, som handlar om eget beteende, mellan flickor och pojkar. 

Genomgången av resultatet visar att flickor omhändertas på grunder som inte nämns i 

förarbeten till 3 § LVU, något som inte sker för pojkar (Schlytter, 1999 s. 98). Det kan 

exempelvis handla om vissa sexuella beteenden, som anses vara grund för omhändertagande 

hos flickor men inte ens diskuteras i pojkars domar. Flickor blir även problembärare i 

situationer där de blivit sexuellt utnyttjade och ses då som ansvariga inte bara för sitt eget 

beteende utan även pojkars och mäns beteende gentemot dem (Schlytter, 1999, s.138). Detta 

innebär att förvaltningsrätten gör skillnad på kön i sina bedömningar och att domstolen som 

ska vara könsneutral inte är det när det kommer till 3 § LVU. Även om Schlytters studie berör 

3 § LVU och därmed ungdomar istället för föräldrar, kan det tänkas att liknande 

könsstereotypa föreställningar även kan påverka förvaltningsrättens framställningar och 

bedömningar av föräldrar i mål som rör 2 § LVU. 

Socialtjänstens syn på genus och föräldraskap 
Tidigare studier om socialtjänstens syn på genus och föräldraskap visar att det finns en bild av 

socialtjänsten som könsneutral med en syn på föräldraskap som något som bör vara jämställt, 

men i möten med och bedömningar av människor lever traditionella könsstereotypa 

föreställningar kvar. Herz (2012) belyser i sin avhandling om konstruktioner av kön och 

etnicitet inom socialtjänsten, att i socialtjänsten kategoriseras människor utifrån kön och 

etnicitet, men socialarbetare uttrycker att målet är att behandla dem som individer. Detta gör 

att kön och etnicitet ofta behandlas som att de inte betyder något, trots att under arbetet med 

människor använder socialarbetarna praktikerkunskap kring kategorierna och en sorts 

kategorisering görs samtidigt som den osynliggörs eftersom den inte “ska” finnas (Herz, 

2012). Nygren, Walsh, Ellingsen och Christie (2019) jämför i sin fokusgruppstudie 

socialarbetares syn på och arbete med familjer i England, Irland, Norge och Sverige. I alla 

fyra länder är synen på jämställdhet progressiv och det är vedertaget att pappor ska 

inkluderas, men i praktiken görs inte detta i någon större utsträckning. Socialarbetarna i de 
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olika länderna har, trots andra skillnader, generellt en relativt liknande syn på föräldraskap i 

praktiken, där den traditionella bilden av mamman som den viktigaste föräldern styr arbetet 

och leder till en exkludering av pappor (Nygren et al, 2019). Björkhagen Turesson (2019) 

kommer fram till liknande resultat i sin studie av dagböcker som socialarbetare fick i uppgift 

att skriva medan de arbetade med 15 familjer. Studien visar att socialarbetare exkluderar 

pappor från familjebehandling eftersom mammor anses vara den viktigaste personen i små 

barns liv. Det är först under den senaste tiden som pappor börjat involveras överhuvudtaget 

och den inkluderingen är inte lätt att genomföra eftersom traditionella normer och värderingar 

ligger till grund både för hur familjebehandlingen är utformad och socialarbetares 

tankemönster (Björkhagen Turesson, 2019). Också Turney (2000) diskuterar i sin artikel hur 

omsorg av barn är något som är starkt relaterat till kvinnor vilket får konsekvensen att 

försummelse av barn feminiseras inom socialt arbete. Detta leder till att pappans roll i familjer 

där barn försummas nedtonas, och att skulden istället läggs på mamman (Turney, 2000). 

Kullberg (2004) kom i sin vinjettstudie om socialsekreterares bedömningar av singelpappor 

och singelmammor fram till att förväntningar på föräldrars problem stämmer överens med 

könsstereotypiska föreställningar. Pappors problem bedöms därmed vara mer relaterade till 

betalt arbete än mammors, och mammors problem bedöms vara mer relaterade till deras 

sociala nätverk. I en senare vinjettstudie om svenska socialsekreterares bedömningar av 

singelmammor och singelpappor kom Kullberg (2005) fram till att singelpappor som har 

liknande problem som singelmammor, ofta bedöms ha mer allvarliga problem, samt att 

singelpappor i den situationen bedöms vara mindre förtjänta av stöd än mammor i samma 

situation. Studien visar också att den hjälpen som erbjuds till båda könen följer 

könsstereotypa mönster, exempelvis får papporna oftare stöd i att hitta ett betalt arbete eller 

att kunna betala tillbaka lån (Kullberg, 2005). 

Reflektioner över kunskapsläget 
Den tidigare forskning som vi ovan redovisat visar att det finns skillnader i synen på mammor 

respektive pappor, dels i samhället generellt, dels inom rättsväsendet och socialtjänsten. Det 

finns också skillnader i hur stort ansvar mammor respektive pappor faktiskt tar för sina barn 

samt hur mycket tid de spenderar med barnen. Mammor tar mer ansvar för barnen och 

spenderar mer tid med dem. Forskningen visar också att synen på moderskap och faderskap 

har förändrats i teorin, men inte lika mycket i praktiken då könsstereotypa föreställningar om 

föräldraskap lever kvar. Det finns i socialtjänsten en idealbild av mammor och pappor som 

jämställda i föräldraskapet, men den bilden stämmer generellt inte överens med hur det 

arbetas med klienter och hur det pratas om dem. I praktiken är det trots den jämställda 

idealbilden fortfarande mammor som förväntas ta mer ansvar för barnen och det är 

mammorna som anses vara den viktigaste föräldern. Detta har visats resultera i exempelvis att 

pappor exkluderas från familjebehandling och att mammor döms hårdare i socialnämndens 

utredningar, samt att stöd som erbjuds till föräldrar är könsstereotypt utformat. 

Utifrån vad vi kunnat se finns en kunskapslucka inom forskningsfältet gällande hur mammor 

respektive pappor konstrueras och framställs i LVU-domar i förhållande till brister i 

omsorgen. Vi tror därför att vår studie kan tillföra något på det här fältet eftersom en likadan 
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studie av domar med fokus på brister i omsorgen inte gjorts. De studier som ligger närmast 

vår är Peterssons (2006) studie av LVU-utredningar och Byrman och Skoglunds (2018) studie 

där en kritisk diskursanalys gjorts av tre LVU-domar i sin helhet. Vår studie skiljer sig från 

Peterssons studie i och med att vi analyserar domar och inte utredningar. Vår studie skiljer sig 

även från Byrman och Skoglunds studie på så sätt att vi använder en annan metod och att vi 

studerar betydligt fler domar, samt att vi endast undersöker rekvisitet brister i omsorgen. 

Utifrån tidigare forskning kan vi se att just synen på hur ansvarsfördelning mellan föräldrar 

bör se ut är något som påverkas av rådande könsnormer. Vi anser därför att det är relevant att 

undersöka hur diskussionen kring brister i omsorgen i LVU-domar ser ut ur ett 

genusperspektiv. 

3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för studien. Vi har valt att använda oss av 

ett övergripande socialkonstruktionistiskt perspektiv och genusteori i form av Hirdmans 

genussystem för att tolka vårt resultat. Vi kommer även använda oss av begreppen det andra 

skiftet och det tredje skiftet, för att beskriva skillnader i förväntningar på kvinnor och män vad 

gäller obetalt hemarbete och ansvarstagande över familj och hem. Vi kommer i vår analys 

också använda oss av Eriksson idéer om ansvar och våld. Till sist kommer också ett 

rättssociologiskt perspektiv prägla vår analys. 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionism innebär att verkligheten är socialt konstruerad och skapas av mänsklig 

interaktion. Detta innebär att kunskap om världen inte kan betraktas som objektiv utan den 

präglas av människors uppfattningar av den och förändras därmed utifrån tid och rum 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000, s. 11). Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på kön 

förnekar inte biologiska skillnader mellan könen, men menar att dessa skillnader förstoras upp 

och får större betydelse genom sociala faktorer (Barlebo Wenneberg, 2000, s. 65) Detta 

innebär en social konstruktion av kön där de förväntningar och uppfattningar som finns på 

kvinnor och män är något som skapas i den samhällskontext vi befinner oss i. När vi använder 

termen kön i denna uppsats åsyftas således kön som en social konstruktion om inget annat 

explicit anges. Med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt gäller detta även för kvinnor och 

mäns föräldraroller. Moderskapet och faderskapets skilda innebörd, mening och uttryck är 

konstruerade i en viss tid och rum för att passa ihop med den kontextens konstruktion av 

manligt och kvinnligt. Denna syn på kön och till viss del föräldraskap delas av Hirdman och 

återfinns i hennes teori om genussystem. 
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Hirdmans genussystem 
Hirdman (1988) beskriver genussystemet1 som en grundläggande ordning som präglar 

samhället och att det är en förutsättning för andra ordningar så som sociala, ekonomiska och 

politiska ordningar (Hirdman, 1988, s. 51). Genussystemet bygger på föreställningar av och 

förväntningar på män och kvinnor som tillsammans skapar regelbundenheter. Det utgör på så 

sätt en ordningsstruktur av kön där män är överordnade och kvinnor underordnade (Hirdman, 

1988, s. 51). Denna ordningsstruktur bygger på två logiker; dikotomin och hierarkin. 

Dikotomin innebär isärhållandet av kön vilket betyder att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas. Grunden för isärhållandet av könen utgörs av föreställningar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt samt arbetsfördelningen könen emellan (Hirdman, 1988, s. 52). Den här 

uppdelningen mellan typiskt manligt och kvinnligt kan röra sig om allt från utseendemässiga 

saker som klädstil och smink, till val av utbildning, yrke och intressen. Hirdman (1988, s. 51) 

menar att ju tydligare isärhållandet av könen blir, desto starkare blir den manliga normen och 

överordningen. Isärhållandet av könen, alltså dikotomin, är därmed det som legitimerar synen 

på det manliga könet som norm, alltså hierarkin (Hirdman, 1988, s. 52). Hierarkin, det vill 

säga att mannen är norm, utgör normen för vad som är normalt och allmängiltigt vilket också 

leder till att mannen har mer makt (Hirdman, 1988, s. 51). 

Det är genom genuskontrakten som genussystemet kommer till uttryck, de är genussystemets 

praktik (Hirdman, 1988, s.54). Genuskontrakt är det begrepp som Hirdman (1988, s. 54) 

använder för att beskriva de ömsesidiga förväntningarna som finns mellan könen. Kontraktet 

beskrivs av Hirdman (2003, s. 84) som en kulturellt nedärvd överenskommelse av kvinnors 

och mäns skyldigheter, rättigheter och förpliktelser. Dessa kontrakt säger bland annat hur män 

och kvinnor ska vara mot varandra, hur de ska tala, hur de får klä sig och hur de ska vara i 

arbetslivet (Hirdman, 1988, s.54). Genuskontraktet innebär att kvinnors roll förknippas med 

att föda barn och ta hand om dem och hushållet medan männens roll är kopplad till att försörja 

och beskydda kvinnor (Hirdman, 2003, s.88). De stereotypa genuskontrakten belyser män och 

kvinnors skilda positioner, villkor och förutsättningar (Hirdman, 2003, s. 88). Kontrakten som 

finns är inte statiska, utan förändras över tid och rum, men är konkreta och verkliga i sin tid 

och sitt rum (Hirdman, 1988, s. 54). Kontrakten har därmed utvecklats sedan Hirdman 

myntade begreppen, men deras kärna finns kvar och begreppen går att applicera på nutidens 

förhållanden. Hirdmans teori om genussystem kan därmed vara behjälplig för att få en djupare 

förståelse för eventuella skillnader i förväntningar på kvinnor och män i sina föräldraroller.  

Det andra och tredje skiftet 
Något som kan ses som en del av upprätthållandet av genussystemet är det andra och tredje 

skiftet. Hochschild och Machung (2003) beskriver det andra skiftet som det obetalda arbete 

som utförs i hemmet som exempelvis hushållsarbete och att ta hand om barnen. Hochschild 

och Machung (2003) menar att detta arbete oftast hamnar på kvinnorna även om de likt sina 

 

 

1 Även om vi använder kön som term och begrepp har vi inte ändrat de begrepp som kommer med Hirdmans 

genusteori.  
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män också har ett heltidsarbete. Det kan tänkas bero på att genuskontraktet ser ut så att 

kvinnor har en stark koppling till hem och barn (Hirdman, 2003, s. 88). Hochschild (1997) 

beskriver även ett tredje skift, vilket innefattar det emotionella arbete som utförs i familjen. 

Det emotionella arbetet handlar om att ta ansvar för familjemedlemmars känslor, upprätthålla 

god stämning, bekräfta, uppmuntra, medla och bibehålla goda relationer (Hochschild, 1997). 

Warhuus Smeby (2017) har utvecklat Hochschilds tredje skift till att även innefatta ett 

familjeansvar rent organisatoriskt. Detta ansvar handlar om att planera, koordinera och 

projektleda barnets och föräldrarnas aktiviteter. Det tredje skiftet innebär därmed både en 

praktisk, emotionell, social och moralisk dimension. Warhuus Smeby menar att det tredje 

skiftet är starkt kopplat till kvinnor, både i praktik och teori (2017). Konstruktionen av 

kvinnan som ansvarig för det tredje skiftet, ser vi även det som en del av hennes 

genuskontrakt. Förväntningar på kvinnor och mäns ansvarstagande över det andra och tredje 

skiftet är något vi tror kan relateras till förväntningar på deras omsorgsförmåga och 

ansvarstagande över barnen i LVU-domar.  

Modercentrering, ansvar och våld 
Eriksson (2003) beskriver den modercentrerade familjemodellen, som innebär att mamman 

förväntas förmedla relationen mellan barn och pappa. Mamman får ansvara för pappans 

relation till barnet, vilket innebär att pappan inte behöver ta ett fullt ansvar för sitt 

föräldraskap (Eriksson, 2003, s. 312). Det betyder att mammor står som medansvariga för 

pappors relation till barnen. Detta medansvar innebär en viss makt för mammorna som 

därmed ges mandat att bedöma pappors föräldraförmåga. Mamman får dock inte bedöma 

pappan som totalt olämplig att ha hand om barnen eller stänga honom ute helt, varför denna 

makt är begränsad. Mammors ansvar sträcker sig avsevärt längre än deras bestämmanderätt, 

och pappors och mammors föräldraskapsrelation framträder som en över- och 

underordningsrelation (Eriksson, 2003, s. 313). I denna relation har mammor stort ansvar och 

mindre handlingsutrymme, medan pappor har stort handlingsutrymme och mindre ansvar. Att 

mammor har ett betydande ansvar även för pappors föräldraskap skapar enligt Eriksson (2003, 

s. 313) en paradoxal situation vid förekomst av våld. En våldsutsatt mamma som försöker 

uppmärksamma att pappan är olämplig som förälder, riskerar att genom att synliggöra hans 

brister själv tolkas som en dålig mamma, eftersom hon misslyckats skapa en god relation 

mellan pappa och barn. Ju mer mamman framstår som ett offer desto mer likställs hon med 

den otillräckliga misshandlade mamman som inte förmår att tillgodose barnens behov eller 

göra en skälig bedömning av pappan. Ju mer mamman framställer sig som en bra mamma, 

desto mindre framstår hon som ett offer, vilket gör att pappan framstår som mindre förövarlik 

(Eriksson, 2003, s, 313). Detta innebär att det blir svårare för mamman att ställa krav på 

skydd för sig och barnen och samtidigt framstå som en god mamma som har förmågan att 

göra en bedömning av pappans föräldraförmåga. Moderspositionen och de krav som följer 

med den på att vara ansvarig för barnen gör att det är svårt att synliggöra sin utsatthet och 

samtidigt framstå som en ansvarsfull förälder. Som våldsutsatt mamma blir det en balansgång 

mellan att kunna definiera sig själv som offer och att tolkas som en god mamma. (Eriksson, 

2003, s. 313). Erikssons (2003) idéer om modercentrering och mammors ansvar över pappors 
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våld är relevanta för vår studie för att få förståelse för de diskussioner som förs i LVU-domar 

om brister i omsorgen när våld förekommer i hemmet.  

Rättssociologi 
Enligt Torpman (2002) är den dominerande uppfattningen inom rättssociologin att 

rättsordningen utgörs av ett normsystem. Detta normsystem är relativt konservativt då 

begreppet norm inom rättssociologin delvis innebär att något bevaras trots att bevis som tyder 

på att normen inte stämmer överens med verkligheten presenteras. Således är verkligheten 

inte alltid relevant för normerna, och normerna beter sig därför inte som den 

erfarenhetsbaserade kunskapen (Torpman, 2002, s. 58). Juridikens normbegrepp skiljer sig 

således från det mer sociologiska normbegreppet, då den senare åsyftar det Torpman (2002) 

här kallar ”verkligheten”. Då rättssystemet är ett system som bygger på normer, och samhället 

befinner sig under utveckling måste det också finnas säkerhetsventiler som möjliggör för 

rättssystemet att återanpassa samhället till normen eller att anpassa normen till samhället. 

Lagstiftningen, prejudikatbildningen, den juridiska doktrinen och förändrade sedvänjor 

åskådliggör att den moderna positiva rätten många gånger anpassas till samhällets 

förändringar (Torpman, 2002, s. 58). Denna uppfattning om att normer påverkar rättssystemet 

innebär att uppfattningar och normer kring kön också kan återspeglas i domstolars 

framställningar och bedömningar. Då de könsnormer rättssystemet påverkas av ofta är 

konservativa i sin natur, kan det leda till att traditionella föreställningar om kön lever kvar, 

trots att det finns en allmän bild av att könsneutralitet bör prägla rättssystemet. Ett 

rättssociologiskt perspektiv kan således hjälpa oss att belysa hur rådande könsnormer i 

samhället påverkar domstolens framställningar och bedömningar av föräldrar. 

4. METOD  

I detta kapitel presenteras först kvalitativ metod, vårt urval, hermeneutisk ansats samt 

tematisk analys. Därefter redogör vi för studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

samt etiska överväganden och en diskussion av metoden.  

Kvalitativ analys av LVU-domar 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av en tematisk analys av 

LVU-domar där rekvisitet brister i omsorgen diskuteras. Kvalitativ metod handlar om att få en 

djupare förståelse och en helhetsbild av ett fenomen (Repstad, 2007, s.15). Vi använder oss av 

en kvalitativ metod eftersom vi vill gå på djupet och undersöka hur föräldraskap framställs 

och diskuteras i LVU-domar ur ett genusperspektiv. Analys av just domar är ett bra redskap 

för att få förståelse för dessa frågor eftersom domarna är ett relativt exakt referat av det som 

sker i domstolen och därmed hur människor framställs och diskuteras. 

Urval 
Studiens material består utav 68 domar från Uppsala förvaltningsrätt fastställda åren 2018 och 

2019. Vi utgår ifrån Uppsala förvaltningsrätts domar för vår analys, vilka hämtas från 
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databasen Juno. Vi har valt just förvaltningsrättens domar eftersom det är första instansen och 

alla fall tar sig dit, vilket genererar ett större utbud än de andra instanserna. I de högre 

instanserna är det även så att det som sagts i förvaltningsrätten är utgångspunkten och ofta 

framkommer inga nya argument för omhändertagande. Vi har begränsat oss geografiskt till 

just Uppsala eftersom vi studerar på Uppsala universitet och socionomprogrammet till stor del 

förhåller sig till det sociala arbetets praktik regionalt. Dessutom täcker Uppsala 

förvaltningsrätt in ett flertal kommuner av varierande storlek vilket kan tänkas ge en varierad 

bild. 

Vi har gjort ett strategiskt urval då vi endast använt oss av domar där både en mamma och 

pappa har vårdnaden, så att de kan ställas i relation till varandra. Vi har inkluderat både domar 

där föräldrarna lever tillsammans och åtskilt, så länge båda har vårdnaden. Urvalet har 

begränsats till att endast gälla de domar där just brister i omsorgen diskuteras och föräldrarna 

samt deras föräldraförmåga beskrivs separat. Detta för att kunna urskilja hur eventuella 

könsskillnader ser ut. För att ytterligare begränsa vårt urval har vi valt att endast inkludera 

domar från 2018 och 2019, eftersom vi vill se hur det ser ut i nutid. Vi har använt oss av alla 

domar som passar in på dessa kriterier. Vi har inkluderat både domar med bifall och avslag på 

ansökan om omhändertagande, eftersom vi vill undersöka framställningar och förväntningar 

på föräldrarna, spelar inte utfallet någon roll för vår analys. 

Hermeneutik och tematisk analys 
Under analysen av materialet har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken 

handlar om tolkningar och hur vi läser in generella egenskaper i observationer utifrån vår 

förförståelse av ett fenomen (Repstad, 2007, s. 137). Den hermeneutiska cirkeln innebär ett 

pendlande mellan del och helhet för att få en djupare förståelse av materialet (Repstad, 2007, 

s. 137). Till en början granskas materialet i sin helhet vilket ger en övergripande bild, för att 

sedan gå in i de mindre delarna för att skapa en förståelse för deras betydelse. Därefter kan 

delarna relateras till helheten och helheten till delarna, vilket skapar en mer reflekterad 

tolkning av helheten (Repstad, 2007, s. 137). 

Enligt Braun & Clarke (2013, s. 79) är tematisk analys en metod som kan användas för att 

identifiera, analysera och rapportera mönster och teman i ett material. Den organiserar och 

beskriver materialet på detaljnivå (Braun & Clarke, 2013, s. 79). Ett första steg i tematisk 

analys är att läsa igenom materialet för att få en översikt och sedan skapa koder som innebär 

att materialet bryts ned i mindre delar (Aspers, 2007, s. 157). Vi har gjort detta genom öppen 

kodning, vilket innebär att materialet genomgås och kodas rad för rad. I den initiala 

kodningsprocessen utgick vi därmed endast från empirin, för att sedan applicera teori och 

tidigare forskning i skapandet av våra teman. Syftet med öppen kodning är att genom att 

öppna upp för tolkningar av materialet undvika att tillämpa förutfattade meningar som skulle 

kunna uppstå om teorin tillämpas vid skapandet av koderna (Aspers, 2007, s. 162). Efter 

kodning av materialet kan olika teman genereras ur koderna. Teman är olika mönster som går 

att se i materialet och definieras genom att de fångar upp något viktigt i materialet i relation 

till forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2013, s. 82). 
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Detta gjordes i vår analys genom att vi först läste igenom hela domarna för att få en överblick, 

för att sedan plocka ut de delar där brister i omsorgen diskuteras och föräldrarna beskrivs 

separat. Föräldrarnas och barnens anförande har uteslutits ur analysen och det som analyseras 

är vad som framförs av socialnämnden och förvaltningsrätten, samt i vissa fall andra 

professionella som kallats in som vittne eller sakkunniga. Detta då vi ville undersöka hur 

föräldrarna framställs och diskuteras av de professionella i rätten, eftersom det är dessa som 

har makten att bedöma och konstruera deras föräldraförmåga. Vi läste igenom dessa delar i 

sin helhet, för att sedan göra en enskild kodning av dem, innan vi diskuterade och jämförde 

kodningen samt sammanställde den till en gemensam. Genom att göra en enskild kodning 

först undviker vi att påverkas av varandra i ett första skede, vilket kan ge oss en mer 

nyanserad bild av materialet och förhindra brister i resultatet på grund av för stora 

utsvävningar (Repstad, 2007, s. 137). Efter vår initiala kodning återvände vi till materialet för 

att se koderna i relation till helheten igen, för att sedan återgå till koderna och relatera dessa 

till varandra. I detta läge använde vi oss även av våra teorier och tidigare forskning för att se 

koderna i ett nytt ljus och relatera dem till varandra utifrån vårt teoretiska ramverk. Vi kunde 

på så sätt synliggöra viktiga mönster i koderna och skapa centrala teman utifrån dessa som 

gav oss ny förståelse för vårt material. Ett exempel på hur kodningen och skapandet av våra 

teman gått till visas i tabellen nedan. 

 

Citat Kod Tema 

“Även om hon själv inte har varit delaktig i att 

utöva våldet har hon därmed, genom att inte 

tillse att våldet stoppas, brustit i sin omsorg om 

barnet. Hon har inte skyddat honom från att 

bevittna våld och inte varit känslomässigt 

tillgänglig i situationen.” 

Skydda från att 

bevittna våld 

Mamman som 

beskyddare från 

våld 

Känslomässig 

omsorg 

Mamman som 

ansvarig för 

känslomässig 

omsorg 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
För att bedöma en studies kvalitet används ofta begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Inom kvalitativ metod kan dessa kriterier dock vara svåra att använda, 

varför begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet diskuteras i större 

utsträckning (Denscombe, 2009, s. 380–382). Vi har således valt att använda dessa begrepp i 

vår kritiska reflektion av studiens kvalitet. 

Trovärdighet innebär att datan i en studie är träffsäker och exakt. Inom kvalitativ forskning 

finns inget absolut sätt att bevisa detta, däremot finns vissa sätt att visa för läsaren att studiens 

resultat med rimlig sannolikhet är träffsäkert (Denscombe, 2009, s. 380). I vårt fall handlar 
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det om att se till att vi håller oss till syftet, att undersöka hur föräldraförmåga framställs och 

diskuteras ur ett genusperspektiv. Vi har därför genomgående återgått till dessa för att se till 

att vi inte svävar iväg. Eftersom vi använder oss av tryckt material har det varit relativt enkelt 

att gå tillbaka och göra om tolkningar som lett oss i fel riktning. Ett exempel på detta är att vi i 

vissa fall trott oss se att en viss förväntning endast funnits på mammor, för att sedan återgå till 

materialet och se att just den förväntningen även funnits på pappor. 

Enligt Denscombe (2009, s. 381) handlar en kvalitativ studies tillförlitlighet om huruvida 

samma resultat skulle uppnås om studien upprepas av en annan forskare. Då kvalitativ 

forskning handlar om en närhet till sitt material som lämnar stort utrymme för subjektiva 

tolkningar, kan det vara svårt att försäkra en studies tillförlitlighet. Detta kan underlättas 

genom att vara transparent i beskrivningar av metoden. Vår anonymisering av domarna 

påverkar därför tillförlitligheten, eftersom det inte blir tydligt vilken dom våra exempel 

kommer ifrån. Vi anser dock att de etiska aspekterna väger tyngre i detta läge, vilket vi 

förklarar tydligare under etiska överväganden (se nedan). Eftersom vi gjort ett strategiskt 

urval och analyserat alla domar som passar in på våra kriterier, skulle någon annan kunna få 

ett liknande resultat genom att följa vårt tillvägagångssätt vad gäller urvalskriterier och metod. 

En studies överförbarhet innebär hur väl resultatet går att generalisera, vilket kan vara svårt i 

kvalitativ forskning eftersom den ofta behandlar relativt få fall (Denscombe, 2009, s. 382). Då 

blir frågan som ställs till materialet i vilken utsträckning en studies resultat skulle kunna 

överföras till andra fall, vilket kan vara svårt att säga med säkerhet. En fördel med kvalitativ 

forskning är dock att den ofta bidrar med täta beskrivningar av det som studeras, vilket ger en 

stor förståelse för materialet (Denscombe, 2009, s. 383). Då vi i vår studie har analyserat alla 

domar från Uppsala förvaltningsrätt från åren 2018 och 2019 som uppfyllde våra 

urvalskriterier har studien relativt hög överförbarhet för att vara en kvalitativ studie. 

Resultatet säger något om hur det ser ut i LVU-domar från Uppsala förvaltningsrätt generellt. 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv ska inte skillnader finnas mellan olika förvaltningsrätter i 

landet, vilket även det är positivt för studiens överförbarhet. Det är dock tänkbart att det finns 

vissa skillnader mellan olika förvaltningsrätter och detta skulle då innebära en lägre 

överförbarhet till resten av landet. 

Etiska överväganden 
Att ha ett etiskt förhållningssätt och kunskaper om vilka riktlinjer som gäller för den 

forskningen som ska genomföras är viktigt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Det kan ofta 

innebära svåra avvägningar mellan olika etiska principer, som i vårt fall forskningens 

transparens och att skydda de personer som berörs (Vetenskapsrådet, 2017, s. 7) Domarna vi 

använt oss av i vår analys är offentligt material som är tillgängligt för alla, men vi har valt att 

anonymisera domarna genom att inte skriva ut målnummer eller namn på personer, platser 

eller utredningshem. Föräldrarnas kön skriver vi dock ut, eftersom vårt syfte med studien är 

att undersöka könsskillnader. Vi har heller inte numrerat domarna och tydliggjort vilken dom 

citat kommer ifrån, eftersom det inte är av relevans för vår hermeneutiska studie att 

kvantifiera resultatet och skilja domarna åt i analysen. Trots att anonymiseringen har en 
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negativ påverkan på uppsatsens transparens, väljer vi att göra så för att skydda personernas 

integritet då det rör sig om känsliga förhållanden och situationer där barn är inblandade. 

Metodöverväganden 
I domarna har endast det viktigaste ur socialnämndens utredning inkluderats, vilket gör att 

föräldrarna inte beskrivs lika mycket som i utredningarna och det är därmed möjligt att delar 

som skulle varit relevanta för vår analys uteslutits. Vi har inom ramen för den här studien inte 

haft tillgång till dessa utredningar, men anser att domarna, som är beslutsgrundande 

dokument, är relevanta att studera på egen hand. Det kan tänkas att detaljer från själva 

förhandlingen försvunnit i domarna, även om det ska vara en exakt redovisning av vad som 

sagts. Domen är formad i en juridisk kontext och detaljer som kanske skulle varit relevanta 

för oss, behöver inte anses som relevanta ur ett juridiskt perspektiv. Observation som metod 

hade varit ett sätt att komma runt denna möjliga begränsning. Observation hade även kunnat 

ge oss en större förståelse genom att vi då även skulle kunnat fånga upp kroppsspråk, tonläge 

och betoningar som vi gått miste om genom att bara studera tryckt material. Att använda sig 

av mixade metoder, genom att både studera domarna och genomföra observationer av 

förhandlingarna hade därför kunnat tillföra något till studien och gett oss en mer komplex 

bild. Dock hålls de flesta av dessa förhandlingar bakom stängda dörrar, varför observationer 

inte hade varit genomförbart. Domarna har därför varit det mest lämpliga materialet för att 

besvara våra frågeställningar. 

En annan begränsning med att studera tryckt material är att materialet inte kan utvecklas eller 

svara på frågor som uppkommer. Detta kan också ses som positivt eftersom forskaren då inte 

heller påverkar materialet på något sätt, vilket kan ske vid intervjuer eller observationer 

(Padgett, 2008, s. 123–124). 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av vårt material. Genom vår tematiska analys 

har vi urskilt fem teman som återkommer i de LVU-domar vi analyserat. Dessa teman är alla 

relaterade till framställning av föräldraskap kring brister i omsorgen ur ett genusperspektiv. 

De teman vi har identifierat är: 1) mamman som ansvarig för känslomässig omsorg, 2) 

mamman som beskyddare från våld, 3) mammans brister i centrum, 4) pappan som en mindre 

naturlig förälder och 5) mamman som ansvarig för barnens grundläggande behov. Dessa 

teman kommer att presenteras med underteman för att underlätta läsningen. 

Ett genomgående resultat som präglar majoriteten av domarna, är att mammor generellt 

åläggs ett större ansvar för allt som rör barnen och därmed ges rollen som den primära 

föräldern. Detta genomsyrar analysen i sin helhet. 

Mamman som ansvarig för känslomässig omsorg 
Ett återkommande tema i domarna är att känslomässig omsorg konstrueras som mammans 

ansvar och i princip bara diskuteras i relation till henne när det handlar om brister i omsorgen. 
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När det diskuteras i relation till pappan är det på ett annat sätt, som kan tolkas som att han inte 

konstrueras som lika ansvarig som mamman. 

Det skiljer sig både i hur mycket känslomässig omsorg diskuteras relaterat till mammor och 

pappor, och även på vilket sätt det sker. Ofta beskrivs känslomässig omsorg som en förmåga 

som mamman saknar, vilket detta citat visar:  

Hon saknar även förmåga att bemöta barnen känslomässigt.  

Och även detta citat: 

Under tiden där har allvarliga brister i hennes känslomässiga förmåga observerats […] 

Mamman är sällan känslomässigt tillgänglig för barnen och hon har svårt för att möta 

upp deras behov. Hon har också svårt för att trösta och lugna barnen. 

I citaten tydliggörs att mamman anses sakna förmåga att bemöta barnens känslomässiga 

behov. Det kan tolkas som att göra detta konstrueras som en förmåga som en mamma behöver 

besitta för att vara tillräcklig som mamma. 

Att vara känslomässigt tillgänglig är också något som vi har sett diskuteras i relation till 

mammans omsorgsförmåga, men inte pappans. Hur det görs illustreras av detta citat: 

 När det gäller mamman finns det uppgifter från utredningshemmet om att hon vid 

upprepade tillfällen har brustit beträffande tillsyn och känslomässig tillgänglighet då 

hon har varit upptagen av annat.  

Och även i följande exempel: 

Nämnden har gjort gällande att det föreligger psykisk försummelse från mammans sida 

på grund av bristande känslomässig tillgänglighet, vägledning, gränssättning och 

stimulans.  

Här beskrivs mamman som bristande i sin känslomässiga tillgänglighet, vilket kan tolkas som 

att det är önskvärt att en mamma är känslomässigt tillgänglig. En annan formulering som kan 

tolkas ge uttryck för samma förväntning på mamman är när hon beskrivs som att hon inte 

varit känslomässigt närvarande:  

Det finns även vissa uppgifter i utredningshemmet utredning som tyder på att mamman 

inte har varit känslomässigt närvarande vid vissa av utredningstillfällena.  

Att känslomässig tillgänglighet och närvaro verkar förväntas i högre utsträckning av mammor 

än pappor kan tänkas bero på att det är en del av deras genuskontrakt att vara i kontakt med 

sina och andras känslor. 

I vissa fall nämns det att föräldrarna tillsammans brister i sin känslomässiga omsorg, men när 

föräldrarna diskuteras separat är det nästan uteslutande mamman som brister. Vi har endast 

funnit en dom där pappan direkt beskrivs som att han brister känslomässigt:  

Pappan brister även när det gäller att förstå barnets behov känslomässigt och mamman 

kan inte kompensera för detta. 
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 Citatet illustrerar hur pappan anses brista i känslomässig omsorg, men hur mamman även 

nämns som ansvarig för detta, eftersom hon inte kan kompensera för dessa brister. Vår 

tolkning är att mamman här konstrueras som ansvarig för sina egna och pappans brister. 

Ansvarsförflyttning från pappan 
I några fall står det att barnet inte får sina känslomässiga behov tillgodosedda och det går att 

utläsa att pappan brister i detta, men det sker då en slags ansvarsförflyttning från pappan 

eftersom han inte framställs som bristande i detta och det istället beskrivs det som att barnet 

inte får det: 

Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att nämnden har gjort sannolikt att 

pappan pådriver diskussioner och manar till ett intellektuellt utbyte på ett sätt som inte 

fullt ut kan tillgodogöras av barnet i den ålder hon är. Förvaltningsrätten gör 

bedömningen att detta leder till att barnets behov av åldersadekvat känslomässig 

omsorg inte tillgodoses. 

I citatet synliggörs hur detta görs då det beskrivs som att barnets känslomässiga omsorg inte 

tillgodoses istället för att pappan beskrivs brista i det avseendet. Ett annat exempel på detta är: 

I nämndens utredning finns stöd för att våldsinslag och kontrollerande beteende från 

pappans sida gentemot mamma har förekommit. Förhållanden som, enligt 

förvaltningsrättens mening, påverkar barnens trygghet och känslomässiga utveckling 

oavsett om de direkt bevittnat händelserna eller inte. 

Även här förflyttas ansvaret från pappan då hans våldsamma beteende beskrivs som 

förhållanden som påverkar barnens känslomässiga utveckling, istället för att han beskrivs 

brista känslomässigt. 

De få gånger pappans känslomässiga anknytning diskuteras som en brist är det för att han inte 

finns med i bilden alls och därmed inte kan ha en anknytning till barnet:  

Han har inte heller haft ett kontinuerligt umgänge med barnet, som utifrån detta och sin 

ringa ålder saknar känslomässig anknytning till fadern. 

Även detta kan tolkas som en förskjutning av ansvaret ifrån pappan, eftersom det beskrivs 

som att barnet saknar en känslomässig anknytning till pappan istället för tvärtom. När 

anknytning diskuteras i relation till mamman handlar det om något hon inte gör eller en 

förmåga hon saknar:  

Det finns också en stor oro för mammans förmåga att knyta an till barnet. Hon kan inte 

alltid trösta honom, särskilt inte när hon väljer att fokusera på att hon känner sig 

kränkt. 

 Här handlar det om mammans avsaknad av förmåga att knyta an till barnet, vilket skiljer sig 

mycket från citatet med den frånvarande pappan. 
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Pappan får positiv uppmärksamhet och mamman får negativ 
När känslomässig omsorg nämns i positiv bemärkelse är det i relation till pappan, för att 

konstatera att han har förmåga till det. Detta exemplifieras med följande två citat: 

Barnet har rutiner gällande mat och sömn och fadern är känslomässigt närvarande och 

söker råd när han är osäker i sin roll. 

Och här som ytterligare ett exempel i förhållningssätt till barnet: 

Det är också positivt att pappan tröstar barnet när han är ledsen och är känslomässigt 

närvarande och pratar med barnet på ett kärleksfullt sätt genom kroppskontakt, röst- 

och ögonkontakt. 

Citaten visar hur pappan får positiv uppmärksamhet för och ges beröm för sin känslomässiga 

närvaro, något som vi inte sett mammor ges. 

 

Ett annat exempel är i citatet nedan där pappan har visat förståelse för barnets känslomässiga 

behov, men inte kunnat implementera detta praktiskt: 

Även om pappan under den muntliga förhandlingen insiktsfullt har beskrivit barnets 

behov av känslomässig anknytning har dessa insikter inte återspeglats i den praktiska 

hanteringen av barnet. Trots att det är svårt att visa en känslomässig anknytning under 

korta umgängestillfällen som sker förhållandevis sällan framkommer det även att 

hanteringen av barnet fortfarande beskrivs som mekanisk. 

I citatet beskrivs hur pappan insiktsfullt beskrivit barnets behov av känslomässig anknytning 

men trots detta inte lyckats genomför detta i praktiken. En tolkning är att pappan här får 

beröm för att han insiktsfullt beskrivit barnets känslomässiga behov, trots att han anses brista i 

att implementera detta praktiskt. Det kan även tolkas som att han ges ett slags överseende med 

sina brister, då det beskrivs som svårt att visa känslomässig anknytning under den 

umgängesformen de träffas i. Detta kan jämföras med citatet nedan från samma dom där 

mamman sägs visa ett praktiskt känslomässigt stöd, men ändå benämns i negativ bemärkelse 

för att det inte är nog:  

Under hela utredningstiden fanns oro kring mammans känslomässiga stöd för barnet. 

Hon visade känslomässigt stöd i form av pussar och ömhet men hon hade inte barnet 

hos sig mer än korta stunder. 

Båda föräldrarna sägs brista men vår tolkning är att pappan får en mer utsvävande och 

ursäktande beskrivning trots att han egentligen beskrivs ha större praktiska brister än 

mamman. Citatet om pappan inleds med en positiv kommentar om hans förståelse av barnets 

känslomässiga behov, medan citatet om mamman inleds med att det finns en oro för hennes 

känslomässiga stöd. Att pappan, men inte mamman trots samma förutsättningar, ges ett 

överseende för att det är svårt att visa en känslomässig anknytning under korta och sporadiska 

tillfällen, kan tolkas som att kraven på mammans känslomässiga omsorg är större. 

Vi tolkar det som att rätten med hjälp av språket och hur de pratar om föräldrarna, konstruerar 

mammor och pappor på olika sätt. Det skiljer sig i hur känslomässig omsorg diskuteras i 

relation till mammor och pappor, där den är starkt relaterad till mamman. Även sättet deras 
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känslomässiga omsorg framställs på är olika, där mammors känslomässiga förmåga och 

närvaro diskuteras medan det hos pappor diskuteras främst känslomässiga behov. Utifrån 

Hirdmans (1988) genussystem kan det tolkas som att kvinnan inom ramen för sitt 

genuskontrakt förväntas vara en känslomässig varelse och bedöms utifrån föreställningar om 

detta. När hon inte lever upp till dessa föreställningar bryter hon mot sitt genuskontrakt. Det 

skulle kunna tänkas att det inom ramen för genuskontrakten även finns en form av könat 

föräldrakontrakt. Det könade föräldrakontraktet innebär att det finns särskilda genuskontrakt 

för föräldrar där kraven och förväntningarna inte bara är relaterade till rollerna som kvinna 

och man, utan specifikt till rollerna som kvinnlig och manlig förälder, alltså mamma och 

pappa. Mammans könade föräldrakontrakt skulle då inkludera stora krav på känslomässig 

förmåga och närvaro, inte bara eftersom hon är kvinna men också för att hon är mamma. Det 

kan därmed tänkas krävas en högre känslomässig närvaro av mammor än pappor. Pappans 

föräldrakontrakt ser annorlunda ut och då han inte förväntas vara känslomässigt tillgänglig i 

lika stor utsträckning uppmärksammas han när han är det. Att mamman istället 

uppmärksammas när hon brister i den känslomässiga omsorgen kan också tyda på att hennes 

föräldrakontrakt innebär ett ansvar för det tredje skiftet, gällande det känslomässiga ansvaret 

för familjen (Hochschild, 1997). I det tredje skiftet ingår även ett ansvar för relationerna i 

familjen och enligt Eriksson (2003, s. 312) konstrueras mamman då som ansvarig för pappans 

relation till barnen. Detta kan vi se här när mamman konstrueras som ansvarig för den 

känslomässiga omsorgen i familjen och även då pappans känslomässiga relation till barnen. 

Ur ett rättssociologiskt perspektiv kan en förklaring till att domstolen diskuterar känslomässig 

omsorg mer i relation till mamman vara att normer och värderingar som finns i samhället 

påverkar domstolen (Torpman, 2002, s. 58). Detta skulle kunna innebära att traditionella 

normer om hur kvinnor förväntas vara känslomässigt närvarande mammor har haft en 

inverkan på domstolen. 

Mamman som beskyddare från våld 
Ett tydligt mönster som vi kunnat urskilja i domarna är att mamman har ett ansvar att skydda 

barnen från våld eller att bevittna våld. Misslyckas mamman med detta brister hon i 

omsorgen, trots att hon ofta själv är oerhört utsatt. Vi kommer här inte diskutera våldet i sig, 

då det är skilt från rekvisitet brister i omsorgen, medan att skydda från våld och att bevittna 

våld inkluderas i rekvisitet. 

Något som återkommer i domarna är som tidigare nämnts att mamman brister i omsorgen 

genom att inte skydda barnen från våld eller att bevittna våld: 

Även om hon själv inte har varit delaktig i att utöva våldet har hon därmed, genom att 

inte tillse att våldet stoppas, brustit i sin omsorg om barnet. Hon har inte skyddat 

honom från att bevittna våld och inte varit känslomässigt tillgänglig i situationen. 

I denna dom blir barnets systrar utsatta för våld av barnets pappa och mamman beskrivs som 

att hon brister för att hon inte kan stoppa detta och skydda honom från att bevittna det. Ett 

annat exempel återfinns i följande citat:  
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Barnen har uppgett att pappan har slagit dem och låst in dem på toaletten när de gjort 

något fel. Mamman har inte skyddat barnen från att utsättas för detta. 

Återigen konstrueras mamman som bristande i omsorgen då hon inte skyddat barnen från 

pappans våld. 

I flera fall där det är någon annan än pappan som utsätter barnen, det vill säga mamman eller 

mammans nya man, kan det tolkas som att pappan till viss del ges överseende med att han inte 

skyddar barnen. I domen som följande citatet ovan är taget ur bevittnar barnen när mammans 

sambo utsätter deras syster för våld: 

...framstår som osannolikt att pojkarnas mamma inte skulle ha känt till våldet. Även 

om hon själv inte har varit delaktig i att utöva våldet har hon därmed, genom att inte 

tillse att våldet stoppas, brustit i sin omsorg om barnen, genom att inte skydda dem från 

att bevittna våld och genom att inte vara känslomässigt tillgänglig i situationen. 

Barnens pappa är medveten om att våldet sker, men ingenstans nämns att han brister i 

omsorgen då han inte förmått att skydda barnen från att bevittna våld, och barnen placeras hos 

honom. I en annan dom är barnen våldsutsatta av mamman, och pappan har ej skyddat barnen 

från detta: 

Pappan har till följd av psykisk och fysisk ohälsa samt perioder av utmattning inte 

förmått att skydda barnen i konflikten och att tillförsäkra dem den trygghet, stabilitet 

och förutsebarhet i tillvaron som de behöver. Enligt vad som framkommit synes 

pappan dock vara medveten om sina brister och han är villig att ta emot den hjälp och 

det stöd som finns att tillgå från socialtjänsten och han är även i övrigt hjälpsökande. 

Förvaltningsrätten delar nämndens uppfattning att pappan, efter utredning och med 

stöd och insatser från socialtjänsten, skulle kunna vara en fullgod förälder för barnen. 

Förvaltningsrätten beskriver att pappan inte förmått skydda barnen och förklarar hans 

agerande med att han haft psykisk och fysisk ohälsa. Detta kan tolkas som att pappan till viss 

del ges överseende med att han inte förmått skydda barnen, vilket är något vi inte sett göras 

för mammor. Även resten av citatet, där pappan beskrivs som medveten om sina brister och 

hjälpsökande kan tolkas som att han ges en form av överseende med sin oförmåga att skydda. 

Pappan framställs sedan som att han skulle kunna vara en möjlig fullgod förälder efter 

utredning och stöd från socialtjänsten. Detta kan tolkas som att det faktum att han inte kunnat 

skydda barnen från våld inte konstrueras som en så pass allvarlig brist att den inte går att 

arbeta med. 

Skuldbeläggande av den våldsutsatta mamman 
I de domar där mamman själv är våldsutsatt har vi kunnat urskilja att mamman ofta 

skuldbeläggs för detta. Skuldbeläggandet görs genom att mamman, trots sin oerhört utsatta 

situation, konstrueras som ansvarig för att skydda barnen från att bevittna våldet. Citatet 

nedan visar hur detta kan se ut: 

 
Pappan har även utsatt mamman för psykiskt våld i form av kränkningar, kontroll och 

trakasserier. Barnen har bevittnat detta samt själva tagit emot kränkningar ifrån 

pappan. Pappans beteende framkallar oro hos barnen, och mamman förmår inte skydda 

barnen mot hans beteende. 
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Här beskrivs hur mamman fått utstå psykisk misshandel, och hur hon sedan inte förmått att 

skydda barnen från pappans beteende. Även när mamman blir utsatt för grovt fysiskt våld 

konstrueras hon som ansvarig för barnens säkerhet: 

Hemterapeuten anser att mamman inte kan skydda barnen. Mamman har berättat om 

ett bråk i maj 2018 då pappan tog stryptag på henne och gav henne örfilar och slog 

hennes huvud mot väggen. Alla tre barnen var hemma vid tillfället. 

I citatet beskrivs en situation då mamman blivit utsatt för grovt fysiskt våld av pappan, när 

alla barnen var hemma. Mamman framställs som att hon inte kunnat skydda barnen från att 

bevittna detta, trots att det kan tänkas vara oerhört svårt att skydda barnen samtidigt som hon 

hålls i strypgrepp av pappan. Omständigheterna kring mamman beskrivs inte som en 

förklaring till varför hon inte kan skydda barnen, och hennes brister i detta avseende ges inte 

överseende med. Detta är något som vi genomgående har sett i domarna som rör familjer där 

pappan utsätter mamman för våld. Att mamman själv är utsatt för våld blir anledningen till att 

hon brister i omsorgen om barnen och hon skuldbeläggs utan att ges förståelse för sin utsatta 

position. Detta kan jämföras med papporna, som kan tolkas som att de inte skuldbeläggs när 

de inte skyddar barnen mot någon annans våld, trots att de inte är våldsutsatta själva. 

När mamman själv är våldsutsatt av pappan konstrueras hon som ansvarig för att skydda 

barnen från att bevittna detta, men det kan också tolkas som att hon konstrueras som ansvarig 

för att stoppa detta beteende. Följande citat illustrerar detta:  

Mamman brister i omsorgen består i att hon inte lyckats gränssätta pappans beteende 

och därigenom skydda barnen. 

 Mamman är här utsatt för våld av pappan och beskrivs inte kunna skydda barnen för att hon 

inte kan gränssätta pappan. Det kan då tolkas som att hon anses brista i omsorgen, inte bara 

för att hon inte kan skydda barnen från att bevittna detta, utan även för att hon inte kan stoppa 

pappan från att utsätta henne för våld. Ett annat exempel på att mamman förväntas gränssätta 

pappans våld är:  

Pappan har en auktoritär och styrande personlighet. Mamman förmår inte sätta gränser 

mot Pappan och hon förmår inte lämna honom. 

Här beskrivs pappan som auktoritär och styrande och mamman som att hon förmår sätta 

gränser mot honom eller lämna honom. Mamman tillskrivs här ytterligare en brist i omsorgen; 

att hon inte förmår lämna pappan. En tolkning är att pappans auktoritära och styrande 

personlighet inte beskrivs som en förklaring till att mamman inte gränssätter eller lämnar, 

utan snarare som en anledning till att hon bör göra det. Vår tolkning är att mamman i dessa 

fall konstrueras som bristande i omsorgen på grund av att pappan är våldsam och 

kontrollerande mot henne och hon inte klarar av att ändra hans beteende, eller lämna honom. 

Att mamman i större utsträckning än pappan förväntas skydda barnen mot det våld de utsätts 

för kan relateras till hennes genuskontrakt, som innebär en stark förknippning mellan kvinnor 

och omsorgen för barnen. Det skulle också kunna förklaras genom att kvinnor förväntas ta det 

tredje skiftet (Hochschild, 1997), och därmed vara den som tillgodoser att barnets 

känslomässiga behov tillfredsställs, i detta fall att inte behöva utsättas för eller bevittna våld. 
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Att pappan inte skuldbeläggs i samma utsträckning när det kommer till att skydda från 

mammans våld, skulle delvis kunna bero på att mammans våld inte konstrueras som lika 

allvarligt som pappans. Även detta borde dock innebära att det är svårare för mamman att 

skydda mot pappans våld än tvärtom. I de lägen pappan inte skyddar mot våld borde det då 

konstrueras som en större brist än om mamman inte gör det. Enligt Hirdman (1988, s. 51) ses 

dock mannen som norm i samhället och när han inte skyddar barnen från våld skulle det 

kunna konstrueras som mindre allvarligt på grund av den maktposition han har där det han gör 

är det normala. Det ingår inte heller i hans genuskontrakt att ta hand om barnen i samma 

utsträckning och därför bryter han inte mot genuskontraktet när han misslyckas med detta. 

Här går det att se en tydlig skillnad i hur mammor och pappors könade föräldrakontrakt ser ut 

och vilka förväntningar och krav som ställs på dem när det kommer till att skydda barnen från 

att bevittna eller utsättas för våld. 

Vår tolkning är att pappan inte hålls lika ansvarig som mamman och skuldbeläggs inte i 

samma utsträckning, trots att mamman ofta själv är utsatt för våld och därmed befinner sig i 

en utsatt position. Vi har inte kunnat se att mamman ges förståelse för sin utsatta position. 

LVU är en skyddslagstiftning som ska se till att barnen skyddas, vilket inkluderar att inte 

bevittna eller utsättas för våld. Rätten har dock en maktposition här när det kommer till att 

konstruera mamman och pappans ansvar i dessa situationer. Vi anser det problematiskt hur 

detta görs, då mamman till stor del skuldbeläggs och hålls ansvarig för att hon misshandlas av 

sin man. Detta kan förklaras med hjälp av Erikssons (2003) beskrivningar av hur den 

våldsutsatta modern riskerar att framstå som en dålig mor när hon synliggör sin utsatta 

position. Ju mer mamman framstår som ett offer desto mer konstrueras hon som en bristande 

förälder som inte kan tillgodose barnens behov och skydd. Att mamman förväntas gränssätta 

och förändra pappans beteende, kan tänkas bero på att hon konstrueras som ansvarig även för 

pappans relation till barnen. 

Mammans brister i centrum 
Ett annat tema som återkommer i materialet är att mammans omsorgsbrister står i centrum 

och att pappan ofta framställs som att han brister därför att mamman brister, och han inte kan 

kompensera eller skydda från dessa brister. Detta görs både när föräldrarna bor ihop och när 

de inte gör det. I fall när barnet bor hos pappan och han brister i omsorgen sägs mamman 

brista både för att hon inte skyddar mot pappans brister och för att hon inte är en tillräckligt 

närvarande mamma. Mamman konstrueras därmed som bristande i sig själv och för att hon 

inte skyddar barnen mot pappans brister. En frånvarande pappa sägs ofta istället inte vara 

tillräckligt utredd, istället för att hans frånvaro ses som en brist i sig. I flera fall där mamman 

brister i omsorgen och barnet bor hos henne, konstrueras pappan inte som bristande alls, eller 

bara till viss del. Det omvända återfinns inte i någon dom, utan mammans brister i omsorgen 

diskuteras i alla domarna. 

Pappans brister som sekundära 
När föräldrarna bor ihop och pappan beskrivs som att han inte kompenserar för mammans 

brister är det ofta den enda bristen som omnämns. Barnet blir i dessa fall inte omhändertaget 
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ordentligt av någon förälder, men pappan beskrivs inte som bristande i sig själv utan som 

bristande för att han inte kan kompensera för mammans brister. Följande citat illustrerar detta: 

Vad gäller pappans omsorgsbrister framgår att han har tagit ansvar för barnet under de 

perioder mamman har saknat omsorgsförmåga. Han har dock inte förmått att i 

tillräcklig utsträckning kompensera för mammans omsorgsbrister. 

Citatet kan tolkas som att omsorgen konstrueras som mammans primära ansvar som pappan 

ska kompensera för när hon är sjuk. På vilka sätt pappan brister diskuteras här inte i större 

utsträckning än att han inte kompenserar för de brister mamman har. 

I en annan dom har båda föräldrarna ett missbruk och psykisk ohälsa samt att pappan även har 

misshandlat mamman genom åren. I närtid är pappans missbruk mer fastställt och hans 

psykiska hälsa i betydligt sämre skick. Trots detta beskrivs han av förvaltningsrätten brista i 

omsorgen för att han inte kan kompensera för mammans brister: 

Pappan har intagit narkotika i närtid medan det är något mera osäkert om mamman 

missbrukat i absolut närtid. Det har dock framgått att hon uteblivit från provtagningar 

så sent som i april 2019 och hon har först nyligen påbörjat behandling varför hennes 

missbruksproblematik inte kan anses vara överspelad. Pappan har nyligen haft återfall i 

psykossjukdom och han befinner sig för tillfället inom den rättspsykiatriska vården 

varför han saknar möjlighet att utöva föräldraskap och kompensera för mammans 

brister. 

Citatet visar att trots att pappan har stora brister i sin egen omsorg, beskrivs han som att han 

brister i omsorgen endast för att han inte kan kompensera för mamman brister. 

Det finns endast en dom där föräldrarna bor ihop och mamman beskrivs som att hon inte kan 

kompensera för pappans brister. I denna dom är det dock mestadels mammans brister som 

diskuteras: 

Pappan brister även när det gäller att förstå barnets behov känslomässigt och mamman 

kan inte kompensera för detta. Mamma är inte överens med socialtjänsten om den 

problematik som finns i hemmet, utan anser att problemet endast ligger i skolmiljön. 

Vidare har Mamman en benägenhet att skapa ett oppositionellt läge mot t.ex. skolan, 

vilket inte är gynnsamt för barnet. 

Citatet visar hur flera olika brister hos mamman diskuteras i domen. Pappans brister nämns 

bara en gång och efterföljs då av att mamman inte kan kompensera för detta, vilket kan tolkas 

som att även det blir mammans brist. Det kan tolkas som att det i detta fall framställs som att 

mamman är ansvarig för sina egna och pappans brister i omsorgen. 

Det finns tre domar där föräldrarna bor ihop och mamman anses brista i omsorgen för att hon 

inte kan skydda barnet mot pappans brister. Dessa skiljer sig också en del från domarna där 

föräldrarna bor ihop och pappan inte kan kompensera för mammans brister. I två av domarna 

rör det sig om att pappan har ett missbruk som mamman ska skydda barnet från och inga 

andra omsorgsbrister föreligger:  

Hon är oförmögen att skydda barnet från pappans missbruk samt den kriminella miljö 

som barnet vistas i. 
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 I ett fall rör det sig om att pappan är pedofil, fast har inte utsatt sitt eget barn, och att 

mamman brister i omsorgen för att hon inte skyddar mot detta: 

Mamman brister i omsorgen om barnet genom att kvarstanna i förhållandet med 

pappan trots de risker som dennes brottslighet innebär. 

I dessa domar har mamman inga andra brister än att hon inte skyddar mot en farlig eller dålig 

miljö som pappan skapar. I domarna där mamman inte anses kunna kompensera eller skydda 

från pappans brister handlar det inte om ett osynliggörande av mammans egna brister utan 

snarare om att hon ges ett ökat ansvar för pappans brister. Detta skiljer sig mycket från hur det 

ser ut när det framställs som att pappan inte kompenserar för mammans brister, eftersom det 

då till stor del handlar om att hans egna brister förminskas. 

I en dom beskrivs mammans omsorgsbrister av socialnämnden som att hon missbrukar 

narkotika och är psykiskt instabil. Pappan brister i omsorgen genom att han lämnat barnet 

utan tillsyn då barnet också försvunnit utomhus med för tunna kläder. När polisen knackade 

på hade pappan inte ens märkt att barnet varit försvunnet. När förvaltningsrätten sedan 

diskuterar pappans omsorgsbrister framställs det som att han enbart brister för att han inte 

förmått skydda barnen från mammans omsorgsbrister. De omsorgsbrister hos pappan som 

socialnämnden anfört i målet diskuteras alltså inte vidare av förvaltningsrätten. Vår tolkning 

är att detta innebär att förvaltningsrätten sätter mammans omsorgsbrister i centrum medan 

pappans omsorgsbrister förminskas. 

Mamman tillskrivs pappans brister 
I en del domar förekommer att pappans omsorgsbrister beskrivs, för att sedan inkludera även 

mamma, trots att det tidigare inte framkommit att hon också brustit i det avseendet. Ett 

exempel på detta är följande citat: 

Barnet har dock uppgivit att pappan och farmodern bestämmer allt i hemmet. Hon är 

vidare uppgivit att hon är rädd för sin pappa och även om det inte förekommit våld så 

har barnet vid ett tillfälle upplevt att pappan haft för avsikt att slå henne[...] Barnet har 

även gett uttryck för att inte vilja bära slöja men pappan sade till henne att hon fick 

avvakta med det beslutet tills hon är 21 år och kan bestämma sådant själv […] 

Föräldrarna begränsar hennes möjligheter att göra egna val i fråga om umgänge, 

utbildning, att bära slöja och även vad fritiden ska ägnas åt. 

I citatet framgår att pappan enligt socialnämnden utövar kontroll över barnet, och sedan att 

även mamman inräknas i detta. Detta då det av förvaltningsrätten sedan beskrivs som att 

föräldrarna gör det tillsammans, trots att det framgått att det bara var pappan. 

Ett annat exempel återfinns i en dom där pappan bland annat brustit i omsorgen genom att inte 

få iväg barnet till skolan och inte sköta barnets vårdkontakter. Senare i domen beskrivs dessa 

brister tillhöra även mamman, trots att hon befunnit sig utomlands. Detta står i motsats till hur 

frånvarande pappor inte ställs som ansvariga för de omsorgsbrister de misslyckats avhjälpa. 

Istället för att mamman endast brister i att skydda från pappans brister, konstrueras hon som 

ansvarig även för det han brustit i. 
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Ur Hirdmans (1988) genussystem kan det tolkas som att mammans omsorgsbrister står i 

centrum då hon i dessa brister också bryter mot sitt genuskontrakt. Genuskontraktet som 

innebär att kvinnor förväntas ta ett stort ansvar för barnen, medför att när mamman 

misslyckas ta detta ansvar uppmärksammas hon i större utsträckning för detta. Att pappans 

omsorgsbrister ses som sekundära och inte uppmärksammas lika mycket som mammans kan 

förstås som att han inom ramen för sitt genuskontrakt inte har samma ansvar över barnen och 

därmed inte uppmärksammas för dessa brister i lika stor utsträckning som mamman. Att 

mammans brister står i centrum kan också tolkas bero på att det i mammans könade 

föräldrakontrakt ingår att ha det största ansvaret för det andra skiftet, som innefattar att ta 

hand om barnen (Hochschild & Machung, 2003). När barnen inte blir omhändertagna på ett 

tillfredsställande sätt läggs då det största ansvaret på mamman och det konstrueras först och 

främst som en brist hos henne. Vi har också kunnat se hur mamman konstrueras som ansvarig 

för pappans brister. Detta kan förklaras med att kvinnor ses som ansvariga även för det tredje 

skiftet (Hochschild, 1997; Warhuus Smeby, 2017), vilket betyder att kvinnor ansvarar för det 

emotionella och organisatoriska arbetet inom familjen. Eftersom mamman då antas ha det 

yttersta ansvaret för att organisera familjen och se till att alla mår bra, får hon också stå som 

ansvarig när pappan misslyckas praktiskt. Hon konstrueras som vad som kan liknas vid en 

”familjens projektledare” som ska se till att allt flyter på och fungerar som det ska. Därför 

tillskrivs hon då pappans brister och står som ansvarig även för dem, eftersom hennes 

projektledarroll medför det yttersta ansvaret för barnen. Detta kan också relateras till att 

mamman konstrueras som ansvarig för pappans relation till barnen och att den fungerar bra 

(Eriksson, 2003, s. 312). Pappans könade föräldrakontrakt innefattar också ett ansvar för 

barnen, men pappans brister konstrueras i många fall som sekundära eftersom han inte ses 

som ytterst ansvarig. Han konstrueras heller inte som ansvarig för mammans relation till 

barnen och även det leder till att han inte konstrueras som lika bristande i sin omsorgsförmåga 

(Eriksson, 2003, s. 312). 

Enligt Torpman (2002, s. 58) går det ur ett rättssociologiskt perspektiv att se hur de normer 

som finns i samhället påverkar rättsväsendet. Således kan föreställningar och normer om 

mamman som den primära vårdnadshavaren tänkas speglas genom ett fokus på mammans 

brister i rättens bedömning. 

Pappans föräldraroll som mindre naturlig 
Ett annat tema vi kunnat urskilja i vårt material är att pappans föräldraroll inte konstrueras 

som lika självklar och naturlig som mammans. Detta tar sig uttryck genom en misstro till 

pappans föräldraförmåga, ett berömmande av hans förmågor när han klarar att utföra 

grundläggande omsorg samt ett överseende med pappans brister. 

Misstro till pappans föräldraförmåga 
Att det finns en generell misstro till pappans föräldraförmåga är något vi kunnat utläsa ur 

materialet. Ett exempel på detta är följande citat där det finns en oro för att pappan inte klarar 

av att ta hand om barnet, då han aldrig tagit hand om ett barn tidigare: 
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Pappan saknar förmåga att ta hand om barnet, som är ett litet barn. Pappan har inte 

tagit hand om barn tidigare och det är för kort tid för att utveckla denna förmåga innan 

han friges från fängelset. Pappan friges från anstalt inom kort och har på grund av 

verkställigheten i anstalt inte haft någon del i den dagliga omsorgen om sonen. [...] Det 

är oklart vilken förmåga pappan kan utveckla för att ta hand om barnet och hans 

förmåga i detta avseende behöver utredas. Dock har han i samband med sin frigivning 

inte förmåga att tillgodose barnets behov. 

I citatet beskrivs hur pappan, som sitter i fängelse, inte kan antas kunna ta hand om barnet 

eftersom han tidigare inte varit inblandad i barnets omsorg och det är för kort tid att utveckla 

den förmågan. Vi tolkar detta som att det finns en misstro till pappans naturliga 

föräldraförmåga. Den beskrivs inte som något som finns där naturligt utan som något han 

behöver utveckla. Det framställs även som oklart om han kommer kunna utveckla en 

tillräcklig föräldraförmåga, fast det inte läggs fram några argument som styrker detta. Citatet 

avslutas med att säga att pappan inte har förmåga att tillgodose barnets behov vid frigivning. 

Detta utifrån att han aldrig tagit hand om ett barn tidigare. Vi tolkar det som att det fastställs 

av rätten att pappan inte har någon föräldraförmåga, trots att den inte är utredd, endast på 

grund av att han inte tagit hand om ett barn tidigare. Detta skulle delvis kunna bero på att män 

inom ramen för sitt genuskontrakt inte anses vara den primära föräldern och att föräldraskapet 

inte kommer naturligt dem. För kvinnor är mammarollen tätt sammankopplad med 

kvinnorollen och en viktig del av deras genuskontrakt. 

Beröm för grundläggande omsorg 
Vi har i domarna sett att pappan i flera fall uppmärksammas på ett positivt sätt när han klarar 

av att ta hand om barnet på en grundläggande nivå. Detta sker exempelvis på detta sätt: 

Han lärde sig att hålla barnet, vända henne från rygg till mage, byta blöja samt mata 

henne. Hans förändring skedde även i samspelet och mot slutet visade han att han 

kunde dela glädje, benämna och bekräfta barnet. 

I citatet uppmärksammas hur pappan lärt sig saker som att hålla barnet, byta blöja, mata 

barnet och dela glädje med barnet. Det kan tolkas som att han ges beröm för att han klarar av 

att ge barnet grundläggande omsorg. Detta uppmärksammande av grundläggande omsorg är 

inget vi kunnat se att mammorna ges. Det är endast när mammorna brister i grundläggande 

omsorg som den diskuteras i relation till dem. Ett annat citat som synliggör detta är: 

I den utredning som utredningshemmet har utfört i familjens hem under hösten 2018 

har det beskrivits att barnet blir glad när hennes pappa kommer till lägenheten och 

sträcker sig direkt efter honom. Pappan leker, busar och pysslar om barnet på ett 

positivt sätt. BVC har uttryckt att mamman fungerar fint som mamma till de yngsta två 

barnen. 

Här har pappan utsatt mammans andra barn, alltså barnets systrar, för våld och övergrepp. 

Detta förbises och han beskrivs mycket positivt, medan mamman bara kort beskrivs som att 

hon fungerar fint som mamma. Det här kan tolkas som ett överseende med hans övergrepp 

och ett fokuserande på att han klarar grundläggande omsorg. 



Love Almén Olsson & Emma Christiansson 

30 (42) 

Överseende med pappans omsorgsbrister 
En återkommande företeelse vi kunnat utläsa ur domarna är att pappan av olika anledningar 

ges överseende med sina omsorgsbrister. Ett exempel på detta är följande citat: 

Fadern har hittills överlåtit det övergripande ansvaret för barnet till modern och har 

bristande insikt i moderns svårigheter. Fadern har inte förmått att kliva in och ta ett 

större ansvar för barnet och modern har heller inte tillåtit detta. 

Här beskrivs hur pappan har överlåtit det övergripande ansvaret till mamman och har 

bristande insikt i hennes svårigheter. Det beskrivs också hur pappan inte förmått kliva in och 

ta ett större ansvar för barnet men att mamman inte heller tillåtit detta. Vår tolkning är att det 

då finns ett visst överseende med att pappan inte tagit mer ansvar eftersom mamman inte 

tillåtit detta. Liknande sker i följande citat:  

Det är nämndens uppfattning att det är mamman som har tagit ansvaret för barnets 

diabetes och att hon inte gett pappan mandat att ta vårdkontakter. 

I detta citat beskrivs det hur mamman tagit ansvaret för barnets diabetes, och att hon inte gett 

pappan mandat att ta vårdkontakter. Även i detta exempel tolkar vi det som att det finns ett 

överseende med pappan då mamma inte tillåtit honom ta ansvar. 

Även när pappan inte bara brister i omsorgen utan också utsätter barnen för våld har vi kunnat 

se ett överseende med pappans beteende: 

En utredning inleddes i slutet av april 2018 efter att anmälningar inkommit om att 

barnen vistades i hemmet med mamman som drabbats av psykisk ohälsa. Pappan 

bedömdes inte ha förmåga att ta hand om barnen, som med hans samtycke placerades i 

tre jourfamiljehem. [...]barnen har uppgett att pappa har slagit dem och låst in dem på 

toaletten när de gjort något fel. [...]Förvaltningsrätten har också förståelse för att den 

situation som föranledde att barnen placerades i jourhemmen var svår för pappan. 

I citatet beskrivs hur pappan har slagit barnen och låst in dem på toaletten när de gjort något 

fel. Trots detta uttrycker förvaltningsrätten att de har förståelse för att pappan hade en svår 

situation på grund av mammans psykiska ohälsa. Vi tolkar detta som en slags överseende med 

pappans våldsamma beteende, eftersom han behövde ta hand om barnen på egen hand när 

mamman var sjuk. Detta kan tolkas som att det beror på en viss misstro till hans 

föräldraförmåga. 

I en av domarna är barnet boende hos mamman som har problem med att skapa struktur och 

trygghet för barnet. Mamman vill heller inte samarbeta med pappan och det är mycket 

konflikter föräldrarna emellan. Pappan beskrivs då inte orka skydda barnet på grund av hur 

mamman agerar:  

Mamman agerar på ett sådant sätt att pappan inte längre orkar skydda barnet. 

Vi tolkar det som att pappan avskrivs ansvaret för att skydda barnet på grund av hur mamman 

agerar och därmed ges överseende med sina brister. Detta kan jämföras med hur mammor inte 

ges överseende när de inte förmått att skydda barnen från att bevittna våld, trots att de då 

själva är våldsutsatta och befinner sig i en utsatt situation. Då avskrivs inte mamman ansvaret 

för att beskydda barnet. 
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Att pappans föräldraroll konstrueras som mindre naturlig i relation till mammans kan förstås 

ur Hirdmans (1988) teori om genussystem. I mäns genuskontrakt ingår inte föräldraskap i 

samma utsträckning som kvinnors, vilket resulterar i att han inte ses som en lika naturlig 

förälder. Detta ger sig uttryck i att det finns en misstro till pappans förmåga, att han får beröm 

när han lyckas med grundläggande omsorg samt att det finns ett överseende med hans 

omsorgsbrister. Pappan förväntas inte besitta samma föräldraförmåga som mamman gör och 

det finns en misstro till hans naturliga förmåga. Han förväntas därför inte inom ramen för sitt 

föräldrakontrakt ta ett stort ansvar för det andra skiftet (Hochschild & Machung, 2003), vilket 

resulterar i att han får beröm när han väl gör det. Det resulterar också i ett överseende när han 

brister i något avseende, eftersom förväntningarna på hans förmåga är låga. Förväntningarna 

på mammans föräldraförmåga är högre och hon får därför inte beröm när hon når upp till 

förväntningarna och inte heller överseende med sina brister. Hennes genuskontrakt innefattar 

moderskapet och hon förväntas besitta en naturlig föräldraförmåga och ta ansvar för både 

andra och tredje skiftet. 

Normer och föreställningar om att pappans föräldraroll är mindre naturlig är något vi kunnat 

se återspeglas i domarna. Detta kan tolkas ur ett rättssociologiskt perspektiv där normer i 

samhället också påverkar rätten (Torpman, 2002, s. 58).  

Mamman som ansvarig för barnens grundläggande behov 
Ett genomgående mönster i domarna är att barnets grundläggande omsorgsbehov ofta 

diskuteras i relation till mamman. Dessa grundläggande omsorgsbehov handlar exempelvis 

om att barnet ska få mat, sömn, intellektuell stimulans och känslomässig omsorg (se avsnittet 

känslomässig omsorg kopplat till mamman). Grundläggande omsorgsbehov kan också röra sig 

om att föräldrarna har ett ansvar att se till att barnen har en fungerande kontakt med vården 

och även skolan. I vårt material har vi kunnat se att mamman ofta får stå till svars när den 

grundläggande omsorgen inte fungerar. I följande citat återfinns ett resonemang om kontakten 

med BVC: 

Föräldrarna har inte sett till att barnet har fått nödvändig vård då de har uteblivit från 

besök hos folktandvården och BVC. I utlåtande från BVC anges att barnet inte var på 

sin treårskontroll då familjen uteblev från två bokade besök. BVC gjorde då 

kontaktförsök med föräldrarna via telefon utan att få kontakt. I utlåtande från 

folktandvården anges att föräldrarna har uteblivit från två bokade besök. På frågan 

varför mamman inte har tagit barnet till tandläkaren när hon sett att barnet tänder var 

svarta, har hon svarat att hon inte vet och att hon kanske varit sjuk eller dubbelbokad. 

Citatet tydliggör hur föräldrarna inte lyckats med att hålla en fungerande kontakt med BVC 

eller folktandvården, och hur mamman får svara för varför detta inte fungerat. Pappans nämns 

vidare inte i relation till detta. 

När föräldrarna inte bor tillsammans tydliggörs i flera av domarna, när det är mamman som är 

boendeföräldern, att det också är hon som har det yttersta ansvaret för barnens behov: 

Förvaltningsrätten vill inledningsvis lyfta fram att det tydligt framkommit i målet att 

mamman haft huvudansvaret för barnen, inklusive gällande de myndighets- och 

vårdkontakter som förelegat. 
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Och som ytterligare ett exempel: 

Förvaltningsrätten vill poängtera att det är mammans ansvar som vårdnadshavare att se 

till att hennes barn får den vård som de är i behov av. 

I båda domarna som citaten är tagna från är både mamman och pappans vårdnadshavare men 

pappans roll i ansvaret tydliggörs inte. I citaten poängteras att mamman bär det huvudsakliga 

ansvaret för barnen då de bor hos henne. Detta återfinns inte i domar där barnen bor hos 

pappan. En förklaring till detta skulle kunna vara att i de flesta domar bor barnet hos 

mamman, men i vårt material förekommer domar där barnet bor hos pappan, och där 

markeras inte att pappan har det huvudsakliga ansvaret. 

I flertalet domar beskrivs hur mamman själv tagit ansvaret över barnets grundläggande 

omsorg. Ofta nämns då att pappan inte tillåtits ta mer ansvar och förvaltningsrätten 

ifrågasätter inte detta: 

Det är nämndens uppfattning att det är mamman som har tagit ansvaret för barnets 

diabetes och att hon inte gett pappan mandat att ta vårdkontakter. 

Liknande kan ses i en annan dom, där mamman tagit på sig huvudansvaret, och därmed ses 

det av förvaltningsrätten som att hon också har huvudansvaret: 

Det finns inte heller någon etablerad kontakt med skolan från mammans sida, trots att 

hon är den som har tagit på sig huvudansvaret för barnet. 

Detta är inte något vi har iakttagit sker åt andra hållet, vilket kan tänkas bero på att mamman 

generellt konstrueras som huvudsakligen ansvarig för barnen. När hon då tar på sig det 

ansvaret, krävs det inte av pappan att gå in och ta en del av det ansvaret ifrån henne. 

Större krav på mammans närvaro 
Det finns endast en dom i vårt material där barnet bor hos pappan och mamman inte är 

närvarande alls. Följande citat illustrerar hur hennes frånvaro diskuteras som ett problem: 

Enligt förvaltningsrätten bedömning har mamman brustit i omsorgen om barnen genom 

att hon varit så frånvarande att hon inte har uppfyllt sitt vårdnadsansvar om dem. 

Här tolkar vi det som att mammans frånvaro konstrueras av förvaltningsrätten som en 

omsorgsbrist i sig och det blir tydligt att en mamma behöver vara närvarande för att uppfylla 

sitt vårdnadsansvar. 

I flertalet domar är pappan frånvarande utan att själva frånvaron i sig diskuteras som ett 

problem. Citatet nedan illustrerar detta: 

Även Pappan brister i omsorgen om barnet. Trots att han har varit medveten om den 

oro som har funnits för barnet har han inte förmått skydda barnet från mammans 

omsorgsbrister. Han har inte velat medverka i utredningen eftersom han inte har någon 

relation till barnet. Pappan är likgiltig inför sitt ansvar för barnet. [...] 

Förvaltningsrätten anser vidare att utredningen i målet även ger stöd för att pappan, 

genom att han inte har förmått skydda barnet från mammans omsorgsbrister, brister i 

omsorgen om barnet. 
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Pappan framställs som bristande i omsorgen för att han inte skyddat barnen från mammans 

brister, men inte för att han varit frånvarande. Hans frånvaro diskuteras därmed inte som en 

omsorgsbrist i sig. Det kan tolkas som att en pappas närvaro inte är en lika grundläggande 

faktor i hans föräldraskap, som det är för mammans. 

I en av domarna där barnen bor med sin våldsamma och missbrukande mamma har pappan 

inte lyckats skydda barnen från mammans omsorgsbrister. Förvaltningsrätten riktar positiv 

uppmärksamhet till att pappan nu vill ta sitt ansvar, men nämner inte att han brister i sin 

omsorg för att han inte tidigare varit närvarande: 

Pappan har uppgett att han inte insett allvaret i hemförhållandena tidigare, men att han 

nu kommer att ta sitt ansvar för barnen. Han har gett ett trovärdigt och ansvarstagande 

intryck, och förvaltningsrätten ser positivt på att pappan vill ta sitt ansvar för att 

tillgodose barnens behov. Han har dock inte förmått att skydda barnen från deras 

hemsituation, eller uppmärksammat de omfattande brister i omsorgen från mammans 

sida som pågått över lång tid. Förvaltningsrätten, anser därför att även pappan brustit i 

omsorgen om barnen. 

I citatet bedömer förvaltningsrätten att pappan brustit i sin omsorg för att han inte 

uppmärksammat de omsorgsbrister som mamman utsatt barnen för. Att han varit frånvarande 

och inte tagit sitt vårdnadsansvar benämns inte som en brist i sig, vilket skiljer sig från hur 

förvaltningsrätten framställer mammor. 

Pappans föräldraförmåga som inte tillräckligt utredd 
I flera domar tar pappan inte ansvar för barnen men beskrivs då som inte tillräckligt utredd 

istället för att endast vara bristande i omsorgen för att han inte tagit ansvar. I en dom beskrivs 

pappan på flera ställen som ovan att hand om barnet och som att han inte tagit ansvar på 

utredningshemmet: 

Under tiden på utredningshemmet har modern varit barnets primära omsorgsgivare och 

fadern ses i vissa avseende vara ovan att sköta barnet […] Den utredningen som gjorts 

av fadern är inte tillräcklig för att det ska gå att uttala sig om hans föräldraförmåga på 

sikt. 

I citatet beskrivs hur förvaltningsrätten inte kan uttala sig om pappan föräldraförmåga på sikt 

eftersom han inte är tillräckligt utredd. Det nämns inte att han brister i omsorgen trots att han 

verkar ovan att ta hand om barnet. Ett annat exempel är följande citat som kommer från en 

dom där pappan är frånvarande och inte har tagit ansvar för barnen: 

Nämnden menar att pappan inte förmår att skydda barnen från mammans brister samt 

att hans egen föräldraförmåga inte är utredd. 

Även här beskrivs pappan som otillräckligt utredd, istället för bristande i sin egen 

föräldraförmåga. I samma dom beskrivs pappan sedan av förvaltningsrätten inte som 

bristande trots att han inte skyddat från mammans brister, och hans frånvaro ses inte som en 

brist i omsorgen: 

Förvaltningsrätten bedömer att det i dagsläget inte har framkommit annat än att pappan 

kan kompensera för mammans brister och tillgodose barnens behov. 
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I citatet framkommer att förvaltningsrätten bedömer att pappan kan kompensera för mammans 

brister, trots att han varit frånvarande och inte har skyddat barnen från mammans brister. Vi 

tolkar detta som att hans frånvaro inte konstrueras som en brist i omsorgen. Detta kan tänkas 

bero på att mamman konstrueras som huvudsakligen ansvarig för barnets grundläggande 

behov. 

Det genomgående temat att mamman konstrueras som ansvarig för barnets grundläggande 

behov kan förstås ur Hirdmans (1988) teori om genussystem. Inom ramen för kvinnors 

genuskontrakt förväntas de ta ansvaret för barnen och konstrueras därmed ansvariga för 

barnens grundläggande behov. Detta har vi i vårt material kunnat se då grundläggande behov 

oftast diskuteras i relation till mamman samt att det ställs högre krav på mammans närvaro 

medan pappans frånvaro inte konstrueras som lika allvarlig. I likhet med de andra teman vi 

kunnat utläsa ur materialet kan vi även här se hur kvinnor förväntas ansvara för det andra och 

tredje skiftet (Hochschild & Machung, 2003; Hochschild, 2007). Kvinnan som ansvarig för 

andra skiftet tar sig i uttryck genom att det ställs ett högre krav på att mammor ska vara 

närvarande och ta hand om barnens grundläggande behov. När mamman konstrueras som 

ansvarig för barnens vårdkontakter kan det ses som en del av det ansvaret hon tillskrivs 

genom att vara ansvarig för det tredje skiftet. Återigen konstrueras hon som familjens 

projektledare som har det organisatoriska ansvaret för att barnens omsorgsbehov tillgodoses 

(Warhuus Smeby, 2017). Att pappan sägs behövas utredas mer när han har varit frånvarande 

eller inte tagit ansvar, kan tänkas bero på att det inte finns stora förväntningar på att han ska 

vara närvarande och ta ansvar att han ses som bristande för att han inte gör dessa saker. Det 

ingår inte i hans könade föräldrakontrakt att vara ansvarig för det andra och tredje skiftet. Att 

mammans frånvaro konstrueras som ett större problem än pappans kan också bero på att hon 

inom ramen för sitt genuskontrakt förväntas vilja vara förälder i större utsträckning än 

pappan. Kvinnors genuskontrakt inkluderar en vilja att vara mamma och en mamma som inte 

är närvarande i sitt barns liv bryter även mot genuskontraktet på det sättet. Mäns 

genuskontrakt innefattar inte samma naturdrivna vilja att vara pappa, vilket innebär att när 

han är frånvarande konstrueras det inte som ett brott mot hans genuskontrakt i sig. Detta kan 

tänkas vara en anledning till att det inte konstrueras som lika allvarligt när en pappa är 

frånvarande. Även i detta tema har vi kunnat se hur samhällets normer och föreställningar 

återspeglas i rätten (Torpman, 2002, s. 58). Detta eftersom mamman tillskrivs ansvaret för 

barnets grundläggande behov och att hennes närvaro konstrueras som mer viktig än pappans. 

Mamman som ansvarig för barnets grundläggande behov och hennes närvaro som viktigt kan 

tänkas ha sina rötter i traditionella normer om familjeliv. 

6. DISKUSSION 

I detta kapitel följer en sammanfattning av studiens analys och resultat. Sedan diskuteras 

studiens resultat i relation till tidigare forskning, teori och metod. Kapitlet avlutas med 

implikationer för socialt arbete som forskning och praktik. 
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Summering 
Syftet med studien har varit att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra hur 

föräldraförmåga avseende brister i omsorgen konstrueras och framställs i LVU-domar. Det vi 

ville undersöka i studien var på vilka sätt mammor respektive pappor konstrueras som 

bristande i sin föräldraförmåga, hur förväntningarna på deras föräldraförmåga skiljer sig samt 

hur dessa skillnader kan förstås ur ett genusperspektiv.  

Studiens resultat och analys visar att det finns stora skillnader mellan hur mammors och 

pappors omsorgsbrister konstrueras i förvaltningsrättens domar. Dessa skillnader åskådliggörs 

genom ett genomgående större fokus på mammans omsorgsbrister, där hon förväntas ta det 

yttersta ansvaret för barnets känslomässiga och praktiska behov. Mamman konstrueras även 

som bristande i sin föräldraförmåga när hon är våldsutsatt och inte skyddar barnen från att 

bevittna våldet hon utsätts för. Pappor som inte skyddar barnen från att bevittna våld 

konstrueras inte som bristande i motsvarande utsträckning i det avseendet. 

Pappors omsorgsbrister diskuteras generellt inte i lika stor utsträckning som mammors, och 

pappor konstrueras som mindre ansvariga för sina omsorgsbrister. Pappan ges även positiv 

uppmärksamhet när han klarar av grundläggande omsorg och vi har kunnat se att han ges 

överseende med sina omsorgsbrister. Det finns samtidigt en misstro till pappans 

föräldraförmåga. Detta kan förklaras med att pappan konstrueras som en mindre naturlig 

förälder. 

Resultatet och analysen synliggör hur det i förvaltningsrättens domar görs skillnad på 

förväntningar på föräldraförmåga utifrån ett genusperspektiv. Vår analys är att könade normer 

och föreställningar samt förväntningar om hur kvinnor och män ska vara som föräldrar, 

påverkar förvaltningsrättens bedömning. Materialet uppvisar att det finns större förväntningar 

på mammans föräldraförmåga och därmed ställs högre krav på henne i sitt föräldraskap. 

Pappan konstrueras som mindre ansvarig för barnen och familjerelationerna, vilket leder till 

att hans brister framställs som sekundära och att de uppmärksammas i mindre utsträckning. 

Dessa skillnader kan förstås som att kvinnors och mäns genuskontrakt och därmed könade 

föräldrakontrakt har skilda innebörder. Mammors föräldrakontrakt innebär ett större ansvar än 

pappors, när det kommer till det andra och tredje skiftet. Mammor konstrueras därmed som 

ytterst ansvariga för den praktiska barnomsorgen, det relationella och emotionella arbetet i 

familjen, samt det övergripande organisatoriska arbetet med familjen. Att mamman 

konstrueras som familjens projektledare resulterar i att hon blir ansvarig för pappans brister 

och sina egna. Pappans roll, som inte innefattar det yttersta ansvaret för allt detta, kräver inte 

att han tar ansvaret för mammans brister på samma sätt. Mammans brister hamnar i centrum 

eftersom hon konstrueras som den primära föräldern. Samtidigt som pappans brister 

konstrueras som sekundära, då han konstrueras som den sekundära föräldern. 

Ovanstående slutsatser skulle även kunna förstås utifrån att kvinnors könade föräldrakontrakt 

tar upp en större del av deras genuskontrakt än för mäns. Mammarollen blir då en viktigare 

del av kvinnorollen och om mamman brister i sin mammaroll påverkar det hur hon ses som 

kvinna i större utsträckning. Om papparollen inte ses som en lika stor eller given del av 

mansrollen skulle det innebära att han inte misslyckas som man för att han misslyckas som 
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pappa. Detta skulle kunna bidra till att mer fokus läggs på mammors brister och att deras 

brister ses som mer allvarliga. En kvinna som bryter mot sitt föräldrakontrakt bryter mot en 

större del av sitt genuskontrakt, än en man som bryter mot sitt föräldrakontrakt. 

Studien i ljuset av tidigare forskning 
De skillnader i förväntningar på mammor och pappor som framkommer i förvaltningsrättens 

domar fördjupar kunskapen och resultaten från tidigare forskning. Dessa olika förväntningar 

återspeglas dels i samhället generellt, dels inom socialtjänsten och rättsväsendet. Studier visar 

att kvinnor tar ett större ansvar för barnen samt ägnar mer tid åt dem än männen (Craig, 2006; 

Erkal et al., 2007; Renk et al., 2006). Att kvinnor faktiskt tar mer ansvar för barn och hem 

generellt skulle kunna bidra till att de i domarna beskrivs i ljuset av det, alternativt att de tar 

mer ansvar just för att de förväntas göra det. Dessa förväntningar på mamman som den 

primära föräldern återfinns även inom socialtjänsten. Tidigare forskning visar exempelvis att 

pappor exkluderas från familjebehandling eftersom mamman anses vara den viktigaste 

personen i barnets liv (Björkhagen Turesson, 2019; Nygren et al., 2019). Konstruktionen av 

mamman som mer viktig för barnet än pappan har framkommit på flera sätt i vårt resultat, 

exempelvis genom att mammans frånvaro problematiseras i mycket högre grad än pappans. I 

tidigare forskning belyses att det inom samhället och socialtjänsten finns en idealbild av 

mammor och pappor som jämställda, men att denna idealbild inte stämmer överens med hur 

det ser ut i praktiken (Björkhagen Turesson, 2019; Klinth, 2008; Nygren et al., 2019; 

Petersson, 2006; Wall & Arnold, 2007). Detta är något vi också kunnat se i vår studie, då 

könsstereotypa föreställningar påverkar hur mammor och pappor konstrueras och framställs i 

domarna. Turney (2000) diskuterar i sin artikel hur omsorg av barn är något som är starkt 

relaterat till mammor, vilket leder till att pappans del i försummelse av barn nedtonas och att 

skulden istället läggs på mamman. I vår studie tar detta sig uttryck på flera sätt, bland annat 

genom att mammans brister hamnar i centrum och pappans konstrueras som sekundära. Flera 

av de resultat Petersson (2006) presenterade i sin studie av socialnämndens utredningar 

framkommer även i vår studie. Precis som Petersson (2006) har vi kunnat se att mammor 

problematiseras i högre grad och att deras brister uppmärksammas mer. Detta samtidigt som 

pappor får positiv uppmärksamhet när de gör sådant som mammor inte uppmärksammas för 

alls. Vår studie skiljer sig från Peterssons (2006) genom att vi studerar domar och inte 

utredningar. 

Tidigare forskning vi tagit del av där LVU-domar studerats har visat att det finns stora 

skillnader i hur flickor och pojkar framställs och bedöms när deras eget beteende diskuteras. 

Schlytter (1999) kom fram till att rättsväsendet inte är könsneutralt i hur de bedömer 

ungdomarna, på ett liknande sätt som vi kunnat se att det inte är könsneutralt när det är 

föräldrarna som diskuteras. Den studie vi tagit del av som undersöker hur föräldrarna 

framställs i LVU-domar, visade inte några stora könsskillnader i hur föräldrarna framställdes. 

Vi har i vår studie funnit större könsskillnader än vad Byrman och Skoglund (2018) gjorde i 

sin studie, där skillnaderna (mellan mammorna) hade mer med etnicitet att göra. Vårt resultat 

visar att de föreställningar och förväntningar på mammor och pappor, som enligt tidigare 

forskning finns på olika nivåer i samhället, också återfinns i de LVU-domar vi har studerat, 

oavsett etnicitet. Vår studie skiljer sig från Byrman och Skoglunds studie på så sätt att vi 
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använder en annan metod och att vi studerar betydligt fler domar, samt att vi endast 

undersöker rekvisitet brister i omsorgen. Vi har inte funnit några aktuella svenska studier som 

specifikt undersöker hur mammors och pappors föräldraförmåga konstrueras som bristande i 

omsorgen i LVU-domar ur ett genusperspektiv. Vi anser därför att vår studie och dess resultat 

tillför något till forskningsfältet och bidrar till att fylla ut en kunskapslucka. 

Teoridiskussion  
I studien har ett övergripande socialkonstruktionistisk perspektiv tillsammans med 

rättssociologi och genusteori, samt begreppen andra och tredje skiftet använts för att analysera 

vårt resultat. Vi har även använt oss av Erikssons (2003) idéer kring modercentrering, ansvar 

och våld för att fördjupa vår analys. Att ha ett övergripande socialkonstruktionistiskt 

perspektiv har hjälpt oss få förståelse för hur världen konstrueras genom språk och 

interaktion, och därmed vilken makt rätten har att konstruera mammor och pappors 

föräldraförmåga som tillräcklig eller bristande. Det har också gett oss förståelse för hur den 

könade föräldrarollen konstrueras. Ett rättssociologiskt perspektiv har varit behjälpligt för att 

få en förståelse för hur normer i samhället påverkar rättsväsendet och vise versa. Genusteori 

med begrepp som genuskontrakt, dikotomi samt andra och tredje skiftet, har möjliggjort för 

oss att synliggöra skillnader i framställningen av mammor respektive pappor. Eriksson (2003) 

har hjälpt oss belysa komplexiteten i den våldsutsatta mammans position samt gett oss en 

djupare förståelse för hur mamman konstrueras som ansvarig för pappans våld och relation till 

barnen. 

En reflektion kring teori om genuskontraktet (Hirdman, 1988) är hur den exklusivt fokuserar 

på kön, och därmed inte förmår synliggöra andra aspekter som etnicitet, funktionsvariation 

eller klass. Detta kan ha medfört att dessa aspekter, som också hade varit intressanta och 

viktiga att studera, minskat ytterligare i betydelse. Studiens syfte var dock att undersöka 

föräldrars omsorgsbrister ur ett genusperspektiv, varför genusteori ändå får ses som en 

lämplig teori. Det hade dessutom varit svårt att utifrån domarna synliggöra andra aspekter, 

eftersom de sällan innehåller så pass detaljerade beskrivningar av föräldrarna att dessa skulle 

kunna urskiljas. En annan aspekt att lyfta med Hirdmans genusteori är att den endast utgår 

ifrån könen man och kvinna, och därmed osynliggör andra könsidentiteter. Trots att Hirdmans 

genusteori inte synliggör andra könsidentiteter anser vi att teorin lämpat sig väl med studiens 

syfte, som är att undersöka framställningen av just mammor och pappor. Det hade också varit 

näst intill omöjligt att undersöka andra könsidentiteter utifrån att bara läsa domarna då vi 

endast kunnat utläsa namn och juridiskt kön. Det kan dock ses som problematiskt att vi 

antagit personernas kön utifrån deras juridiska kön, men vi har inte kunnat göra på något 

annat sätt för att uppnå vårt syfte. 

Slutligen vill vi lyfta aspekten att användandet av Hirdmans genusteori kan ha påverkat 

analysprocessen genom att den fokuserar på skillnader i hur könen konstrueras. Detta kan ha 

medfört att vi i analysprocessen och den kodning som gjorts av materialet har sett skillnader i 

konstruktionen av mammor och pappor tydligare än likheter. För att i största möjliga mån 

undvika att genusteorin skulle ha påverkat vårt resultat på detta sätt, har vi genomgående 

återgått till materialet för att granska våra tolkningar. 
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Metoddiskussion 
Studien utgår från kvalitativ metod i form av tematisk analys av domar med en hermeneutisk 

ansats, vilket har gagnat arbetet med materialet genom att vi har kunnat gå in på detaljnivå 

och få en djup förståelse för vårt material. Vi har dock i efterhand kunnat se att vårt val av 

metod, material och urval har haft en potentiell påverkan på vårt resultat, vilket diskuteras 

nedan. 

Vi trodde att det i domarna skulle diskuteras mer kring vardagliga sysslor och därmed 

återspegla hur samhället generellt ser på familjen och hur föräldraansvar är uppdelat där. 

Detta stämde inte riktigt eftersom det ofta rör sig om allvarliga omsorgsbrister hos båda 

föräldrarna och deras hushållsarbete och barnomsorg jämförs inte i särskilt stor utsträckning. 

Frågan i målen är om barnen behöver omhändertas, inte vilken förälder som är bäst lämpad att 

ta hand om barnet. Vi har inte sett socialnämndens utredningar och vet därför inte vad som 

uteslutits, men det är endast korta utdrag från dessa i domarna. Det kan tänkas att det som 

tagits med i domarna är de omsorgsbrister som är mest allvarliga och att annat inte fått 

utrymme. Vi anser i efterhand att det hade varit intressant att även studera socialnämndens 

utredningar för att få en djupare förståelse för och mer nyanserad bild av hur socialnämnden 

framställer och konstruerar mammor och pappors föräldraförmåga. Trots detta anser vi att 

analys av domar är ett lämpligt tillvägagångssätt, eftersom det är hur föräldrar framställs och 

diskuteras i rätten som vi ämnat undersöka. Domarna är även de beslutsgrundande 

dokumenten och att vi funnit skillnader i förväntningar på mammors och pappors 

föräldraförmåga i dessa visar på att rättsväsendet inte är jämställt i detta avseende. 

I relation till analysen kan studiens urval ha påverkat resultatet då de domar som legat till 

grund för analysen var från åren 2018 och 2019. Hade urvalet också inkluderat domar från 

tidigare år skulle en jämförande studie av hur framställningen av mammor och pappor 

förändrats över tid kunnat göras. Detta hade också varit en intressant studie att göra, men vi 

har valt att bara undersöka hur dessa skillnader se ut i nutid. En annan aspekt gällande urvalet 

är att vi endast valt att analysera domar från Uppsala förvaltningsrätt. Det är möjligt att 

resultatet sett annorlunda ut om vi analyserat domar från en annan del av landet. Vi tror dock 

att liknande mönster hade gått att urskilja även i domar från andra förvaltningsrätter eftersom 

dessa mönster varit tydligt framträdande. 

Slutligen vill vi nämna vår förförståelse av ämnet och hur den kan ha påverkat studien. Det är 

möjligt att vår förförståelse av samhället som ojämställt och våra förväntningar på att vi skulle 

se skillnader mellan framställningar av föräldrarna i materialet har påverkat vår analys. Det 

kan tänkas att detta i relation till att vi gjort just tematisk analys, där teman ska utrönas, har 

lett till att vi under analysen sett samband som vi förväntade oss att göra. Vi har försökt 

undvika detta genom att hela tiden återvända till materialet, gå igenom det och undersöka om 

vi fortfarande ser sambandet. Vi har försökt vrida och vända på sambanden för att se om 

temat faktiskt finns där. Därför anser vi att vår förförståelse inte bör ha påverkat vår analys på 

ett problematiskt sätt. Vi har även varit transparenta genom att illustrera våra tankar och 

tolkningar med citat från domarna, vilket gör att läsaren själv kan se vad tolkningarna grundar 

sig i. 
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Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Resultatet av studien visar att det finns skillnader i förväntningar på mammors och pappors 

föräldraförmåga. Dessa förväntningar syns genom att mammor och pappor konstrueras som 

bristande i omsorgen på olika sätt och att det ställs högre krav på mammors föräldraförmåga. 

Ett omhändertagande av ett barn är ett stort ingrepp i människors liv och det är därför viktigt 

att inte könsstereotypa föreställningar påverkar huruvida detta sker. Vår studie visar att 

domarna präglas av sådana könsstereotypiska föreställningar och att rätten inte är könsneutral 

i sina framställningar av mammor och pappor i LVU-mål. Socialnämndens utredningar ligger 

till grund för hur mammor och pappor framställs i förvaltningsrätten och för vilket beslut som 

tas där. Dessa utredningar behöver därför anpassa sig efter vad rätten “vill höra” för att 

besluta om att ett barn ska omhändertas. Vad som händer i förvaltningsrätten påverkar därmed 

indirekt hur socialsekreterare skriver sina utredningar, eftersom deras utredningar påverkar 

vad som händer i rätten. Något vi saknat i vår studie är socialnämndens utredning i sin helhet. 

Socialnämndens utredningar i sig har studerats tidigare (Petersson, 2006), men det vore 

givande för fältet att göra en jämförande studie av socialnämndens utredningar och 

förvaltningsrättens domar. Detta för att se vad förvaltningsrätten väljer att inkludera från 

utredningen i domen och för att se hur dessa skiljer sig åt. 

LVU är en skyddslag och finns där för att barn inte ska fara illa. Det vi vill belysa med vår 

studie är inte att barnen inte ska omhändertas på de grunder som vi sett att de görs, utan att det 

behöver ske en förändring i hur mammor respektive pappor framställs och diskuteras. En 

förändring som innebär att de får ta lika mycket plats i domarna, att liknande brister ses som 

likvärdiga oavsett kön och att de generellt åläggs lika mycket ansvar. Vi hoppas att med vår 

studie kunna belysa att hur mammor och pappor konstrueras som föräldrar och vilka 

förväntningar och krav som ställs på deras föräldraförmåga inte är jämställt i dagsläget. Att 

normer och förväntningar på mammor och pappor påverkar hur de bedöms i rätten anser vi är 

en stor rättssäkerhetsbrist, varför diskussionen om detta är viktig att lyfta. 
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