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Sammanfattning	  
Syftet med studien är att undersöka hur mödrar och fäder samt föräldraförmåga konstrueras 
utifrån genus i domar gällande vårdnad, boende och umgänge. Socionomer möter familjer 
inom flera områden där dennes uppgift är att vara en expert på familjer och föräldraroller och 
vårdnadsutredningar är ett exempel på detta. Dessa ligger till grund för domstolsbeslut i 
tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Genom kritisk diskursanalys undersöker 
studien tolv domar. Resultatet av studien ses i relation till teorierna att göra kön, 
könsstrategier och föräldrastrategier. Studien fann fem olika diskurser kopplade till 
föräldraförmågor. Det finns några skillnader utifrån genus i rättsfallen. Dessa är utifrån 
omsorg om barnet, att söka hjälp, ansvaret att tillgodose en nära och god kontakt mellan 
barnet och den andra föräldern samt problem hos föräldern. När det gäller omsorg konstrueras 
fäder som aktiva och med en kärleksfull relation till barnet, och brister genom ointresse till 
barnet, avvikande beteende eller våldsamhet. Mödrar skildras som stabila och 
omhändertagande. När de är otillräckliga brister de i omsorg och tillsyn, att de inte kan sätta 
gränser samt att de i vissa fall är våldsamma. Den största skillnaden i genus är kopplad till 
personliga problem: fäder beskrivs som missbrukare, psykiskt instabila och våldsamma 
medan mödrar ses som psykiskt sjuka och i vissa fall våldsamma. Att inte kunna samarbeta i 
sitt föräldraskap är det främsta skälet att inte få gemensam vårdnad. Att ha en nära relation till 
båda föräldrarna ses som det viktigaste för barnet, även om föräldrarna inte kan komma 
överens, brustit i omsorg eller varit våldsam. 

Nyckelord	  
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Abstract 
The aim of the study is to see how mothers and fathers and their parenting abilities are 
constructed in relation to gender in child custody disputes. Social workers meet families in 
several arenas where their task is to be an expert on family and parental roles, and custody 
inquiries is an example of that. Through critical discourse analysis, the study will examine 
twelve child custody cases. The result of the study will be seen in relation to theories of doing 
gender, gender strategies and parenting strategies. The study found five different discourses 
linked to parenting abilities. There are few differences constructed in relation to gender in the 
court cases. The ones found are based on the parents' ability to care for the child, seeking 
help, the responsibility to cater for a close relationship between the child and the other parent 
and the parents' personal problems. In caring for the child, fathers are seen as active and 
having a loving relationship with the child, and if lacking its because of their disinterest in the 
child, dysfunctional behaviour or being violent. Mothers are portrayed as stable and caring. If 
failing to do so, they are seen as detached, as not providing enough care and in some cases 
violent. The biggest difference is linked to personal problems: only fathers are described as 
addicts and also mentally unstable and violent while mothers are seen as psychical ill and in 
some cases violent. To not be able to cooperate in parenting is the main reason not to get joint 
custody. To have a close relationship with both parents is seen as most important for the child, 
even though the parents cannot cooperate, have failed to provide sufficient care or have been 
violent.  
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1.	  Inledning	  
“Familjerätten är din värsta fiende. Dom står alltid på kvinnans sida och tar alltid parti för 
henne” (www.minpappa.nu 2016-05-05). År 2014 skilde sig drygt 24 000 svenskar 
(www.scb.se 2015). Många av dessa har svårt att enas om vem som ska ha vårdnaden om 
barnet och söker sig till myndighet och domstol för att besluta i frågan. Sedan år 2004 har 
antalet tvister i Sverige fördubblats till drygt 5500 (sverigesradio.se 2015-05-05). I olika 
chatforum på internet och i media figurerar uttalanden om familjerätten och domstolars 
partiskhet gällande bedömningar av vårdnad, boende och umgänge. Det råder uppfattningar 
om mödrars fördel i dessa tvister och kritik uttrycks mot det svenska rättssystemet. Synen på 
föräldraskap utifrån genus anses ha betydelse i tvisterna. Samhällets inställning till 
föräldraskap har skiftat under perioder (Sandqvist, 1993 sid 17) I det äldre, mer utpräglat 
patriarkaliska systemet var fadern den viktigaste föräldern. Under industrialismen stod fadern 
för försörjningen och modern blev den viktigaste föräldern, en vårdande fader ansågs 
onaturligt. Sedan 1970-talet har en förändring skett mot att fäder och mödrar uppfattas som 
lika betydande föräldrar (Sandqvist, 1993 s.17, 237). Frågan kan ställas hur föräldraskap 
uttrycks och konstrueras idag samt vilken betydelse det får i tvister gällande vårdnad, boende 
och umgänge.  

1.1	  Bakgrund 
Lagrum 
När vårdnadshavare inte kan enas om barnets vårdnad, boende eller umgänge kan tingsrätten 
enligt 6 kap Föräldrabalken FB (1949:381) besluta i frågan. Enligt 1§ har barn rätt till 
omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 
egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling.  Huvudregeln är att vårdnadshavarna ska ha gemensam vårdnad enligt 6 kap 2-
3§§. Barnet har därmed rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Enligt 6 kap 5§ ska rätten 
vid bedömning om gemensam eller ensam vårdnad fästa avseende vid föräldrarnas förmåga 
att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad kan inte beslutas om en eller båda 
vårdnadshavarna motsätter sig det.  Barnets bästa ska vara avgörande för beslutet enligt 6 kap 
2a§. Särskilt avseende ska fästas vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs 
bort eller far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. FN:s 
konvention om barns mänskliga rättigheter, barnkonventionen, är ratificerad i svensk lag 
vilket innebär att Sverige är förbunden att följa konventionen och se till barnets bästa 
(Barnombudsmannen, 2015).  
 
Utredning vårdnad boende, umgänge 
Socionomer som arbetar inom familjerätten kan bli ombedda av tingsrätten att göra en 
utredning i frågan om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap 19§ FB. Utredningen 
används sedan i det beslut som tingsrätten tar i frågan med hänsyn till barnets bästa enligt 6 
kap 2a§ FB. I Socialstyrelsens allmänna råd gällande vårdnad, boende och umgänge 
innehåller en sådan utredning bland annat föräldrarnas uppfattning i frågan, barnets vilja och 
utrymme till talan, barnets bästa samt samarbetsförmågan mellan föräldrarna. I de samtal 
familjerätten för med föräldrarna i utredningsförfarandet läggs bland annat vikt vid 
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föräldrarollen, omsorgsförmågan och föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov 
(Socialstyrelsen, 2012). Omsorgsförmåga och samarbetsförmåga i vårdnads-, boende- och 
umgängestvister anses fäder oftare brista i än mödrar. Det har även visat sig finnas skillnader 
i hur omsorgsförmåga bedöms utifrån kön, då mödrar anses brista i sin omsorgsförmåga på 
basis av psykisk ohälsa och fäder när det rör sig om våld och missbruk (Socialstyrelsen, 2002 
s.27ff). Familjerätten ska också klarlägga föräldrarnas åsikter gällande medförälderns 
föräldraförmåga, hur väl föräldrarna lämnar barnen utanför sina konflikter och huruvida 
föräldrarna låter barnens behov gå före sina egna (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Problemformulering 
Utifrån den kritik som förs mot familjerätten och domstolen i avgöranden om boende och 
umgänge väcktes frågan om det finns en partiskhet gällande kön hos myndigheter och hur 
föräldrars förmåga att vara en god vårdnadshavare konstrueras. Den senaste forskning (se 
kapitel 2) som funnits kring hur föräldrar konstrueras utifrån genus, är främst från tidigt 2000-
tal. Det blir därför intressant att se hur föräldrar framställs och om det ser annorlunda ut idag i 
vårdnads-, boende- och umgängesdomar.  Kritisk diskursanalys är en metod som inte tycks ha 
använts i tidigare undersökningar i ämnet (se kapitel 2). Metoden har ett kritiskt perspektiv 
och kan belysa makt i studiet av konstruktion av föräldrar utifrån genus och är lämplig utifrån 
studiens socialkonstruktivistiska ansats (se kapitel 4).  
 
1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldraförmåga konstrueras utifrån genus i nutida 
domar gällande vårdnad, boende och umgänge, samt om och hur stereotypa uppfattningar om 
moderskap och faderskap konstrueras inom rättsväsendet.  
 
Socionomer träffar familjer inom flera områden där dennes uppgift är att vara expert på 
familjer och föräldraroller utifrån barnets behov. På familjeenheter inom svenska kommuner, 
där socionomer är den övervägande professionen, erbjuds föräldrautbildningar samt 
uppsökande verksamhet på mödravårdscentraler, barnavårdscentraler och öppna förskolor. 
Socionomer finns således på många arenor där de agerar expert på familjer. Därmed blir det 
av vikt att undersöka hur dessa expertråd och utredningar formuleras och vad de grundar sig i 
för kunskap. En av de många arenor socionomer arbetar inom är familjerätten där socionomer 
gör utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Dessa ligger till grund för 
domstolsbeslut och därmed blir denna studie relevant för det sociala arbetet. Det är av intresse 
att få kunskap om hur kön konstrueras i föräldraskapet för att bli medveten om hur föräldrar 
bemöts och för att få en förståelse för på vilka grunder socialarbetare gör sina bedömningar i 
utredningar enligt 6 kap 19§ Föräldrabalken FB (1949:381) och följaktligen hur domstolen 
beslutar i tvisterna. 
 
De frågeställningar studien behandlar är: 

• Vilka typer av föräldraförmågor urskiljs i domarna angående vårdnad, boende och 
umgänge?  

• Hur framställs fäder respektive mödrar i domarna? 
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• Vilken/vilka föräldraförmågor får betydelse i domen?  
 

1.3	  Disposition	  
I kapitel 2 redogörs för tidigare forskning som är relevant för studiens syfte. Studiens 
teoretiska förståelse, som är att göra kön utifrån West och Zimmerman (1987), Hochschild 
(1989) typologi om könsstrategier och Baumrinds (1966) teori om föräldrastrategier samt 
begreppet föräldraförmåga beskrivs i kapitel 3. Dessa teorier tillämpas för att svara på 
studiens frågeställningar utifrån resultatet. Nästföljande kapitel behandlar studiens 
metodologiska grund och ansats, analysmetod som är kritisk diskursanalys, analysprocessen, 
etiska överväganden och här förs även en metoddiskussion. Studiens resultat och analys 
utifrån Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys presenteras i kapitel 5 där de fem 
diskurserna som tagits fram i analysen uppdelas med utgångspunkt i Faircloughs 
tredimensionella modell. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 med en diskussion kring studiens 
resultat i relation till tidigare forskning, analysmetod samt implikationer för forskning och det 
sociala arbetets praktik.  
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2.	  Tidigare	  forskning  
Socialkonstruktivismen (se avsnitt 4.1) menar att människor i samspel skapar verkligheten. 
Moder- och faderskap, föräldraförmåga samt kön kan därmed ses som skapade konstruktioner  
Forskningen som presenteras nedan har tagits fram för att visa könsstereorypa uppfattningar 
om familjerollen och samtidigt att det finns jämlika förhållanden och uppfattningar i 
samhället. Juridisk forskning om familjerätt blir relevant då datamaterialet är rättsfall gällande 
vårdnad, boende och umgänge. Utifrån syftet blir det relevant att presentera forskning som 
belyser i fall det finns partiskhet i bedömningar utifrån genus inom domstol, 
vårdnadsutredningar och barnavårdsutredningar. Detta då dessa arenor berör det sociala 
arbetet. Nedan presenteras tjugo studier som sett till föräldraskap och genus. Denna forskning 
blir lämplig för studien och sätts i relation till dess resultat i en avslutande diskussion i kapitel 
6.  
 

2.1	  Konstruktion	  av	  moder-‐och	  faderskap	  utifrån	  genus	  
Könsstereotypa uppfattningar om föräldraskap återfinns inom olika arenor. En studie med 
sextiotre artiklar ur olika föräldramagasin från år 2000 undersökte stereotyper kring kön. 
Resultatet visar att en stor del, dock ej majoriteten, av magasinen hade könsstereotypa 
artiklar. Majoriteten av artiklarna i studien riktades till båda föräldrarna men när artiklar 
riktades antingen till mödrar eller fäder, var antalet artiklar riktade till mödrar av stor 
majoritet (Spees, Zimmerman & Scindler, 2003). Ytterligare en arena för könsstereotypa 
uppfattningar gällande föräldraskap visar en studie om övergången till föräldraskap genom 
föräldrautbildning (LaRossa & Sinha, 2006). Könsstereotypa värderingar kring genus och 
föräldraskap tenderade att upprätthållas dels av föräldrarna själva och dels av 
föräldrautbildarna. 
	  
Professionella gör skillnad på mödrar och fäder i sina bedömningar utifrån könsstereotypa 
uppfattningar inom barnavårdsutredningar, vårdnadsutredningar samt föräldrautbildningar 
(Kullberg, 2005; Bangura Arvidsson 2003, Petersson, 2006; Pierrou 2010; LaRossa & Sinha, 
2006). I en vinjettstudie (Kullberg, 2005) med svenska socialarbetare undersöktes om dessa 
gjorde skillnad i bedömningar utifrån om klienten var ensamstående mor eller far. Resultatet 
visar att ensamstående fäder med ensam vårdnad, vilka har liknande problem som 
ensamstående mödrar med ensam vårdnad, anses ha större problem än mödrar. Dessutom 
anses fäderna vara mindre värda hjälp än mödrarna. De insatser som erbjuds är i enlighet med 
traditionella uppfattningar om kön. Hjälp till mödrar är mer sammankopplad med ansvar för 
familj och barn än i fädernas fall. Faderns arbetssituation får mer fokus än moderns då 
socialarbetarna motiverar fäderna till arbete mer än i mödrarnas fall (Kullberg, 2005). Den 
stereotypa bilden av fäder som familjeförsörjare har även påvisats prägla domstolar och 
utredningar i samband med ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge (Maloney, 2001; 
Choen & Segall-Engelchin, 2000).  
 
Ytterligare skillnader i hur mödrar och fäder bedöms, skildras och uppfattas av professionella 
kan urskiljas i forskning om barnavårdsutredningar (Bangura Arvidsson, 2003; Petersson, 
2006). Ett barns anknytning till modern anses i linje med traditionell barnpsykologi vara 
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viktigare än till fadern. Det finns också lägre förväntningar på fäder och en större acceptans 
för avvikande beteende (Bangura Arvidsson, 2003). Petersson (2006) hävdar att de skillnader 
som professionella gör mellan fäder och mödrar har sin grund (2006) bland annat i att det 
sociala arbetets kunskapsbas utgår från en psykodynamisk teori där fokus läggs på mödrars 
relation till barnen. Skillnader görs också utifrån att utredningarnas funktion är att definiera 
och beskriva problem som är beroende av könsstereotypa intriger samt att mödrars och fäders 
agerande beskrivs på olika sätt, exempelvis att fäder ses som tillräckligt goda föräldrar trots 
att de inte vill eller klarar av att ha vårdnad om barnen. Synen att mor och far ska ha 
gemensamt ansvar för barnen är mer ett politiskt ideal än verklighet i barnavårdsutredningar 
(Petersson, 2006).  
	  
I likhet med Bangura Arvidsson (2003), Kullberg (2005) och Petersson (2006) visar forskning 
att skillnad mellan mödrar och fäder också görs av socialarbetare i vårdnadsutredningar 
(Pierrou, 2010). Det anses av fler utredare som någonting positivt om fadern tar 
föräldraledigt, men inte som lika positivt i moderns fall. Att en moder kan styra sina 
arbetsresor anses vara en god föräldraförmåga, medan det inte uppmärksammas hos fäder. Det 
anses som brister att mödrar reser och dricker mycket samt är den som flyttar, medan samma 
saker inte anses vara en brist hos fäder i samma utsträckning (Pierrou, 2010). En israelisk 
studie av tjugo vårdnadsutredningar utifrån grundad teori finner att socialarbetare bedömer 
fäder och mödrar olika (Choen & Segall-Engelchin, 2000). Utifrån Hochschilds term gender 
strategy, som ser på hur makar och fruar agerar i sitt äktenskap utifrån sina uppfattningar om 
manlighet och kvinnlighet, undersöker studien hur kvinnliga socialarbetare presenterar 
föräldrar i vårdnadsutredningar. Resultatet visar att socialarbetarna beskriver mödrar och 
fäder olika. Mödrar framställs på ett informellt sätt till skillnad från fäder. Rollen som 
försörjare tilldelas fadern och inga förväntningar läggs på att kvinnan ska ha ett arbete, medan 
rollen som omhändertagande av barnen tilldelas kvinnan och inga förväntningar läggs på 
mannens förmågor till omsorg. 
 
Socialarbetare och andra professionella gör skillnad på mödrar och fäder, socialarbetarna 
beskriver svårigheten att anpassa sig efter de förändringar som sker i samhället, där kvinnan 
numera är aktiv i arbetslivet och mannen involverad i föräldraskapet (Choen & Segall-
Engelchin, 2000). Det finns en ambivalens hos socialarbetare mellan att å ena sidan 
upprätthålla det traditionella och å andra sidan fostra jämlika föräldrar (Bangura Arvidsson, 
2003). 
 
Inte bara professionella väger in könsstereotypa egenskaper hos mödrar och fäder i vårdnads-
utredningar, utan även icke-professionella är benägna att bedöma lämplighet till vårdnad 
utefter traditionella könsegenskaper (Hoffman & Moon, 2000). Mödrar favoriseras vid val av 
vårdnadshavare och när en förälder beskrivs med traditionella kvinnliga egenskaper så väljs 
den föräldern oftare som lämplig vårdnadshavare av icke-professionella. Vårdnaden om 
döttrar väljs oftare till mödrar när båda föräldrarna beskrivs med maskulina egenskaper, 
medan vårdnaden om söner oftare väljs till mödrar när båda föräldrarna beskrivs med 
feminina egenskaper (Hoffman & Moon, 2000). 
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I linje med ovan nämnda tidigare forskning som visar olika arenor där könsstereotypa 
uppfattningar om föräldraskap lever vidare samt att professionella i olika utrednings-
förfaranden gör skillnader mellan mödrar och fäder, visar också forskning att Sverige blivit 
mer jämställt och att involverat faderskap är en del i det (Johansson, 2011; Plantin, Månsson 
& Kearney, 2003). Den maskulina hegemonin är i förändringsfasen och mer fokus ligger på 
att fäder ska ha omhändertagande egenskaper. Detta beror på att positioner och status mellan 
kvinnor och män ändras (Johansson, 2011). Svenska män uttrycker och visar ett involverat 
faderskap enligt en studie som undersökte fäders syn på sitt eget faderskap i Sverige och 
England (Plantin, Månsson, Kearney, 2003). Plantin, Månsson och Kearney (2003) har tittat 
på detta utifrån teorier om kön som social konstruktion och doing gender, hur kön skapas i 
interaktion. På grund av att Sveriges föräldrapolitik sedan 1970-talet präglats av jämställdhet 
mellan mödrar och fäder talar svenska män om jämställdhet och delat ansvar som mer 
självklart än brittiska män. Omhändertagande faderskap beror på en enhetlig familjeorienterad 
uppfattning och en stödjande familjepolitik. Män börjar bli mer involverade i familjelivet och 
sådant faderskap är beroende av strukturer i samhället (Plantin, Månsson, Kearney, 2003). 

2.2	  Föräldraförmåga	  
Kvinnor konstruerar sig själva som mödrar olika beroende på sin arbetssituation. Utifrån om 
mödrar arbetar heltid, halvtid eller har valt att stanna hemma med barnen skapas 
konstruktioner av den ”goda modern” olika (Johnston & Swanson, 2006). Den ”goda 
modern” skapas i termer av bland annat tillgänglighet och uttrycks olika beroende på hur 
mödrars arbetssituation ser ut. För mödrarna som stannar hemma med barnen innebär 
tillgänglighet att alltid fysiskt finnas där för barnet. För de som arbetar deltid är god 
tillgänglighet en fråga om kvalitetstid och kommunikation med barnet. Mödrarna som arbetar 
heltid talar om empowerment samt att vara emotionellt tillgängliga för sina barn. Gott 
moderskap konstrueras olika beroende på mödrars möjlighet att tillgodose vad som anses vara 
goda egenskaper. Så länge det finns en ideologi kring moderskap som vidmakthålls i 
samhället och som differentieras från föräldraskap kommer mödrar att vara benägna att svara 
på föräldraskap utifrån sitt kön (Johnston & Swanson, 2006). Gott moderskap innebär bland 
annat tillgänglighet. Gott faderskap har i textanalys av barnavårdsutredningar samt intervjuer 
med socialsekreterare och fäder visat sig i tre teman: närvaro, ansvar samt gränssättning 
(Bangura Arvidsson, 2003).  
 
Socialarbetares uppfattning om föräldraförmåga grundar sig, menar Woodcock (2003), på 
psykologiska teorier och lagen. Föräldraförmågor som socialarbetarna värderar som 
tillräckliga respektive inte tillräckliga är att kunna förhindra att sitt barn utsätts för fara. Att 
som förälder vara medveten om utvecklingsstadier och därmed inte utsätta sitt barn för 
orimliga utmaningar utifrån ålder och mognad anses vara en god föräldraförmåga, och att inte 
kunna se till detta anses vara en mindre bra föräldraförmåga. En förälder ska också ha rutiner 
och vara koncis i sin omsorg och kunna möta sitt barns behov samt vara emotionellt 
tillgänglig och inkännande gentemot sitt barn (Woodcock, 2003).  
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2.3	  Vårdnadstvister	  i	  rättslig	  belysning 
Svensk forskning om familjerätt visar att barnets bästa ska vara avgörande i beslut som rör 
barnet men att detta är ett öppet begrepp, samt att vara biologisk förälder väger tyngst vid 
avgörandet i vårdnadstvister (Singer, 2000; Schiratzki, 1997). Det finns en strävan att 
upprätthålla en standard av föräldraskapet genom uppfattningen om det biologiska 
föräldraskapet som det ”naturliga” och bästa för barnet (Singer, 2000). Tre olika intressen 
finns hos barnet: tillgodose dess intresse av familjetillhörighet, ge det kännedom om sitt 
biologiska ursprung samt att någon har rättsligt ansvar för det. Barnets samtliga intressen 
antas tillgodosedda om dess biologiska föräldrar, en mamma och en pappa, är vårdnadshavare 
(Singer, 2000 s.540). 
 
Det finns lagliga krav på omvårdnad till barnet, men kravet på faktisk omvårdnad återfinns 
inte i lagen (Rejmer, 2003 s.207). Gemensamt vårdnadsansvar får större vikt än de båda 
föräldrarnas förmåga till omsorg om barnet (Singer, 2000 s.536). Avsaknaden av en tydlig 
formulering av barnets bästa gör att biologiskt släktskap blir styrande (s.522). Singer menar 
att det sociala föräldraskapet, den som tar hand om barnet, har mindre betydelse för 
avgörandet vid vårdnadstvister än gemensamt vårdnadsansvar (s. 536). Tvisten blir mer en 
rätt för föräldern. Exempel på detta är umgängesrätt som betraktas som en rätt att få umgänge 
med barnet för den förälder som inte har rättsligt vårdansvar (s. 451) 
 
Ensam vårdnad tilldelas mödrar i större utsträckning än fäder, men hänger samman med 
barnets behov av kontinuitet i relationen till föräldern som tagit hand om barnet innan 
vårdnadstvisten, vilken oftast är modern (Schiratzki, 1997 s.59). Skillnader mellan könen är 
att större andel fäder gjort sig skyldiga till våldshandlingar än mödrar, medan en större andel 
mödrar har dokumenterat psykiska problem (Rejmer, 2003 s.75f). 
 
2.4	  Traditionella	  uppfattningar	  om	  genus	  i	  tvister	  gällande	  vårdnad,	  boende,	  
umgänge 	  
Traditionella uppfattningar om genus konstrueras inom rättsväsendet (Maloney, 2001). När 
rätten dömer till förmån för fäderna grundas det i att mödrarna bedöms vara ovilliga att 
upprätthålla traditionella föreställningar om vad som utgör ett gott moderskap. Att placera 
barnens behov framför sina egna anses vara ett gott moderskap. Fädernas föräldraförmåga är 
föga uppmärksammade. I de fall rätten dömer till förmån för mödrar, så byggs det på 
konstruktionen av moderskap i traditionell bemärkelse. Modern ses som den viktigaste 
föräldern för barnen och faderns uppgift är att ge intellektuell stimulans, hjälpa till med läxor 
och främst vara familjeförsörjare. Dessa traditionella föreställningar om moder- och faderskap 
utifrån genus inom rätten är i linje med forskning gällande moder- och faderskap i utredningar 
och föräldrautbildningar (Kullberg, 2005; Bangura Arvidsson, 2003; Petersson, 2006; Pierrou, 
2010; LaRossa & Sinha, 2006). 
 
I likhet med Maloney (2001) finner Hackers (2005) att mödrar och fäder framställs olika i 
vårdnadstvister. Hackers (2005) har undersökt hur faderskap och moderskap konstrueras och 
framställs i skilsmässoförhandlingar i Israel utifrån grundad teori. Moderskap och faderskap 
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konstrueras olika och tillskrivs olika egenskaper. Omhändertagande egenskaper ses som 
någonting självklart för moderskapet och faderskapet ges en vag innebörd. Modern får i 
övervägande fall vårdnaden om barnen vid vårdnadstvister då många professionella ser på 
moderskapet som överlägset faderskapet. De professionella håller därmed liv i stereotyper om 
att kvinnor är mer lämpade att ta hand om barn än män; “Mothers are generally good mothers. 
I always say that it’s always better for children to be with their mother than with their father” 
[...] (Hackers, 2005 s.414). I Israel lever och frodas “myten om den goda modern” (Hackers, 
2005 s.425). En amerikansk studie visar också att domares uppfattningar om huruvida mödrar 
och fäder framställs olika i vårdnadstvister är i linje med traditionella uppfattningar om kön 
och modern som den naturliga vårdnadshavaren efter en skilsmässa (Stamps, 2009). 

 
Schiratzki (2008) har undersökt samtliga svenska hovrättsdomar från år 2004 och en del av 
hovrättsdomarna från år 2007 gällande vårdnad, boende och umgänge. Dessa har analyserats 
utifrån en rättsvetenskaplig metod med teorier om anknytning, utveckling och genus. Studien 
visar att domstolar inte följer könsstereotypa uppfattningar om moder- och faderskap vid 
bedömningar av vårdnad, boende och umgänge (s.18, 43, 59). Mödrar får vårdnaden i större 
andel fall än fäder (s.163-165), men detta beror enligt Schiratzki inte på könspartiskhet utan 
på om föräldern var boendeföräldern innan tvisten. Det finns dock domslut i studien som 
väcker tankar kring kön i bedömningen om föräldraförmåga utifrån barnets bästa i ärenden 
gällande vårdnad, boende och umgänge. Ett domslut stödjer hypotesen att mödrar har ansvar 
för fädernas föräldraskap och ska vara den som ska tillstå barnet trygghet och skydd mot 
övergrepp. Uppfattningar om vad som är en god far kan också urskiljas i ett fåtal domar. 
Utöver detta bedöms att den förälder som barnet stadigvarande bott med är den föräldern som 
anses vara den som har bäst föräldraförmåga att kunna tillgodose barnets bästa i form av 
säkerhet, välfärd, stabilitet samt umgänge med den andra föräldern. Detta oavsett om 
föräldern är mor eller far. I de flesta fall bor barnet med mamman vilket får konsekvensen att 
mödrar är den som får vårdnaden, men kan inte i det enskilda fallet kopplas till olika krav på 
föräldraförmåga utifrån kön. Den förälder som varit mest med barnet innan separationen 
anses också bäst kunna möjliggöra stabilitet för barnet. I motsats till Maloney (2001) finner 
inte Schiratzki (2008) att en faders framgång i vårdnadstvister beror på moderns brister 
(s.109-114, 136f). 
 
Även om domstolar inte tar kön i beaktande i domsluten lever föreställningar om manligt och 
kvinnligt kvar då det upprätthålls och skapas av deltagare själva i domstolsförhör i 
vårdnadstvister. De sociala kategorier som skapas under processen har genom 
diskurspsykologisk analys befunnits kunna härledas implicit till uppfattningar om genus 
(Ingrids, 2014 s.70,73).  

2.5	  Sammanfattning	  tidigare	  forskning	  
Forskning har visat att moder och faderskap skiljs åt och konstrueras olika. Åsikten att det 
bästa för barnet är dess biologiska föräldrar florerar i svensk rätt. Trots att vårdnadshavare har 
ansvar enligt lag att tillgodose barnets omsorg återfinns inga faktiska krav på omsorg. Ovan 
redovisade forskning visar att socialarbetare bedömer god föräldraförmåga både utifrån lagen 
och psykologiska teorier. Könsstereotypa uppfattningar om föräldraskap regerar inom olika 
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arenor. Professionella gör skillnad på mödrar och fäder i sina bedömningar i olika 
utredningar. Modern ses generellt som den naturliga vårdnadshavaren och fadern som 
försörjare och frånvarande. Forskningen visar också att Sverige går mot jämställdhet mellan 
föräldrar och att det finns en familjeorienterad uppfattning där involverat faderskap blir en 
viktig föräldraförmåga. Studierna gör gällande att socialarbetare upprätthåller könsstereotypa 
uppfattningar samtidigt som de vill uppmuntra till jämlikhet mellan föräldrar. Det finns 
motstridiga resultat huruvida kön tas med i beräkningen i rättsfall, där större skillnader funnits 
i utländska studier. Mot bakgrund av denna tidigare forskning blir det av intresse att se hur 
genus idag konstrueras i domar. De liknande studier som gjorts är äldre. Metoden kritisk 
diskursanalys tar upp det berörda ämnet utifrån ett kritiskt perspektiv som belyser makt som 
inte funnits i tidigare undersökningar.  
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3.	  Teoretisk	  och	  begreppslig	  referensram	  
Nedan redogörs för den teoretiska förståelse som används i analysen av materialet. Studien 
utgår från en socialkonstruktivistisk ansats med synen på verkligheten som socialt 
konstruerad (se avsnitt 4.1). Arbetet sätts i relation till Candace West och Don Zimmermans 
(1987) teori doing gender - att göra kön, Ariel Hochschilds (1989) typologi om 
könsstrategier och Diana Baumrinds (1966) teori om föräldrastrategier samt begreppet 
föräldraförmåga. Dessa blir relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar då teorierna 
grundar sig i konstruktioner, genus och föräldraskap. Denna studie präglas av en abduktiv 
metodik (se kapitel 4) där nedanstående teorier är beroende av studiens resultat och de får 
därmed olika stort fokus i analysen.  

3.1	  Doing	  gender	  –	  att	  göra	  kön	  
Kön är inte endast något vi föds med utan också något som vi formas till i samhället. Genus 
kan förstås som könet som socialt konstruerat enligt en socialkonstruktivistisk mening. 
Historikern Yvonne Hirdman menar att begreppet genus kopplas till mer än bara kroppen utan 
också till kunskapen om manligt och kvinnligt inom alla sociala dimensioner (2001 s.16). 
Doing gender, att göra kön, myntades av forskarna West och Zimmerman (1987) och de ser 
relationen mellan kön som biologi och social konstruktion som komplex. De menar att kön 
inte är en uppsättning egenskaper utan produkten av olika sociala göranden. En människans 
kön är inte endast en aspekt av vad den är, utan något den gör i mötet med andra. Kön blir ett 
verb som formas genom mänsklig interaktion. I interaktionen förhandlas normen om vad som 
är manligt respektive kvinnligt. Män och kvinnor agerar utifrån socialt strukturerade 
föreställningar om kön. De har lärt sig från barndomen vad det innebär att vara sitt kön. Att 
göra kön innebär att agera på ett sådant sätt att de stämmer överens med vad som är lämpligt 
utifrån sitt kön. Doing gender innebär inte att alltid leva upp till normen om vad som är 
manligt och kvinnligt utan att “engage in behaviour at the risk of gender assessment (s.136). 
Kön görs i interaktion samtidigt som kön strukturerar interaktionen, situationen har betydelse 
för hur kön görs (West & Zimmerman, 1987).  
 
Individer gör kön men är institutionellt till strukturen. Det är inte endast individer utan också 
institutioner som skapar normativa föreställningar om kön (Fenstermaker & West, 2002 
s.33).  “Doing gender means creating differences between girls and boys and women and 
men, differences that are not natural, essential or biological. Once the differences have been 
constructed, they are used to reinforce the “essentialness” of gender” (West & Zimmerman, 
1987 s.137). Om en person beter sig på ett sätt som traditionellt uppfattas att tillhöra det andra 
könet kommer det att utmanas. Om människor gör kön på ett sätt som ses som lämpligt så 
upprätthålls och reproduceras de institutionella arrangemang som baseras på kön. Om vi 
misslyckas att göra kön på “rätt sätt” så kommer individen att få stå till svars för det. Kön 
behandlas olika och bör förstås utifrån ojämlikhet och underordning (Fenstermaker, West & 
Zimmerman, 2002 s.25,37). 
   
Som Socialkonstruktivismen innebär att göra kön att människan skapar verklighet i 
interaktion. Teorin om att göra kön appliceras på studiens analys genom att se hur kön görs 
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om personer presenteras i rättsfallen utifrån traditionella uppfattningar om genus och om 
personerna beter sig på ett sätt som är lämpligt utifrån deras kön eller inte.   

3.2	  Könsstrategier	  
Sociologen Ariel Hochschild menar med termen gender strategy de sätt varpå makar och fruar 
navigerar sitt äktenskap utifrån deras uppfattningar om manlighet och kvinnlighet. Termen 
omfattar genus - hur kvinnor och män konstrueras olika, föräldraskap samt makten inom 
äktenskapet.  Hochschild (1989)  har i sin forskning om hur arbetande par fördelar sysslorna i 
hemmet funnit tre olika sådana strategier inom äktenskapet: traditionell, egalitär samt blandad 
(traditional, egalitarian, transitional) (s.283). I familjer där det finns en traditionell strategi står 
mannen för arbete och kvinnan för omsorgen om barnen och mannen har ansvaret och makten 
i familjen. I den egalitära strategin är arbete och barnomsorg jämnt fördelat mellan parterna 
och makten delas mellan mannen och kvinnan. Den blandade strategin är en mix av de båda 
övre strategierna, där en del uppgifter är jämlika och andra uppdelade (Cohen & Segel-
Engelchin, 2000). 
 
Hochschilds typologi om strategier blir användbara i studiet av hur mödrar och fäder 
konstrueras i domar utifrån genus. Av vad som framgick i föregående kapitel om tidigare 
forskning så har Cohen och Segel-Engelchin (2000) funnit, utifrån Hochschilds strategier, att 
socialarbetare i vårdnadsutredningar tillämpar en traditionell strategi i bedömningen av 
makarna. Denna teori appliceras på studiens analys genom att titta på om strategierna beskrivs 
i rättsfallen, hur de värderas och vilken roll de får i domen.  

3.3	  Föräldrastrategier	  
Psykologen Diana Baumrind beskriver i Effects of authorative parental control on child 
behaviour (1966) tre typologier om föräldrastrategier: tillåtande, auktoritär, auktoritativ 
(permissive, authorian, authoritative). 
 
Tillåtande 
De föräldrar som utövar en tillåtande föräldrastrategi sätter inga tydliga gränser och barnets 
impulser och viljor får flöda fritt. Barnet får bestämma i mycket och inga direkta krav på 
beteende och attityder sätts på barnet. Föräldern har en låg grad av kontroll och inga krav på 
lydnad. Föräldern visar barnet en hög grad av tillgänglighet, som en resurs barnet har att tillgå 
villkorslöst. Föräldrarollen signaleras inte till barnet som uppfostring eller att föräldern är 
någon att ta efter. Föräldern använder sig av reson och manipulation för att nå fram till barnet. 
Tillåtande föräldrastrategi har en låg grad av kontroll och ett avslappnat förhållningssätt till 
gränssättande och uppfostran (Baumrind, 1966). 
 
Auktoritär 
Föräldrarna som använder en auktoritär föräldrastrategi, sätter tydliga gränser och har en 
tydlig standard för barnets beteende och attityder. Kontroll och lydnad är centrala termer som 
ingår i föräldrastrategin. Olika typer av straff används för att tygla barnet när den agerar 
utifrån sin egen vilja. Barn ska veta sin plats och lyssna på vad föräldrarna säger då de vet 
bäst.  Det är en låg grad av givande och tagande i relationen mellan förälder och barn. De 



12	  	  

auktoritära föräldrarna uppmuntrar självständighet så länge barnet inte går emot dem. 
Föräldrarna visar lite tillgänglighet och ställer många krav på barnet (Baumrind, 1966).  
 
Auktoritativ 
Förmågor och strategier i uppfostran som den auktoritativa föräldern använder sig av är att 
lyssna på barnet, förklara för och stärka barnet. Barnets egen vilja värdesätts och förstärks. 
Föräldern ger barnet utrymme till att vara egen men sätter gränser då föräldern anser att det 
behövs och bekräftar barnets egenskaper och kvalitéer samtidigt som de uppfostrar barnet. 
Den auktoritativa föräldern visar sin roll som förälder och vuxen men tar hänsyn till barnets 
egenhet och personlighet. Reson, föräldramakt och förstärkning används som verktyg för att 
uppfostra och vägleda barnet. Relationen mellan barn och förälder styrs av ett givande och 
tagande. Den auktoritativa föräldern är både närvarande och ställer åldersadekvata krav 
(Baumrind, 1966). 
 
Baumrind (1966) menar att både auktoritär och tillåtande föräldrastrategi kan avskärma barnet 
från interaktion med andra människor. Genom att sätta för mycket krav eller för få krav, inte 
hjälpa eller hjälpa för mycket, ha för höga förväntningar eller för låga förväntningar kan 
barnet gå miste om kunskap som är nödvändig för förståelsen av den yttre omgivningen och 
världen. Den auktoritativa föräldrastrategin menar Baumrind är att föredra. 
 
Baumrinds (1966) teori om föräldrastrategier kan tänkas bli relevant utifrån studiens 
frågeställning om framställningen av föräldraförmågor. Denna teori appliceras på studiens 
analys genom att titta på om föräldrastrategier beskrivs och om de tas i beaktande i 
domsluten. 	  

3.4	  Föräldraförmåga	  som	  begrepp 
Ett aktuellt begrepp för studien är föräldraförmåga. Föräldraförmåga definieras i studien som 
egenskaper föräldrar besitter för att tillgodose sina barns behov. Socialstyrelsen (2015) 
beskriver i Grundbok i BBIC att föräldrarnas förmåga innehåller att ge barnet grundläggande 
omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig tillgänglighet samt säkerhet. 
Föräldraförmåga förstås i studien som att den kan vara god, och då kan barnets behov 
tillgodoses, eller dålig, och då kan barnets behov inte tillgodoses.  
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4.	  Metod 
Nedan följer en redogörelse för studiens metod, forskningsansats, val av material och 
analysmetod samt en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och etiska överväganden.  
 
Studien använder kvalitativ metod, vilket innebär en tolkande samhällsvetenskaplig 
forskning. Den kvalitativa forskningen syftar till att skapa förståelse och finna betydelse och 
mening i det som studeras (Padgett, 2008 s.15ff). Forskningen vill finna förståelse för 
fenomen och den sociala verkligheten utefter hur deltagarna tolkar denna verklighet (Bryman, 
2011 s.341). Då syftet med studien är att studera hur föräldrar och föräldraförmåga 
konstrueras i domar utifrån genus, är en kvalitativ metod aktuell.  
 
I den kvalitativa forskningsansatsen är induktiv metodik mest vanligt förekommande och 
innebär att data som tas fram analyseras för att sedan tillämpas i en teori (Padgett, 2008 s.2; 
Bryman, 2011 s.340). Deduktiv metod utgår från teori för att göra prognoser om empirin. 
Studier som använder en deduktiv metodik utgår från premisser utifrån teori som sedan leder 
till en konklusion (Bryman, 2011 s.26ff). Denna studie använder sig av abduktion. Abduktion 
vandrar både mellan induktion och deduktion (Björklund & Paulsson, 2012 s.64; Danemark, 
2003 s.182). Det abduktiva draget i denna studie är att, beroende på studiens resultat, kan 
någon av studiens teorier komma i skymundan i analysen. 

4.1	  Ansats	  –	  socialkonstruktivism	  och	  diskurs	  	  
Socialkonstruktivismen är den vetenskapliga ansats studien bygger på och kan ses som ett 
paraplybegrepp för synen att sociala handlingar inte är bestämda av naturen utan socialt 
konstruerade. Sociologerna Peter. L Berger och Thomas Luckman ses som de första 
socialkonstruktivisterna och menar att verkligheten konstrueras socialt (1979 
s.10).  Forskaren Søren Barlebo Wennerberg (2001) anser att socialkonstruktivismen används 
för att få perspektiv på och bryta ner traditionella föreställningar (s.10ff). Social-
konstruktivismen ser på könsbegreppet som att skillnaderna mellan könen inte främst ska 
grundas på kroppsliga och fysiologiska uppfattningar, utan på att det är sociala faktorer som 
bidrar till skillnader mellan könen (Wennerberg, 2001 s 65, 137). Kön är alltså en social 
konstruktion. Socialkonstruktivismen blir relevant utifrån att studiens syfte är att undersöka 
hur föräldrar och föräldraförmåga konstrueras och hur kön skapas till en social konstruktion. 
 
Den analysmetod studien utgår från är diskursanalys. Diskurs beskrivs som “ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.7). Språket, på det sätt 
vi talar och skriver, spelar en central roll i skapandet och förändringen av världen. 
Socialkonstruktivismen anser att det inte finns någon objektiv sanning utan att mening skapas 
av människan (Howell, 2013 s.88). Diskursanalys är ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt 
som menar att sociala konstruktioner bildas genom interaktion och att vi skapar olika 
verkligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.11). ”We construct knowledge through 
continual interaction and modification of constructions in a social environment” (Howell, 
2013 s.91). Diskurser både reflekterar och skapar sociala förhållanden (Fairclough, 1992 s.3). 
Socialkonstruktivismen och diskursanalysen menar att vad som sägs om ett visst fenomen är 
beroende av den sociala situationen (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.11f). De 
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diskursanalytiska angreppssätten menar att tillträdet till verkligheten går genom språket, via 
det skapar vi bilder av verkligheten. Omvärlden får bara betydelse genom diskursen (s.15). 
Fokus i diskursanalysen är att studera hur människan genom språket konstruerar verkligheten 
och identifiera hur mening återspeglas i samtal och text (Padgett, 2008 s.35). Studien 
använder kritisk diskursanalys som analysmetod utifrån Norman Fairclough och beskrivs 
under avsnitt 4.3. 	  

4.2	  Material	   
Studiens material är rättsfall, tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge enligt 6 
kap FB. Materialet blir relevant då studiens syfte är att studera hur föräldraförmåga 
konstrueras i domar. Rättsfallen togs fram via databasen Zeteo då den går att få tillgång till 
via Uppsala universitetsbibliotek och bäst svarar mot studiens syfte. Då domar enligt 
huvudregeln är offentliga handlingar, om de inte skyddas av sekretessregler, blir dessa 
handlingar enkla att ta del av då de redan finns i databaser för tillgång. En allmän handling 
kan läsas och framställas med tekniska hjälpmedel enligt Tryckfrihetsförordningen, TF (1949: 
105) 2 kap 3 §. En handling blir allmän om den förvaras hos, inkommit till och upprättats hos 
myndighet och därmed blir en dom allmän när domen avkunnats enligt 2 kap 3§ och 7§. I och 
med att det är offentliga handlingar blir frågan om etik av essens och kommer att behandlas i 
ett separat avsnitt (se avsnitt 4.5).  

Utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen ses föräldraskap, föräldraförmåga och kön som 
socialt konstruerade fenomen. De uppstår i interaktion och samförstånd mellan människor (se 
4.1). Föräldraförmåga och kön som socialt konstruerade fenomen kan upptäckas i rättsfall då 
de inblandade, enligt den socialkonstruktivistiska ansatsen, konstruerar innebörden och 
uppfattningen av fenomenen. Således är materialet relevant i förhållande till valet av teoretisk 
utgångspunkt. Valet av analysmetod, diskursanalys, är giltigt utifrån materialet då 
konstruktioner av föräldrar och föräldraförmåga skapas i rättsfallen och diskursanalys tar fram 
sociala konstruktioner genom diskurser.  

4.2.1	  Avgränsning	   
Studiens författare vill undersöka vårdnadstvister och därmed har endast domar för vårdnad, 
boende och umgänge enligt 6 kap FB använts. Det innebär att studien inte enbart analyserat 
rättsfall där tvisterna handlar om vårdnad utan även tvister gällande umgänge och boende. 
Studien analyserar tingsrättsdomar då detta material är utförligt och inte refererar tillbaka till 
tidigare dom då det är en första instans.  
 
Parterna i rättsfallen är en moder och en fader. Därmed görs en avgränsning i att inte studera 
samkönade relationer. Detta då intresset är att se hur mödrar och fäder konstrueras gentemot 
varandra. Studien utgår från att normer skapas i samhället i enlighet med ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt. Problematiskt för att undersöka tvister angående vårdnad, 
boende och umgänge vid samkönade relationer är att det vid närmare eftersökning finns få 
rättsfall. 
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4.2.2	  Urval 
I kvalitativ forskning är en vanlig urvalsmetod purposive sampling, eller målstyrt urval. 
Urvalet görs av datainsamlingsmaterial utifrån det som ger mest relevant information. Ett 
målstyrt urval syftar till att material väljs ut med vissa forskningsmål i åtanke och för att på 
bästa sätt kunna besvara forskningsfrågorna (Padgett, 2008 s.53; Bryman, 2011 s.392). Denna 
studie kan sägas använda ett målstyrt urval då avgränsning gjorts av urvalet utifrån tanken att 
välja material som ger relevant information som svarar mot studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Tjugo stycken rättsfall togs fram för år 2015 då studien ämnar undersöka hur föräldraförmåga 
konstrueras i nutid samt att en stor mängd rättsfall finns för det året. Urvalet av domar har 
gjorts genom förvalda sökord, vårdnad, boende, umgänge, föräldraförmåga för 
hovrättsdomar. Vid närmare läsning framkom det att tingsrättsdomarna var ett utförligare 
material och dessa valdes utifrån hovrättsdomarna. Sökorden har valts i och med att de svarar 
mot studiens syfte och frågeställningar. Studien analyserar endast domar gällande vårdnad, 
boende och umgänge och därmed blir de sökorden relevanta. I linje med studiens syfte blir 
föräldraförmåga ett ytterligare relevant sökord. Dessa sökord skrevs in i databasen Zeteo och 
eftersom studien undersöker nutida rättsfall från år 2015 skrevs också det in i databasens 
sökfunktion. Då det valdes att istället undersöka tingsrättsdomar blev årtalen för domarna 
mellan årsskiftet 2013/2014 samt år 2014 och år 2015.  
 
Materialet sorterades i databasen Zeteo efter ”datum stigande”. Av trettiotvå stycken rättsfall 
var sju stycken av dessa inte användbara för studien då de gällde prövningstillstånd, 
fördelning av kostnader vid umgänge, skadestånd, grov fridskränkning samt överflyttning av 
vårdnad med socialnämnden som part. Tjugofem stycken av dessa trettiotvå rättsfall berörde 
vårdnad, boende och umgänge. Av dessa tjugofem nämndes föräldraförmåga i fjorton av 
rättsfallen i den förhandstext som stod skriven om varje rättsfall i databasen. Dessa fjorton 
rättsfall valdes ut för studiens analys. För att komma upp i de tjugo rättsfall som 
eftersträvades valdes, av de resterande elva, sex stycken slumpvis ut. De sex rättsfallen valdes 
direkt i den ordningen de framkom i sökningen. Utifrån tidsramen för studien framkom under 
studiens gång att antalet rättsfall var för många. Då rättsfallen redan valts ut genom ett 
målstyrt urval valdes tolv stycken slumpvist ut. Faircloughs tredimensionella analysmetod 
kräver en noggrannhet och analysmetoden är av hög detaljeringsgrad vilket inte gör det 
möjligt att analysera en stor mängd texter (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.140).  
 
Rättsfallen har avidentifierats till den mån att läsaren inte ska kunna känna igen, eller genom 
vidare undersökning, finna från vem informationen kommer. Målnummer för rättsfallen 
kommer dock att finnas med i resultatet vid citat samt i referenslistan, vilket gör att det är 
möjligt att genom vidare undersökning röja parternas identitet. Personer har avidentifierats så 
att namn skrivs med initialer vid för- och efternamn. Geografiska platser, orter och kommuner 
har kodats om i termer av exempelvis “en ort”. Rättsfallen och dokument med koder och 
uppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga och endast studiens författare har tillgång till 
dessa (se avsnitt 4.5).   
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4.3	  Analysmetod	  
Studiens analysmetod är kritisk diskursanalys utifrån Norman Fairclough. Kritisk 
diskursanalys har fem gemensamma angreppssätt. Ett av dessa är att sociala och kulturella 
processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Det innebär att diskursiva 
praktiker, hur texter skapas och konsumeras, bidrar till att konstituera, skapa, den sociala 
världen. Ett annat angreppsätt är att diskurser ses som både konstituerande och konstituerad, 
diskursen är i förhållande till andra sociala företeelser vilket innebär att den bidrar till samt 
speglar den sociala världen. Diskursen fungerar ideologiskt, diskursiva praktiker bidrar till att 
skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Den kritiska 
diskursanalysen är kopplad till marxismen och är kritisk i den meningen att den vill 
uppmärksamma maktförhållanden och bidra till förändring mot jämlikhet mellan sociala 
grupper. Ytterligare ett angreppssätt är att språkbruket ska analyseras empiriskt, genom 
textanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.67-70).  

4.3.1	  	  Tredimensionell	  modell	  
Faircloughs tredimensionella modell ser språkbruket som en text, en diskursiv praktik och en 
social (sociokulturell) praktik (Fairclough, 1992 s. 4,73; Fairclough, 1995 s.97). Inledningsvis 
analyseras rättsfallen på lingvistisk detaljnivå genom några av Faircloughs analysverktyg, 
modalitet, transitivitet samt tema, som beskrivs nedan. (Fairclough, 1992 s.234f). Relationen 
mellan texten och den sociala praktiken förmedlas via den diskursiva praktiken (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2007 s.75). Den diskursiva praktiken, hur texter produceras och 
konsumeras, analyseras utifrån begreppen interdiskursivitet och intertextualitet och beskrivs 
under diskursiv praktik (Fairclough, 1992 s.232f). Analysen vidgas sedan till att innefatta den 
sociala praktiken, se nedan. Diskursanalys utifrån Faircloughs modell är relevant för 
uppsatsens syfte då studien ämnar undersöka hur och vad som sägs om föräldrar i fall om 
vårdnad, boende och umgänge. Diskursanalysen menar att vårt sätt att tala aktivt skapar vår 
omvärld, identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.15). I likhet 
med att den kritiska diskursanalysen vill uppmärksamma maktförhållanden blir det intressant 
att se om diskursen reproducerar eller motsäger traditionella uppfattningar om kön hos fäder 
och mödrar.  
 
Faircloughs kritiska diskursanalys är i samstämmighet med den abduktiva ansatsen då 
analysmetoden kräver ett noggrant bakgrundsarbete för att klarlägga troliga diskurser och 
diskursordningar genom litteratur för att på så sätt välja ut relevanta texter (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2007 s.140). Dessa troliga diskursordningar kan eventuellt utläsas 
genom de teorier och tidigare forskning studien vilar på.  
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Figur 1. Tredimensionell modell (Fairclough 1992 s.73) 
 
 
 

Texten 
I den första dimensionen görs en analys av texten på lingvistisk nivå. Texten analyseras 
utifrån verktygen transitivitet och modalitet samt tema. Transitivitet beskriver vad som 
händer, vilka som är inblandade samt vilka omständigheter som finns kring skeenden 
(Fairclough, 1992 s.235f). Transitivitet används i analysen genom att titta på hur en händelse 
förbinds med en så kallad agent (Fairclough, 1992 s.178ff).  Modalitet innebär att se mönster i 
texten utifrån graden av instämmande, affinitet, i någons påstående (Fairclough, 1992, s.236). 
Modalitet kan uttryckas subjektivt, att det är en persons åsikt, eller objektivt, då någons 
perspektiv inte görs tydligt utan uttrycks som sanning. Hedge visar en låg grad av 
instämmande och skapar distans till påståendet, exempelvis genom uttrycket “det är ungefär 
så” (Fairclough, 1992 s.158f). En annan form av modalitet är sanning där talaren instämmer 
fullt i ett påstående (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.87) Enligt Fairclough används 
olika modalitet i olika diskurser, inom massmedia läggs ofta tolkningar fram som verklighet 
och fakta (Fairclough, 1992 s.160). Modaliteten används för att se styrkan i någons påstående 
samt om uttalanden konstrueras som att det är en objektiv sanning eller en enskild persons 
åsikt i rättsfallen. (Fairclough, 1992 s.236). Syftet med tema är att se om det finns ett 
urskiljbart mönster i textens struktur (Fairclough, 1992 s.236) och tas fram i denna studie 
utifrån varje stycke som analyseras.   
 
Diskursiv praktik 
Det är genom den diskursiva praktiken, där språket används för att producera och konsumera  
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texter, som texter formar och formas av den sociala praktiken (Fairclough, 1992 s.78).  Texten 
inverkar också på produktionen och konsumtionen. Analys av diskursiv praktik studerar hur 
texter bygger på diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.75). Den diskursiva 
praktiken analyseras utifrån begreppen interdiskursivitet och intertextualitet. Interdiskursivitet 
innebär att identifiera vilka diskurser texten bygger på, hur diskurser bildas genom 
kombinationer av andra diskurser (Fairclough, 1992 s.118, 124 ). Interdiskursiv mix är tecken 
på förändring medan diskurser som blandas på ett konventionellt sätt upprätthåller den 
dominerade diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.77). Intertextualitet 
betyder att texter bygger på andra texter. I denna analys används manifest intertextualitet, där 
frågan ställs vilka texter som hänvisas till (Fairclough, 2003 s.47). Dessa två begrepp kan ses 
som relationen mellan olika diskurser och relationen mellan texter (Fairclough, 1992 s.233, 
47).  
 
Social praktik 
Den sociala praktiken är grunden för att förklara den diskursiva praktiken och effekterna av 
den i samhället. Analys av den sociala praktiken sätter diskursen i relation till sociala 
strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s. 90) genom att appliceras i sociologiska 
teorier (Fairclough, 2003 s.14). Den sociala praktiken analyseras utifrån de teorier som 
beskrivits ovan (se kapitel 3). Det är här studiens abduktiva forskningsansats främst 
aktualiseras. När resultatet tagits fram ser Fairclough det som positivt att forskningen söker 
göra människor medvetna om diskursen som en form av social praktik som bidrar och speglar 
ojämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.92) Han menar att det är 
viktigt att vara medveten om de risker och möjligheter det får om diskurserna utmanas 
(Fairclough, 1992 s.239f). Förhoppningen för denna studie är att bidra till en medvetenhet 
inom det sociala arbetet kring hur föräldrar och föräldraförmåga konstrueras.  

4.3.2	  Analysprocess	  
Studiens författare har båda läst och tillsammans analyserat rättsfallen enligt Faircloughs 
tredimensionella metod. Studiens material är tolv rättsfall, drygt etthundratjugo sidor.  
 
Först lästes allt material av studiens författare och sedan sållades text bort. Mindre relevant 
text var yrkanden och viss typ av bakgrund och detta bedömdes i varje enskilt fall utifrån om 
det kunde svara på studiens syfte och frågeställningar. Varje rättsfall analyserades sedan efter 
transitivitet och modalitet. Utifrån dessa kunde teman urskiljas i varje enskilt rättsfall som 
sedan i jämförelse med de andra rättsfallens teman bildade studiens diskurser. Efter det 
påbörjades en genomgång av rättsfallen för att finna den manifesta intertextualiteten, vilka 
texter rättsfallen bygger på. När diskurserna tagits fram skapades ett dokument för att jämföra 
och analysera vilka av diskurserna i förhållande till varandra som fick störst betydelse i 
domen.. Studiens diskurser sattes sedan i relation till studiens teorier.  

4.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	   
Diskussion av studiens giltighet och tillförlitlighet utgår från begreppen validitet och 
reliabilitet. Begreppen har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen och är kriterier för att 
se om forskning uppnått god kvalitet. Validitet är ett mått för att se om det som avses att 
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mätas är det som mäts. Validiteten ser till att det som studeras besvaras på ett relevant sätt 
utifrån metod, teori och material i förhållande till studiens syfte och frågeställningar (Howell, 
2013 s.188f). Reliabilitet handlar om mätningarnas pålitlighet (Bryman, 2011 s.160ff). 
Reliabilitet kan beskrivas som studiens tillförlitlighet och innebär att en studie som har hög 
tillförlitlighet kan uppnå liknande resultat vid användning av samma metod och urval 
(LeCompte & Goetz, 1982). För att applicera begreppen på en kvalitativ studie behöver 
begreppens innebörd förändras och anpassas (Bryman, 2011 s.351). Begreppen utgår från 
LeCompte och Goetz (1982) beskrivning av intern och extern validitet och reliabilitet.  

4.4.1	  Validitet	  	  
Intern validitet avser i vilken utsträckning de observationer som genomförs är 
representationer av verkligheten (LeCompte & Goetz, 1982).  Extern validitet syftar till 
generaliserbarheten, den utsträckning vilken resultaten kan generaliseras och jämföras med 
andra grupper (Bryman, 2011 s.352; LeCompte & Goetz, 1982). Studiens material och metod 
är relevanta utifrån dess syfte och frågeställningar. Materialet är rättsfall vilket är giltigt 
utifrån att studiens syfte är att se hur fäder och mödrar utifrån genus konstrueras i domstol. 
Studien har undersökt det den har avsett att studera.  Studien utgår från social-
konstruktivismen och diskursanalys, vars syn på verkligheten är att den konstrueras i 
interaktion mellan människor och att det inte finns något neutralt sätt att förstå omvärlden. 
Diskursen är beroende av den sociala situationen vilket innebär att det blir problematiskt att se 
forskningen som representationer av verkligheten och som generaliserbart. I en kvalitativ 
studie är urvalen små i jämförelse med kvantitativa studier. Denna studie har ett material av 
tolv rättsfall vilket gör att generaliserbarheten blir lägre men kan ses kunna generalisera till 
samma typ av urval.  

4.4.2	  Reliabilitet	  	  
Intern reliabilitet hänvisar till i vilken utsträckning andra forskare skulle kunna koppla 
samman det empiriska materialet med de begreppsbeskrivningar som tagits fram av forskaren, 
om en annan forskare skulle matcha data på samma sätt som ursprungsforskaren. Med extern 
reliabilitet menas om en oberoende forskare skulle kunna upptäcka samma fenomen eller få 
fram samma konstruktioner i samma sammanhang, om det utfördes på ett liknande sätt 
(LeCompte & Goetz, 1982). Den interna och externa reliabiliteten blir högre då studien 
använder sig av Faircloughs tredimensionella modell som är en väletablerad metod för att 
undersöka diskurser i en text, vilket motsvarar studiens syfte att undersöka hur och vad som 
sägs om föräldrar och föräldraförmåga i domar. LeCompte & Goetz (1982) menar dock att de 
kvalitativa analysprocesserna ofta är vaga och personbundna vilket gör att studiens resultat 
kan komma att se olika ut. 
 
Extern reliabilitet är enligt LeCompte & Goetz (1982) svårt att uppnå i den kvalitativa 
forskningen då det inte går att frysa en social miljö och de förutsättningar som styr den. Då 
den socialkonstruktivistiska ansatsen menar att verklighet skapas i interaktion och är beroende 
av den sociala kontexten påverkas studiens resultat av författarnas tolkningar. Studiens 
författare har diskuterat och medvetengjort sin egen förförståelse för att i den mån det är 
möjligt åsidosätta den inför analysen. Reliabilitet för studien ökar genom att i förhand 



20	  	  

bestämma en urvalsmetod som inte kräver att författarna i förhand läser igenom allt material 
innan urval, utan använder sig av sökord för att välja material som ger relevant information 
för studien. Detta gör att författarnas inverkan på studiens resultat minskar. Det finns problem 
att uppnå god reliabilitet men motivering av val av teorier och metod samt redogörelse för hur 
analysen gått till väga bidrar till en större transparens.  
 
Faircloughs kritiska diskursanalys kräver att grundliga belägg ges för de påståenden om 
texten som skapas samt noggrann dokumentation om vägen fram till resultatet (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2007 s.139). Detta skapar transparens och god reliabilitet.  

4.5	  Etiska	  överväganden	  
Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra etiska huvudkrav inom forskning: informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet och 
samtyckeskravet menar kortfattat att forskningens respondenter ska få god information om 
studien, ge samtycke till medverkan och ha rätt att avbryta medverkan under studiens gång. 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagare skall ges konfidentialitet att deras 
uppgifter inte kan identifieras och att deras personuppgifter skall förvaras så att de inte är 
tillgänglig för obehöriga. Nyttjandekravet innebär att den information om enskilda personer 
som förekommer i studien, endast får användas i studien. 
 
Den information som insamlas till studien är endast till för studien i enlighet med 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom denna studie finns förhoppningen att dess 
resultat kan väcka tankar kring arbetet med föräldrar och bemötandet av dem i de 
verksamheter det sociala arbetet berör.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att information ska kunna presenteras utan att läsaren ska 
kunna ta reda på vem som lämnat uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens 
datainsamlingsmaterial är rättsfall gällande vårdnad, boende och umgänge hämtade från 
databasen Zeteo. Dessa handlingar är offentliga där de involverade parterna står med 
fullständiga namn och adresser och den tingsrätt fallet behandlas i står även med i 
handlingarna. Det blir därmed aktuellt utifrån etiska ståndpunkter att ta hänsyn till dessa 
människors rätt till integritet genom att ta ställning till identifiering och avidentifiering av 
dessa personers namn och potentiella hemort. Namn avidentifieras genom att initialer skrivs 
ut vid för- och efternamn. Geografiska platser som kommuner och tingsrätter kodas om 
då risken finns att rättsfall från små kommuner kan kännas igen av läsaren. De som är 
behöriga till att se de bearbetade rättsfallen är studiens författare, dock är de offentliga 
handlingar och finns åtkomliga för allmänheten. Resultatet av studiens analys av rättsfallen 
kommer att presenteras på ett sådant sätt som är i enlighet med konfidentialitetskravet. I 
referenslistan och i resultatet står däremot det material som använts, rättsfall med 
målnummer, vilket innebär att det går att gå tillbaka till ursprungskällan och få information 
om personerna i rättsfallen.  
 
I och med att handlingarna är offentliga är informationskravet och samtyckeskravet inte av 
direkt relevans, men materialet ska ändå behandlas med största respekt för integritet och 
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konfidentialitet. Självbestämmanderätten (Akademikerförbundet SSR, 2010) blir härmed 
ytterligare en etisk ståndpunkt värd att nämna. Vid datainsamlingsmetoder som intervjuer ska 
intervjupersonerna tillfrågas och meddelas om deras möjlighet till att avbryta deltagandet 
under hela studiens gång. I och med att denna studie använder sig av offentliga handlingar 
behöver de involverade parterna i rättsfallen enligt lag (Tryckfrihetsförordningen 1949:105) 
inte tillfrågas och på så sätt fråntas deras självbestämmanderätt till att delta i denna studie. Att 
kontakta dessa individer som fortfarande kan befinna sig i en konflikt eller precis kommit ur 
konflikten kan göra mer skada än nytta. Konfidentialitetskravet är härmed viktigt i ett 
sammanhang som detta. 
 
Som nämnts under 4.3.1 så menar Fairclough att det finns en risk att resultaten från analysen 
kan användas för att förstärka maktstrukturer och att det är viktigt att vara medveten om detta. 
Han menar dock också att kritisk diskursanalys kan få utövarna av en viss diskurs att bli 
medveten om den så att diskurser kan utmanas och social förändring mot jämställdhet kan ske 
(Fairclough, 1992 s.239). Denna risk och nytta som presenteras av Fairclough vägs in i de 
etiska övervägandena, dock blir den typ av risk inte av stor betydelse i denna studie som är på 
kandidatnivå.  

4.6	  Metoddiskussion	   
I detta avsnitt förs diskussion om begränsningar och motivering kring analysmetod, urval och 
datainsamlingsmaterial.  
 
I enlighet med studiens socialkonstruktivistiska ansats finns det många sanningar och syner 
på verkligheten. Detta leder till att resultatet för denna studie skulle kunna komma att se 
annorlunda ut i en annan tid, med andra förutsättningar, annan metod och utefter en annan 
förkunskap. Det är ett rimligt antagande utifrån en socialkonstruktivistisk ontologisk 
uppfattning. Studiens författare är dock intresserade av att undersöka i nutid hur mödrar och 
fäder konstrueras och om föräldraförmågor skiljer sig utifrån genus i svensk domstol. 
Tidigare forskning i ämnet visar motstridiga resultat vilket skulle kunna förklaras utifrån att 
forskningen är från olika år, sammanhang, metodval och förkunskap.  
 
Studiens datainsamlingsmaterial som är rättsfall gällande vårdnad, boende och umgänge kan 
inte bedömas som påverkad av bortfall. Risken för bortfall kan ses som liten då ingen part kan 
dra sig ur under studiens gång då det inte rör sig om observationer eller intervjuer. Under 
analysprocessen uppstod bortfall av ett rättsfall som inte gick att öppna i databasen. Det finns 
alltid en risk att materialet inte visar sig vara relevant i förhållande till studiens syfte och 
frågeställningar. I detta fall har en grov utrensning av sådant material redan gjorts i och med 
förvalda sökord. Mängden material kan även visa sig vara för omfattande eller för liten. Vid 
genomläsning av materialet framkom att mängden var orimlig i förhållande till studiens 
tidsram och därmed valdes slumpvis tolv stycken rättsfall av de tidigare tjugo målstyrt utvalda 
rättsfallen.  Det insamlade datamaterialets kvalitet har betydelse för studiens analys-
möjligheter och resultat. Mängden insamlade data spelar roll, för liten mängd data minskar 
möjligheten att komma fram till ett resultat. Hur datamaterialet valts ut påverkar vilken 
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information som studien får ut, om den är relevant för studiens frågeställningar och syfte. 
Således blir urvalet relevant för studiens tillförlitlighet.  
 
Kritisk diskursanalys som analysmetod analyserar texten utefter specifika analysverktyg 
vilket kan göra att annan intressant information i texten förbises. Detta skulle kunna ses som 
en begränsning i viljan att så öppet som möjligt finna svaren på studiens frågeställningar. 
Studiens författare är nya inom den kritiska diskursanalysen vilket också kan begränsa 
resultatets framgång. Faircloughs kritiska diskursanalys har fått kritik för att inte dra en klar 
avgränsning mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken vilket kan försvåra, 
begränsa och påverka studiens resultat (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.93ff).  
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5.	  Resultat	  och	  Analys	  
I detta kapitel presenteras resultatet av analysen. Utifrån diskursanalysen har studien funnit 
fem stycken övergripande diskurser: samarbetsdiskursen, stöddiskursen, föräldraförmåga 
som good-enough, föräldraförmåga som omsorg samt problem hos föräldern. Fyra av dessa 
består av undergrupper.  Resultatet beskrivs och delas upp utifrån den tredimensionella 
modellen: texten, den diskursiva praktiken samt den sociala praktiken. I analysen ingår delar 
som förknippas med  juridisk, medicinsk och psykologisk kunskap samt välfärd. 

5.1	  Resultat	  av	  textanalys	  
Nedan visas det resultat som framkommit ur analys av texten på lingvistisk nivå genom 
analysverktygen transitivitet och modalitet. Transitiviteten visar hur en agent kopplas till en 
händelse och modaliteten hur starkt någon stämmer in i ett påstående genom hög eller låg 
affinitet. Påståendet beskrivas som en sanning eller genom låg grad av instämmande, hedge 
(se 4.3.1). Att och har kan vara ord som uttrycker en stark affinitet genom att något beskrivs 
som ett faktum. Resultatet har beröringspunkter med studiens två första frågeställningar om 
vilka föräldraförmågor som urskilts i domarna samt hur fäder och mödrar framställs.  
 
5.1.1	  Samarbetsdiskursen 
Samarbetsdiskursen får betydande plats i rättsfallen. Diskursen delas in i två undergrupper, 
föräldraförmåga som att tillgodose en nära och god kontakt till den andra föräldern samt 
föräldraförmåga som samarbete vilket innefattar kommunikation, hantera konflikter samt 
tilltro till den andre föräldern. 
	  
Tillgodose nära och god kontakt 
Föräldraförmåga som att tillgodose en nära och god kontakt till den andre föräldern visas i 
domskälen genom att fäder och mödrar framställs som att de, för att få vårdnaden om barnet, 
ska få till stånd umgänge mellan barnet och den föräldern som inte har rättsligt 
vårdnadsansvar. Enligt 6 kap 2a§ FB ska vid bedömning av barnets bästa särskilt avseende 
fästas vid bland annat behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket 
framkommit tydligt i rättsfallen. Nära och god kontakt bygger således på en juridisk förståelse 
 
I de rättsfall då mödrar yrkade om umgänge utelämnades agenten och därmed vem som bar 
ansvaret för att få till stånd ett umgänge, eller så fick barnets ovilja att träffa mamma 
betydelse. I ett fall tilldelades dock fadern ansvaret för umgänget med modern. I de fall som 
var av merpart där fäderna yrkade om umgänge stod det uttryckligen att det var främst 
mödrarnas ansvar att tillstå eller motivera till umgänge. I ett fall låg ansvaret uttryckligen på 
båda föräldrarna, i det ansökte fadern om mer umgänge och modern ansågs vara en del i att 
förbättra föräldrarnas samarbete så ett utvidgat umgänge skulle kunna ske. I ett annat fall 
lades ansvaret på boendeföräldern, alltså oberoende av kön. Utifrån detta kan det utläsas en 
mindre skillnad mellan fäder och mödrar när det gäller att tillgodose en nära och god kontakt, 
vilket kan förstås utifrån att mödrar får vårdnaden då de är boendeföräldern innan tvisten.   
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LC har därför ett ansvar att så snart som möjligt verka för att ett umgänge för barnen 
med AN kan komma igång (T 12136-13 s. 10).  

 
Transitiviteten, händelse kopplat till agent, visar hur LC, mamman, är en aktiv agent, det är 
hennes ansvar att verka för umgänget med barnet. Det framställs genom hög affinitet, att så 
snart som möjligt verka för detta umgänge. Att umgänge är av vikt framställs som ett faktum.  

 
Det åvilar dock föräldrarna ett stort gemensamt ansvar att försöka motivera T att åter 
vilja träffa sin pappa. [...]. Om M:s förhållanden fortsätter att förbättras efter denna 
period och om förhållandena mellan parterna normaliseras är utgångspunkten att 
umgänget därefter kan utvidgas (T 1286-13 s. 20-21).  

 
Föräldrarna knyts genom transitivitet, agentskap, till att verka för umgänget. Detta framställs 
med lägre affinitet, så kallad hedge - lägre grad av instämmande, genom orden att försöka 
samt kan utvidgas. Det visar att kraven på föräldrarna är lägre men att detta ändå är 
utgångspunkten. Umgänge med fadern är av vikt och ansvaret ligger på båda föräldrarna. 
Umgänget kan utvidgas om förhållandena mellan parterna normaliseras, det vill säga att även 
moderns förmåga till samarbete får betydelse för faderns umgänge.  
 

Även om det kan finnas ett visst motstånd hos ett barn mot att träffa en 
umgängesförälder, kan motståndet många gånger överbryggas av boendeföräldern (T 
13439-13 s.10).  

 
Citatet ovan är ett exempel som visar att ansvaret ligger på boendeföräldern, oberoende av 
kön, att verka för en god och nära kontakt till den andra föräldern. Genom hedge, ska agenten, 
boendeföräldern, verka för en god och nära kontakt med den andra föräldern.  
 
En ytterligare skillnad mellan fäderna och mödrarna i samarbetsdiskursen är umgänge. I 
ungefär hälften av fallen där fäder inte får vårdnadsansvar om barnet, får de umgänge med 
barnet. I de fall mödrarna i domen inte får vårdnadsansvar tilldelas hon heller inget umgänge 
med barnen, förutom i ett fall där umgänget är begränsat och övervakat. I en del fall är barnets 
ovilja till att träffa föräldern det som är avgörande för umgänget. Barnets ovilja till att träffa 
mödrarna får större vikt än i de fall barnen inte vill träffa fäderna. Fäderna anses alltså i viss 
mån som lämpliga till umgänge trots att de inte får vårdnad, men om mödrarna anses 
olämpliga till vårdnad ska barnet inte ha någon kontakt med dem.  

 
N har vidare reagerat på ett mycket starkt sätt vid umgängesförsöken under våren 
2014 [...]. Utifrån dessa omständigheter bedömer tingsrätten att det inte är för N:s  bästa 
att ha umgänge med EL [...] (T 2993-13 s 13).  

 
Genom hög affinitet, har reagerat på ett mycket starkt sätt, beskrivs barnets ovilja att träffa 
modern som starkt och självklart. Det bedöms genom hög affinitet, att, det inte är till barnets 
bästa på grund av dess ovilja.  
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Samarbete 
Föräldraförmåga som samarbete visas i domskälen genom att fäder och mödrar framställs 
främst som samarbetsovilliga samt i vissa fall samarbetsvilliga. Enligt 6 kap 5§ FB ska rätten 
vid bedömning om gemensam eller ensam vårdnad fästa avseende vid föräldrarnas förmåga 
att samarbeta i frågor som rör barnet, vilket framkommit i rättsfallen. Samarbete har därför 
också en tydlig juridisk förståelse. Det går inte att utläsa någon skillnad i samarbetsförmåga 
kopplat till genus.  
 

Ett gemensamt ansvar för A förutsätter också ett förtroende mellan parterna och att det 
finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att samarbeta och gemensamt och inom 
rimlig tid lösa de frågor som rör barnet (T 10820-13 s. 8).  

 
I dessa utdrag gör tingsrätten en bedömning av hur samarbetsförmågan mellan de båda 
föräldrarna påverkar barnets mående. Det beskrivs som båda föräldrarnas ansvar genom ett 
tydligt agentskap som syftar till ordet föräldrarna. Orden förutsätter samt att, visar en hög 
affinitet, det vill säga hög grad av instämmande i påståendet. En hög grad av instämmande i 
ett påstående belyser påståendets vikt. I detta fall blir samarbetsförmåga viktigt för ett barns 
välmående och är någonting som båda föräldrar ska verka för.  

 
Tingsrätten finner därför att det till följd av den brist på samarbetsförmåga som 
parterna har avseende E inte föreligger förutsättningar för gemensam vårdnad (T 
3842-12 s. 17). 

 
Utdraget visar ytterligare ett exempel på hur samarbete mellan föräldrarna är betydande för 
gemensam vårdnad, då svåra konflikter och samarbetssvårigheter påverkar barnet i den grad 
att gemensam vårdnad inte är lämpligt. Transitiviteten visas genom att parterna, alltså 
föräldrarna, omnämns som aktiva agenter i relation till ansvaret att få till stånd ett samarbete. 
Detta beskrivs genom hög affinitet genom orden att och har. Tingsrätten visar att det är så det 
föreligger, det finns ingen tveksamhet i påståendet. Påståendet uttrycks som en subjektiv 
uppfattning av tingsrätten vilken kan tolkas som att det stärker påståendet.  

5.1.2	  Stöddiskursen	  
Stöddiskursen delas in i två avsnitt, hjälpsökande samt föräldraförmåga som nätverk.  
 
Hjälpsökande 
Den hjälpsökande diskursen uttrycks i rättsfallen i bevisning och domskäl. Med hjälpsökande 
menas huruvida föräldrarna framställs ha sökt hjälp från professionella för sig själva och 
barnet, som att lösa konflikter eller för att få bukt med problem hos sig själva. I en del rättsfall 
finns antydningar till mottagande av hjälp men utan att det uttryckligen beskrivs som 
hjälpsökande. Parterna framställs då som att de har varit inlagda på psykiatrisk klinik eller 
haft samarbetssamtal men inte som att de försökt söka hjälp för att förbättra situationen. I 
rättsfallen där en hjälpsökande diskurs återfinns konstrueras fäderna i något större 
utsträckning som hjälpsökande genom ett tydligt agentskap. De framställs som att de har 
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insikt i problemen och är villiga till förändring. I endast få rättsfall framställs mödrar som 
hjälpsökande.  

 
Han har sökt stöd hos socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin i frågan. 
Tingsrätten finner inte att det av utredningen framgått att OVS medvetet påverkar N 
till att ha en negativ inställning till sin mamma, utan han har sökt stöd för att veta hur 
han ska hantera umgänget (T 2993-13 s. 11). 

 
Citatet kommer från domskälet och fadern förbinds till agentskapet, han har sökt stöd. Det är 
en subjektiv uppfattning av tingsrätten och uttrycks med hög affinitet, han har sökt stöd, det 
beskrivs som sanningsanspråk. Citatet visar faderns inställning till att ta emot hjälp och 
tingsrätten bedömer det som att han då inte kan påverka sin sons inställning mot sin mor. Att 
söka hjälp får vikt i bedömningen om faderns lämplighet.   
 

F har dock tagit emot stöd och har lärt sig skapa struktur i vardagen vilket i sig kan 
utgöra en skyddsfaktor. Han är också öppen för att ta emot fortsatt stöd i sin 
föräldraroll (T 3862-13 s.5). 

 
Citatet kommer från vårdnad-, boende- och umgängesutredningen som finns i rättsfallet. 
Detta exempel visar också att fadern är den aktiva agenten. I utdraget konstateras med hög 
affinitet att fadern har och är villig till att söka fortsatt hjälp. Utredarna är dock osäkra på om 
detta utgör en skyddsfaktor, då hedge uttrycks. Kan är en lägre grad av instämmande i att 
fadern sökt stöd skulle göra honom till en lämplig förälder. 
 
Föräldraförmåga som nätverk  
Diskursen uttrycks i rättsfallen i bevisning och domskäl. Med nätverk menas huruvida 
föräldrarna framställs som att de har ett nätverk bestående av familj och vänner som kan 
hjälpa dem i omhändertagandet av barnet eller att umgås med barnet. Det som framkommit ur 
analysen är att föräldraförmåga som nätverk ej skiljer sig markant mellan fäder och mödrar.  

 
Vidare har JJ berättat att han har ett nätverk bestående av släktingar och en terapeut. E 
har därmed rätt till umgänge med JJ (T 3842-12 s.20). 

 
Faderns nätverk beskrivs genom hög affinitet, han har ett nätverk. Att fadern har ett nätverk 
uttryckts av fadern, genom hög och subjektiv affinitet, har ingen betydelse i tingsrättens 
bedömning om umgänge. Det duger med att fadern sagt att han har ett nätverk.  

 
När J inte har kunnat ta hand om barnen på grund av sjukdom har hennes föräldrar 
alltid varit där. Hennes pappa har tagit barnen till skolan och hjälpt till med läxor (T 
2878-14 s.9).  

 
Modern framställer sig i utredningen som att hon har ett bra nätverk. Detta för att visa att när 
hon brister så finns det andra som tar hand om barnen. Detta beskrivs med hög affinitet, de 
har alltid varit där för att hjälpa modern och barnen.  
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5.1.3	  Föräldraförmåga	  som	  good-‐enough	  
Föräldraförmåga som good-enough har framkommit ur rättsfallen genom argumenten att 
föräldraförmågan är tillräcklig om inte annat bevisats genom utredning eller tingsrättens 
bedömning eller om den andra föräldern framställs som sämre. Begreppet good-enough 
myntades av Donald Winnicott för att beskriva en moders tillräckliga förmåga att ta hand om 
sitt barn (Winnicott, 1965 s.145).  En undergrupp i diskursen är att föräldraförmågan 
konstrueras som tillräckligt god med hjälp av välfärdsinsatser.  
 
I rättsfallen framställs både mödrar och fäder som tillräckligt goda föräldrar då den andra 
föräldern brister, eller inget annat framkommit genom utredning eller genom tingsrättens 
bedömning. Ingen direkt skillnad har kunnat urskiljas mellan mödrar och fäder. I det första 
citatet nedan beskrivs faderns föräldraförmåga som tillräcklig då inga frågetecken gällande 
honom framkommit. Detta beskrivs med hög affinitet genom orden att, har, inte. Det finns 
inga tvivel att umgänget mellan far och barn inte fungerat bra eller att faderns 
föräldraförmåga kan ifrågasättas.  
 

Al har med umgängesstöd umgåtts med Ah sedan hösten 2013 och av utredningen i målet 
framgår att det umgänget har fungerat bra och det har under umgängestillfällena inte 
framkommit några frågetecken angående Al:s föräldraförmåga (T 10820-13 s.7).  

 
I utdraget nedan framställs modern som tillräckligt bra då fadern brister. Detta görs genom 
hög affinitet i påståendet om faderns brister med hjälp av orden så har, inte, inga som helst 
samt ens. Barnets förhållande till modern och hennes föräldraförmåga beskrivs med hög 
affinitet genom ordet har. Faderns brister ses som en sanning likaväl som moderns duglighet.  
 

När det då först gäller vårdnad så har LA inte haft hand om JP sedan 2011 och inte 
träffat honom sedan april 2013 mer än vid något enstaka tillfälle. JP har det bra idag med 
JoP som vårdnadshavare. LA:s förhållanden är oklara, han har påstått sig bo med sambo i 
(ort) men under sanningsförsäkran inte velat lämna ens bostadsadress utan hänvisat till en 
postadress på (gata) i (annan ort). Det finns således inga som helst förutsättningar för att 
ge LA ensam vårdnad (T 2101-13 s.6).  

	  
Föräldraförmåga som tillräcklig om välfärdsinsatser  
Det har framkommit i rättsfallen att det finns en tilltro till myndigheter och professionella, 
dels används professionella för att skapa tyngd och göra ett tydligare anspråk i sina 
påståenden. Vårdnadsutredarna, barnavårdsutredarna, barn- och ungdomspsykiatrin med flera 
får högre trovärdighet än föräldrar och de vittnen som är icke 
professionella.  Myndighetspersonerna stärker olika anspråk. Tingsrätten visar i en del 
påståenden att det är deras bedömning som görs. Detta kan förstås som att det är tingsrätten 
som institution som beslutar och därför har makten. Tilltron till myndigheter framställs också 
genom att välfärdsinsatser gör föräldrarna tillräckligt goda för vårdnad eller umgänge. I en del 
rättsfall framställs föräldrar som lämpliga vårdnadshavare om de får välfärdsinsatser, som kan 
knytas till begreppet välfärd. 
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Naturligtvis talar hans missbrukshistoria mot hans lämplighet att ha hand om barnen 
men mot detta skall vägas den kontroll som ligger i de nämnda stödinsatserna (T 3862-
13 s.8).  
 
Samhället har ju givetvis också ett skyddsnät som fångar upp om AÅ återigen skulle 
bli sjuk (T 7007-12 s. 5).  

 
Dessa bedömningar av tingsrätten har hög affinitet, missbrukshistorian skall vägas mot 
stödinsatserna, samhället har ju givetvis ett skyddsnät, det framställs som självklart faktum. 
Rätten har en tro till att välfärdssystemet kan göra fadern till en lämplig förälder trots att han 
haft ett missbruk och modern om hon blir sjuk. Att ha haft ett missbruk eller att vara psykisk 
sjuk är alltså inte otillräckliga föräldraförmågor om samhället ger föräldrarna stöd. Denna 
diskurs kan kopplas till stöddiskursen där att söka stöd får betydelse i bedömningen av en 
förälders lämplighet, och till denna diskurs att myndighet och professionella hjälper 
föräldrarna när de brister.  
 
Den skillnad som kan utläsas mellan mödrar och fäder i föräldraförmåga som tillräcklig om 
välfärdsinsatser är att fäder i större utsträckning ges umgängesstöd. I flertalet av de fall fäder 
inte bedöms få rättsligt vårdnadsansvar får de umgänge med barnet.  
 

Tingsrätten anser dock - i likhet med utredarna - att det finns skäl att förena umgänget 
med umgängesstöd. Detta på grund av de frågetecken som finns kring M 
föräldraförmåga och för att L ska återfinna den trygghet som han verkar ha känt vid de 
inledande umgängestillfällena.[...]. Umgänge med umgängesstöd ska äga rum vid 
sexton tillfällen (T 1286-13 s.20).  

 
I utdraget ger tingsrätten tyngd i sitt påstående genom att peka på att uppfattningen delas med 
vårdnadsutredarna, vilket i sig ger en tilltro till professionellas bedömningar samt att 
umgängesstöd ger trygghet till barnet. Det beskrivs med hög affinitet och agentskap, L ska 
återfinna trygghet. Umgängesstödet ses inte som ett förslag utan något som ska äga rum. Det 
finns liknande exempel där fäder som inte har vårdnadsansvar får, tack vare umgängesstöd, 
träffa barnet.  

5.1.4	  Föräldraförmåga	  som	  omsorg 
I detta stycke redovisas konstruktionen av föräldraförmåga som omsorg vilket urskilts i 
rättsfallen som en förälders förmåga att tillgodose barnets behov, ta ansvar, vara engagerad 
och intresserad, göra aktiviteter med barnet, sätta gränser, skydda barnet och dylikt. 
Föräldrarna framställs med både goda och mindre bra omsorgsförmågor. En skillnad har 
kunnat urskiljas mellan fäder och mödrars framställning gällande denna diskurs. Fäders 
omsorgsförmågor skildras mer och de konstrueras som aktiva, kreativa och närvarande.  De 
skapas till att de hittar på aktiviteter och stimulerar barnen, att de är kärleksfulla och har en fin 
relation till barnen. När det kommer till mödrars kontakt och kärleksfulla relation till barnet 
beskrivs det som någonting båda föräldrar känner. I vissa fall är tingsrätten framhjälpande 
genom hur fäder och mödrar framställs i sin omsorgsförmåga, detta då i en del påståenden när 
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det gäller problem och brister hos föräldern beskrivs det på ett opersonligt sätt, medan 
agentskapet blir tydligt när det handlar om förälders goda förmågor. 

 
I målet har framkommit att AN har flera för barnen positiva sidor [...] att han varit 
mycket närvarande vid inskolning i förskolan och att han är kreativ och påhittig vad 
gäller olika aktiviteter för främst R. (T12136-13 s. 10).  
 
Ett flertal vittnen har berättat om M och A:s goda och kärleksfulla förhållande till 
varandra. Tingsrätten konstaterar att umgänget med övernattning inte medfört några 
nackdelar för barnet. (T 2858-12 s. 7).  

 
Affiniteten i de båda domskälen är starka. Att agenten AN, fadern, varit närvarande och hittar 
på aktiviteter och att fadern, M och barnets, A:s förhållande är kärleksfullt skrivs som 
sanningsanspråk. I det första citatet är framställningen av faderns egenskaper positiva och 
menas att dessa är bra för barnen. I det andra citatet, att faderns förhållande till barnet 
beskrivs av andra som gott, ger betydelse för att umgänge ska äga rum. Förhållanden mellan 
moder och barn får ingen plats i rättsfallen och mödrarna får inte vid tidpunkten för beslutet, i 
de fall de inte får vårdnaden, något umgänge med barnen. I ett fall får modern övervakat och 
begränsat umgänge.  
 
Vid fädernas omsorgsbrister konstrueras dessa i förhållande till problematik kring missbruk 
och våld samt att de är ointresserade.  
 

Föräldrarna bor på olika orter, de har aldrig varit eller bott tillsammans under tid som 
Ah funnits och inte heller någonsin, såvitt framkommit, tillsammans diskuterat Ah:s 
väl och ve. Al har inte heller, annat än i allmänna ordalag om att det är förenligt med 
Ah: s bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad, motiverat sitt yrkande härom (T 
10820-13 s. 8).  

 
Detta exempel visar att fadern anses tidigare ha varit ointresserad av barnet och inte söker 
vårdnad motiverat efter barnets bästa, annat än i “allmänna ordalag”. Detta framställs genom 
en hög affinitet genom orden inte heller någonsin samt inte heller och beskrivs därmed som 
en sanning.  
 
Mödrar skildras som trygga och som den som tagit hand om barnen.  I citatet nedan framställs 
modern i tingsrättens bedömning som omsorgspersonen, detta med hög affinitet genom orden 
är samt ostridigt och det skildras därmed som en sanning att hon, M, är den som tagit hand 
om barnet.  
 

Hon är den som ostridigt tagit hand om M under hennes uppväxt eftersom AA har haft 
ett arbete att sköta (T 2858-12 s.7).  

 
När mödrar anses brista i omsorgsförmåga är det för att de inte är närvarande, brister i tillsyn 
och omvårdnad ofta till följd av psykisk ohälsa eller sjukdom, aktiverar inte barnet eller inte 
kan sätta gränser för barnet. En annan bristande omsorgsförmåga, som förekommer i endast 
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ett fåtal fall, är kopplat till våld, antingen att modern själv utövat våld mot barnet eller inte 
kunnat skydda sitt barn mot våld.  
 

JM jobbar natt och sover på dagarna. Hon vänder på dygnet och ser inte till att barnen 
kommer till skolan. Barnen får inte heller tillsyn och omvårdnad.[...]. Barnen saknar 
rutiner för skola, aktiviteter och mat hos JM (T 2878-14 s.5).  

 
Modern, hon, tilldelas agentskapet i händelsen att ta barnen till skolan vilket ses som en 
omsorgsbrist. Barnen får inte heller, vilket beskrivs genom hög affinitet, tillsyn och 
omvårdnad. Barnen saknar rutiner, aktiviteter och mat hos modern, JM. Att barnen saknar 
detta framställs också genom hög affinitet och beskrivs därmed som ett faktum.  
 
Sammanfattningsvis är föräldraförmåga som omsorg något som har plats i rättsfallen. 
Föräldraförmåga som omsorg konstrueras i viss mån mer hos fäder. Föräldraförmågorna 
skiljer sig genom att fäder konstrueras som den mer påhittiga, aktiva föräldern som har en god 
kontakt till sina barn, men med brister kopplat till att vara oengagerad, ha ett missbruk eller 
avvikande beteende eller vara våldsam. Mödrar konstrueras som trygga och omhändertagande 
med brister kopplat till att inte vara närvarande för barnet, inte kunna sätta gränser samt våld.  
 
5.1.5	  Problem	  hos	  föräldern	  
En framhävande diskurs i rättsfallen är problem hos föräldern som består av undergrupperna: 
missbruk och avvikande beteende, psykisk ohälsa och sjukdom samt våld och hot. Mödrar och 
fäder framställs i rättsfallen som att de har personliga svårigheter. Vissa av de bristande 
föräldraförmågorna delas av båda föräldrarna men konstrueras på olika sätt. Detta beskrivs i 
styckena nedan. Med problem hos föräldern menas hur det i rättsfallen talas om de olika 
problemen, hur föräldrarna beskrivs utifrån dem och vilken betydelse dessa får i 
framställningen som lämplig förälder.  
	  
Missbruk och avvikande beteende 
Missbruk och avvikande beteende skildras som intag av alkohol, droger och receptlagda 
mediciner, kriminalitet samt innehav av vapen. I alla rättsfallen där missbruk och avvikande 
beteende framställdes var detta någonting som skildras enbart hos fäderna. Missbruk och 
avvikande beteende konstrueras, beroende på vem som talar om det, på olika sätt och med 
olika formuleringar. Av fäderna och deras vittnen försvarades, förminskades samt till viss del 
beskylldes missbruket på andra. Mödrarna är anklagande för fädernas missbruk. I domskälen 
konstrueras intag av alkohol, droger, mediciner som ett missbruk. I en del fall skildras det 
som subjektiva uppfattningar av andra i rättsfallet. 

   
De tog tillsammans någon öl då och då i början av bekantskapen [...]. I övrigt har de 
inte festat tillsammans. Han har inte sett JJ berusad eller ens tendenser till det (T 
3842-12 s. 11). 

   
Faderns drickande konstrueras av vittnet som inte allvarligt genom hedge, drickandet 
förminskas via användandet av orden någon samt då och då. Att fadern inte har några 
alkoholproblem stärks istället med hög affinitet, de har inte festat och, har inte sett 
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fadern berusad. I samma fall, nedan, beskrivs av modern att faderns drickande av 
alkohol är ett missbruk. Att fadern är missbrukare sägs med hög affinitet och beskrivs 
som sanningsanspråk.  

 
SN gör gällande att JJ saknar omsorgsförmåga till följd av psykisk ohälsa och 
omfattande alkoholmissbruk [...]. (T 3842-12 s. 4).  

 
Mestadels i domskälen beskrivs fäderna som missbrukande samt missbrukare. I en del fall 
kan det förstås som att tingsrätten tar avstånd till om fäderna missbrukar då det förklaras som 
påståenden av den andra parten eller vittnen. Det kan tolkas som att missbruket “beskyddas”, 
då det inte skrivs som faktiska händelser utan som subjektiva uppfattningar. I utdraget nedan 
skrivs det att det är mamma, L genom hög affinitet, som hävdat att fadern är missbrukare och 
att det gör honom till olämplig vårdnadshavare och skulle vara, visar också att missbruket är 
någons påstående.  
 

I detta mål har L hävdat att M skulle vara olämplig som vårdnadshavare med hänsyn 
till att han skulle vara kriminell, psykiskt instabil och inne i ett djupt missbruk av 
narkotika och läkemedel (T 1286-13 s.13).  

 
Vidare har det i analysen framkommit att missbruk och avvikande beteende måste styrkas och 
bevisas eller så behöver missbruket inte innebära att en förälder ses som olämplig, missbruk 
kan förekomma så länge det inte påverkar omsorgsförmågan. Citatet nedan visar exempel på 
båda dessa uppfattningar, som är tingsrättens subjektiva uppfattning. Stycket blandar hög och 
låg affinitet. Låg affinitet, hedge skapar en osäkerhet i huruvida fadern druckit alkohol eller 
inte samt om det inneburit någon väsentlig risk för barnet. Hedge uttrycks också som att, även 
om det kan ha skett intag av alkohol och att det kan vara en risk för barnet, så är det inte 
tillräckligt starkt för att fadern ska anses vara en olämplig vårdnadshavare.  

 
Sammanfattningsvis menar tingsrätten att utredningen i målet inte ger belägg för att JJ 
har ett pågående alkoholmissbruk. Utredningen är å andra sidan inte så entydig så att 
det kan uteslutas att JJ inte alls intagit alkohol under i vart fall sommaren 2013. Ett 
sådant eventuellt intag av alkohol har såvitt framkommit inte medfört någon konkret 
risk för E (T 3842-12 s.16).  
 

Sammanfattningsvis talas det om missbruk och avvikande beteende på ett utbrett sätt i 
rättsfallen. Fädernas missbruk konstrueras olika men behöver vara bevisbart eller 
påverka omsorgsförmågan och medföra konkreta risker för barnet. Den skillnad som 
kan utläsas är att mödrar inte framställs som missbrukare, beroende eller kriminella.  
 
 Psykisk ohälsa och sjukdom  
Psykisk ohälsa och sjukdom konstrueras, som hos missbruk, olika beroende på vem som talar 
om det. Det beskrivs av andra parten anklagande för att peka på förälderns olämplighet. Både 
män och kvinnor konstruerar sig själva som sjuka eller varit sjuka. De erkänner sitt sämre 
mående, men menar att det inte påverkar deras lämplighet som föräldrar, förutom i ett fall där 
fadern nekar till att ha psykiska problem. 
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AN har framlagt flera läkarintyg och journalanteckningar m m som enligt hans  
bedömning visar att LC:s psykiska status är är så dålig att hennes förmåga att handha 
vårdnaden om barnen är starkt begränsad. LC har medgivit att hon tidigare lidit av 
depressioner bl. a i samband med R:s födelse men gjort gällande att det är fråga om 
historiska förhållanden som inte längre är för handen (T12136-13 s. 9).  

 
Som i exemplet med att tingsrätten tar avstånd i påståendena om faderns missbruk gör de i 
detta fall likadant i om moderns psykiska hälsa påverkar hennes lämplighet som förälder. 
Detta då fadern, AN skrivs som aktiv agent till händelsen att framlägga läkarintyg och att det 
är hans subjektiva bedömning, AN har framlagt samt enligt hans bedömning. Fadern är 
anklagande mot moderns psykiska hälsa genom hög affinitet, är så dålig, samt att förmågan 
är starkt begränsad. Modern, LC, erkänner genom hög affinitet - har medgivit att, inte längre 
är, att hon haft psykisk ohälsa men att detta inte påverkar henne idag.  
 
Psykisk ohälsa förekommer relativt jämt både i mödrar och fäders fall, men framställs något 
mer hos mödrar. Skillnader kan ses genom att mödrars psykiska ohälsa beskrivs utifrån 
symptom, behandlingar och i medicinska termer, som kan kopplas till en medicinsk kunskap. 
I fädernas fall förekommer psykisk ohälsa i termer av instabilitet och beskrivs på ett mer 
dramatiskt sätt och endast i viss mån i medicinska termer. I fädernas fall är missbruk kopplat 
till psykisk ohälsa.  
    

Det är ostridigt så att AÅ har tampats med psykiska besvär [...]. Hon har varit 
stresskänslig, ätit stora mängder psykofarmaka samt legat intagen på sjukhus och fått 
ECT- behandlingar (T 7007-12 s.3). 

 
Moderns psykiska ohälsa i exemplet ovan framställs med medicinska termer som 
psykofarmaka och ECT- behandlingar. Hennes psykiska besvär är ostridigt och hon har varit 
stresskänslig och ätit stora mängder tabletter. Dessa ord beskriver en hög affinitet, stort 
sanningsanspråk i framställningen av hennes psykiska besvär.  
 

Den 3 november 2013 faller J på knä på golvet hemma och skriker på gud. Han såg 
demoner både i henne och huset. J fick delirium (T 3842-12 s.10).  

 
I detta fall beskrivs faderns psykiska hälsa i medicinska termer genom ordet delirium. Samma 
ord visar även att hans psykiska ohälsa uppkommit ur hans missbruk. Detta beskrivs genom 
hög affinitet, J fick delirium.  
 
 I fädernas fall får inte sjukdom och psykisk ohälsa lika stort utrymme som missbruket Det 
framställs både i mödrar och fäders fall som accepterat att vara sjuk så länge det inte påverkar 
föräldraförmågan att tillgodose omsorg. Detta beskrivs i citatet nedan genom hög affinitet via 
orden är dock inte, det görs inget utrymme för andra uppfattningar.   
 

Vad som framkommit om M psykiska hälsa är dock inte ensamt tillräckligt för att göra 
bedömningen att M skulle vara olämplig som vårdnadshavare (T 1286-13 s.16).  
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Våld och hot 
Psykisk, fysisk och sexuellt våld samt hot förekommer i flertalet av alla rättsfall och 
framställs i övervägande del hos fäder. Våld och hot framställs tydligt men beskrivs inte 
utförligt. Våld och hot konstrueras olika beroende på vem som talar om det. Mödrarna 
framställer fäderna som våldsamma genom hög affinitet och att fadern innehar agentskapet. 
Fäderna konstruerar sig själva som icke-våldsamma, de erkänner via hög affinitet mestadels 
inte att något våld ägt rum. I vissa fall minimeras våldet genom låg affinitet eller så beskylls 
och dras mödrarna in som en del i våldet.  
 
Utdragen nedan är från samma fall. Modern beskriver fadern som våldsutövande. Fadern, Al 
kopplas till våldet genom agentskap, det är han som utsatt Am för våld. Fysiskt våld får en 
tydlig beskrivning. Fadern förnekar anklagelser om våld genom hög affinitet, han har aldrig 
varit våldsam.  

 
Efter ett tag övergick detta till fysiskt våld från Al:s sida och under den tid de bodde 
tillsammans utsattes Am för våld vid sammanlagt fem till sex tillfällen (T 10820-13 
s.6).  
 
Al har aldrig varit våldsam mot Am eller utsatt henne för några sexuella övergrepp (T 
10820-13 s.5). 

 
Det kan ses som att tingsrätten i en del fall, i fler fall än när det gäller missbruk och psykisk 
ohälsa, tar avstånd från uttalanden om våld. Detta genom att våldet inte knyts till ett 
agentskap eller att det skildras genom andras påståenden. I citatet nedan görs detta så kallade 
avståndstagande genom att våldet framställs som en subjektiv åsikt. Det är AE, det vill säga 
moderns åsikt, att fadern brukat våld mot henne. 
 

Enligt AE har han dessutom regelbundet brukat våld mot henne (T 3862-13 s.3).  
 
Våld och hot tas i beaktande i domskälen i flertalet av fallen. Våldet ska vara bevisbart för att 
föräldern ska anses som olämplig. I utdraget nedan uttrycks låg affinitet genom orden 
avgörande vikt och något motstridiga. Det krävs alltså endast en liten skepsis för att våldet 
inte ska få någon betydelse i domen. Påståendet skrivs som en subjektiv uppfattning av 
tingsrätten, vilket kan ses som att det stärker anspråket, som beskrivits under rubrik 6.1.3, då 
påståenden gjorda av myndigheter kan tolkas få högre trovärdighet.  

 
Tingsrätten fäster dock ingen avgörande vikt vid ZM:s uppgifter om misshandeln.[...]. 
FM:s egna uppgifter inför rätten om den misshandel som hon själv ska ha utsatts för 
framstår som något motstridiga (T 13439-13 s.10).  

 
Diskursen problem hos föräldern kan sammanfattas som att det är en diskurs som har 
utbredning i de allra flesta rättsfallen. Det har inte i analysen framkommit om tingsrättens 
avståndstaganden sker mer i fäders eller mödrars fall. Att ha brukat våld konstrueras hos båda 
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föräldrarna men främst hos fäderna. Missbruk och psykisk ohälsa och sjukdom bekräftas och 
försvaras, våld konstrueras oftare av den anklagande som icke befintligt.    

5.1.6	  Sammanfattning	  av	  resultat	  	  
Sammanfattningsvis har skillnader i genus funnits i samarbetsdiskursen utifrån att mödrar har 
ett något större ansvar i att tillgodose en nära och god kontakt och att fäder oftare tilldelas 
umgänge, i stöddiskursen att fäder framställs som något mer hjälpsökande, i diskursen 
föräldraförmåga som good-enough att välfärdsinsatser i form av umgängesstöd gavs mer åt 
fäder då de inte fick vårdnaden. Fäders omsorgsförmågor skildras i viss mån utförligare och 
de konstrueras som aktiva, påhittiga och med god relation till barnet i större utsträckning än 
mödrar och mödrar skildrades som trygga och stabila i föräldraförmåga som omsorg. I brister 
av omsorg berodde det på fädernas ointresse för barnet, missbruk eller våld och hos mödrar 
som att inte vara närvarande för barnet, ofta på grund av psykisk ohälsa, inte kunna sätta 
gränser samt våld. Problem hos föräldern konstrueras hos båda föräldrar men missbruk och 
avvikande beteende enbart hos fäder. Psykisk ohälsa och sjukdom konstrueras mer som 
psykisk instabilitet hos fäder och med medicinska termer hos mödrar. Våld skildras hos båda 
föräldrar, men främst hos fäder.  
 
5.2	  Diskursiv	  praktik	  
Följande avsnitt behandlar den diskursiva praktiken, där språket används för att producera och 
konsumera texter. Analys av diskursiv praktik studerar hur texter bygger på diskurser. Nedan 
beskrivs interdiskursiviteten, hur diskurser kan bildas genom kombination av andra diskurser. 
Denna studies diskurser om föräldraförmågor kopplas till övergripande kunskaper och 
förståelser som härletts ur empirin. Den manifesta intertextualiteten, hur texter bygger på 
andra texter, beskrivs också.  
   
Rättsfallen blandar talspråk och formellt skriftspråk. Parternas talan har skrivits utifrån deras 
egna berättelser och ord. Genom alla rättsfall beskrivs parterna på ett anklagande samt 
försvarande sätt av parter, vittnen och tingsrätten. Det finns både en personlig och 
institutionell röst i domarna. Den institutionella rösten i domarna kan påvisa den makt som 
tingsrätten har. Tingsrättens uttalanden har ett formellt språk och skrivs ofta som subjektiva 
påståenden.  Relationen mellan föräldrar och tingsrätt visar genom språket att tingsrättens 
påståenden får större vikt och att de har maktövertaget. Detta påvisar en ojämlikhet mellan 
klient och myndighet.   
 
Familjerna i fallen har förståtts ha en lägre socioekonomisk status och har utöver konflikten 
andra svårigheter och kan därför ses som socialt utsatta. Parterna kan därmed, utöver att 
tingsrättens språkbruk och påståenden får större vikt, ses ha en lägre position gentemot 
tingsrätten. Margaretha Järvinen (2002) menar att relationen mellan myndighet och klient 
alltid är ojämlik och att myndigheten har övertag och tolkningsföreträde över klienten. Att få 
hjälp innefattar inte bara stöd utan också kontroll. Klienten är objekt för myndigheternas 
regler och rutiner (s. 253). Att vara klient inom socialt arbete innebär att ha en underordnad 
roll (Järvinen, 2002 s. 270).  
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Studiens interdiskursivitet bygger på juridisk kunskap och i viss mån medicinsk och 
psykologisk kunskap samt kopplingar till välfärd. Den manifesta intertextualiteten, vilka 
texter som hänvisas till i rättsfallen, är främst lagtexter samt myndighetsutredningar. Lagrum 
ur 6 kap FB om tvister gällande vårdnad, boende och umgänge hänvisas till i alla rättsfallen. 
Den juridiska kunskapen stärks av intertextualiteten som bygger på lagen, propositioner och 
prejudikat. Vårdnad-, boende- och umgängesutredningarna grundas även den i viss mån på 
lagen och utredningarna är intertextuella inslag i domarna. De influenser som kan härledas till 
en medicinsk kunskap är de medicinska termer och läkarutlåtanden som förekommer i 
domarna. Talet kring psykologi framkommer genom de bedömningar av föräldraförmåga som 
görs i domarna och är i linje med utvecklingspsykologi.  Kopplingar till välfärd återfinns i 
rättsfallen i stöddiskursen som hjälpsökande och föräldraförmåga som tillräcklig om 
välfärdsinsatser genom synen på samhällets insatser som goda och tilltron till att 
myndigheters stöd gör föräldrar lämpliga.  
 
Talet kring medicin och psykologi stärker den juridiska förståelsen som studiens diskurser till 
stor del kan härledas ur. 6 kap 2a§ har rekvisit för vad ett gott föräldraskap innebär. Dessa 
bygger på god och nära kontakt till båda föräldrar, samarbetsförmågan hos föräldrarna samt 
risken att barnet far illa. För att göra en bedömning utifrån dessa används psykologi som 
styrker rekvisiten med exempelvis utvecklingspsykologi. Utvecklingspsykologi är läran om 
människans sociala och kognitiva utveckling och beteende där barnets anknytning till 
föräldern är avgörande för dess utveckling (Berk, 2014 s.5, 196).  
 

BW:s inställning är att W har en trygg anknytning och god relation till båda sina 
föräldrar [...] (T 1931-13 s. 6).  

 
Citatet ovan hänvisar till psykologisk kunskap genom ordet anknytning och används i att 
stärka konstaterandet att BW är en god förälder då barnet har en god anknytning till honom.  
 
Rättsfallen tolkas ha en låg grad av interdiskursivitet, diskursiv blandning, då den juridiska 
kunskapen dominerar över diskurserna. De diskurser om föräldraförmågor som framkommit i 
studien kan kopplas till den juridiska kunskapen. Samarbetsdiskursen samt föräldraförmåga 
som omsorg är främst kopplade till den då det uppkommit genom att de finns i lagen, 6 kap 
FB. Problem hos föräldern är i linje med den juridiska kunskapen då problemen måste styrkas 
och bevisas samt att barnet inte ska fara illa enligt 6 kap FB. Föräldraförmåga som god om 
välfärdsinsatser är i linje med området välfärd.. Stöddiskursen, med hjälpsökande samt 
närverk, förbinds till välfärd samt kunskapen om psykologi då nätverk och relation till 
släktingar ses som en del i utvecklingspsykologin. 
  
Fairclough menar att ringa interdiskursivitet är tecken på återskapande av bestående diskurser 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.87). Detta kan i denna studie eventuellt till viss del 
förstås utifrån det svenska rättsystemets utformning. Likhetsprincipen menar att lika fall ska 
behandlas lika vilket bidrar till ett upprätthållande av de lagar och regler som finns. Att 
rättsfallen bygger på traditionell juridisk kunskap kan även bero på att Sveriges domstol är 
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byråkratiskt. Byråkratier handlar inte godtyckligt utan i enlighet med opersonliga regler, 
(Alvesson, Sveningsson 2012 s.180) de är stabila och oföränderliga. Relationen mellan 
byråkratier och dess klienter är opersonlig, reglerna utövas oavsett person (Abercrombie, 
2004 s.91).  Domstolarna gör dock avvägningar i fallen och kan därför inte förstås som att handla 
renodlat byråkratiskt, men likhetsprincipen och byråkratibegreppet förstås i studien som att det bidrar 
till återskapandet av den juridiska kunskapen och därmed den ringa interdiskursiviteten,  
 
 
Diskursernas betydelse för domen 
Studiens diskurser som uppkommit ur vårdnad-, boende- och umgängesdomarna är: 
samarbetsdiskursen, stöddiskursen, föräldraförmåga som good-enough, föräldraförmåga som 
omsorg samt problem hos föräldern. Fyra av dessa består av undergrupper.   
 
Samarbetsdiskursen, förmågan att tillgodose en nära och god kontakt till den andra föräldern 
samt förmågan att kunna samarbeta, kommunicera och undvika att involvera barnet i 
föräldrarnas konflikter är den diskurs som är mest betydande i domen. Även om det 
förekommit problem hos föräldern, eller om denne har omsorgsbrister eller inte sökt stöd är 
brister i att tillgodose en nära och god kontakt och inte kunna samarbeta det som beaktas mest 
i domen. I de fall samarbetssvårigheter bedöms av rätten vara så pass allvarliga att de 
påverkar föräldrarnas föräldraförmåga, leder det till att ensam vårdnad anses som det bästa för 
barnet. Det kan därmed tolkas som att samarbetssvårigheter är accepterat att ha så länge de 
inte påverkar föräldraskapet. Att ha god omsorgsförmåga, ha ett nätverk, att söka stöd och att 
inte ha några personliga problem får därmed mindre betydelse än om parterna inte kan 
samarbeta.  
 
Stöddiskursen i form av hjälpsökande fick i endast ett fall betydelse i domen. Att söka stöd 
och hjälp fick betydelse i föräldraförmåga som good-enough i undergruppen tillräckligt god 
föräldraförmåga med välfärdsinsatser. Det finns hos tingsrätten en tro till att myndigheter 
och professionella genom sina insatser och stöd gör fäder och mödrar till tillräckligt lämpade 
föräldrar. Insatsen umgängesstöd exempelvis gör främst fäder till lämpade för umgänge med 
barnet.    
 
Problem hos föräldern fick olika betydelse för domen beroende på problem. Psykisk ohälsa 
samt missbruk och avvikande beteende ansågs av tingsrätten inte vara grund till att inte få 
vårdnad eller umgänge då dessa vägdes mot omsorgsförmåga samt välfärdsinsatser. 
Föräldraförmåga som good-enough samt föräldraförmåga som omsorgsförmåga väger tyngre 
än psykisk ohälsa samt missbruk och avvikande beteende. I anklagelser av problem så 
erkändes psykisk ohälsa, missbruket minimerades främst och våld förnekades, detta tolkas 
som att våld ses av föräldrarna som en större brist. Problem hos föräldern fick främst 
betydelse i domen när det handlade om våld och hot. I övervägande fall våld förekommit fick 
inte den föräldern som utövat våld och som ansökte om vårdnad, bifall i domen. Det som 
däremot framkommit är att nära och god kontakt i form av umgänge är viktigare än att det 
finns problem hos föräldern. I många fall beslutades det om umgänge trots att föräldern inte 
fick vårdnaden på grund av våld eller missbruk. Nära och god kontakt i form av umgänge 
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väger tyngre än våld och hot. I det fall det förekommit våld gällde detta dock främst bara i 
fädernas fall. Ingen av mödrarna som utövat våld, förutom en som hade ett begränsat och 
övervakat umgänge, fick varken vårdnad eller umgänge. Barnets ovilja till att träffa föräldern 
hade större betydelse i mödrarnas fall.   

5.3	  Social	  praktik	  
Det sista steget i den tredimensionella modellen beskrivs nedan. Här placeras de andra två 
dimensionerna i en bredare social praktik genom att diskurserna sätts i relation till sociala 
strukturer genom att appliceras i studiens teorier: att göra kön, könsstrategier och 
föräldrastrategier. Teorierna beskrivs utifrån varje diskurs. I detta avsnitt appliceras studiens 
abduktiva drag, där delar av teorierna inte får samma betydelse för alla av studiens fem 
diskurser. 
 
Doing gender, att kön skapas i interaktion (West & Zimmerman, 1987), återfinns i rättsfallen i 
de flesta diskurser på mer eller mindre tydliga sätt. I vissa diskurser har inga klara skillnader i 
genus funnits. Det kan förstås utifrån att domstolarna följer likhetsprincipen, att alla är lika 
inför lagen samt att det på ett större samhälleligt plan blivit jämställt mellan fäder och mödrar. 
Samtidigt visar tidigare forskning, att kvinnor och män tilldelas olika egenskaper utifrån kön 
(exempelvis Maloney, 2001; LaRossa & Sinha, 2006) och att det finns en ojämlikhet mellan 
könen (Fenstermaker, West & Zimmerman, 2002). Att det i rättssystemet inte urskiljs på ett 
betydande sätt innebär inte att skillnad inte görs mellan könen i samhället och inom 
myndigheter.  
 
I samarbetsdiskursen har det framkommit att mödrar har ett något större ansvar att tillgodose 
en nära och god kontakt till den andra föräldern vilket kan förstås utifrån att det är oftast 
mödrar som varit beroendeföräldern innan tvisten. Den skillnad som då uppstår mellan 
mödrar och fäder gällande förmågan att tillgodose en nära och god kontakt är inte direkt 
kopplat till genus i domarna då det är boendeförälderns ansvar, och är oberoende av kön. 
Indirekt kan det kopplas till genus då det är mödrar innan tvisten som i större utsträckning än 
fäder är boendeföräldern, vilket får betydelse för utfallet att mödrar i övervägande fall i 
studien tilldelas ansvaret för att tillgodose en god och nära kontakt. Att mödrar är 
boendeföräldern i större utsträckning än fäder kan kopplas till att mödrar anses vara den 
självklara omsorgsfiguren och den som tidigare varit närvarande för barnet, vilket är i linje 
med att göra kön på ett sätt som upprätthåller bilden av kön. Det kan också kopplas till 
Hochschilds traditionella könsstrategi som visar att kvinnor har den omhändertagande rollen.   
  
I den hjälpsökande diskursen konstrueras fäder som en aning mer hjälpsökande än mödrar. 
Det kan förstås utifrån att mödrar enligt traditionell uppfattning, i linje med Hochschilds 
traditionella könsstrategi och att göra kön, är den naturlige vårdnadshavaren och att fadern då 
kräver mer stöd i sin föräldraroll och visar sig därför som hjälpsökande.  
 
Att få hjälp i form av välfärdsinsatser beskrivs i föräldraförmåga som good-enough med 
undergruppen föräldraförmågan som tillräcklig om välfärdsinsatser. Den skillnad som kan 
utläsas mellan mödrar och fäder i föräldraförmåga som tillräcklig om välfärdsinsatser är att 
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fäder i större utsträckning ges umgängesstöd. Kön görs i detta sammanhang genom att fäder 
får umgängesstöd då mödrarna oftare får vårdnaden. De får vårdnaden då de före tvisten 
oftare är boendeföräldern som indirekt kan kopplas till kön och att de ses som den naturliga 
omsorgstagaren. Resultatet kan också kopplas till samma resonemang som den hjälpsökande 
diskursen. I och med att mödrar ses som den omhändertagande föräldern så uppfattas det som 
att fäder behöver mer stöd, i detta fall, umgängesstöd. I relation till Hochschilds teori kan 
resultatet förstås utifrån den traditionella strategin i och med att modern ses som 
omsorgsgivaren men också utifrån en egalitär eller blandad strategi då fadern är delaktig i 
föräldraskapet genom vilja till umgänge.  
  
Föräldraförmåga som omsorg får större plats hos fäder som skapas till att vara mer aktiva än 
mödrarna. Mödrarna beskrivs som mer trygga och stabila. Att fäders relation till barnen 
beskrivs mer utförligt än relationen mellan mor och barn kan förstås utifrån att kvinnan ska 
vara en omsorgsgivande förälder, vilket gör att relationen mellan mor och barn ses som 
självklar och därför blir det ett större fokus på hennes brister som förälder. Fäder skildras 
utifrån sina brister och förmågor som vägs mot varandra medan mödrar framställs mest 
utifrån sina brister, och om det gör henne till en tillräckligt olämplig förälder. 
 
I denna diskurs kan Hochschilds (1989) typologi om könsstrategier främst urskiljas. Det som 
kan uppfattas utifrån en traditionell könsstrategi är att boendet och vårdnaden om barnet oftast 
tilldelas mödrar, vilket är i linje med den traditionella strategin att kvinnan står för omsorgen 
om barnen. Tingsrätten hänvisar dock alltid till lagen som menar att gemensamt ansvar och 
vårdnad är bäst för barnet. Hochschilds (1989) typologi är i linje med att göra kön som menar 
att människor skapar kön i relation till varandra och är institutionellt till strukturen, människor 
beter sig på ett sätt som är lämpligt utifrån sitt kön (West & Zimmerman, 1987). Att som 
kvinna ha omsorg om barnet, som är i de flesta rättsfall, är att ha en traditionell könsstrategi 
och att köns görs olika mellan fäder och mödrar. En ytterligare koppling till den traditionella 
könsstrategin är att fäder beskrivs som anklagande mot mödrars omsorgsförmåga och hur de 
tar hand om hemmet. Det framstår i rättsfallen som att förhållandena varit mer egalitära då 
familjens uppgifter verkar varit mestadels jämnt fördelade där fäder och mödrar beskrivs både 
som ansvars- och omhändertagande om barnet samt hemmet. I en del fall skildras rollerna 
som ombytta då fäder beskriver sig själva som att de tagit huvudansvaret för barnen.  
 

Under parternas äktenskap var det AH som tog det största ansvaret för H, bl.a. vad 
gäller att hämta och lämna på förskolan. FM arbetade mycket under denna tid, även på 
helger (T 13439-13 s.5).  

 
Fadern konstruerar sig själv som den omhändertagande gestalten och modern som arbetande 
och frånvarande. I exemplet nedan konstrueras modern som omhändertagande och fadern som 
arbetande.  

 
Hon är den som ostridigt tagit hand om M under hennes uppväxt eftersom AA har 
haft ett arbete att sköta (T 2858-12 s.7) 
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Fäder framställer sig själva som goda föräldrar utifrån typiskt kvinnliga föräldraegenskaper. 
Detta går emot att göra kön som menar att om en person agerar på ett sätt som uppfattas 
tillhöra det andra könet så kommer det utmanas och ifrågasättas (West & Zimmerman, 1987). 
Att kön inte reproduceras på de sätt som anses lämpligt blir ett misslyckande. Att det värderas 
bra att som fader vara en omhändertagande förälder kan kopplas till en egalitär könsstrategi 
(Hochschild, 1989), till den tidigare forskning som visat att samhället är mer jämställt med ett 
involverat faderskap (Johansson, 2011) samt att det enligt att göra kön finns en ojämlikhet 
mellan könen (West & Zimmerman, 1987). Det tolkas som att rättsfallen gällande vårdnad, 
boende och umgänge där barnuppfostran och ett omhändertagande föräldraskap värderas högt 
får större betydelse om det görs av en man än en kvinna, då kvinnan ses som den naturliga 
omsorgsgivaren. Om en man då har sådana egenskaper konstrueras det som bra då det inte 
förväntas av honom.   
 
I samma diskurs kan kopplingar göras till Baumrinds (1966) typologi om föräldrastilar. 
Föräldrastilarna har likheter till den psykologiska kunskapen då det talas i termer av barns 
utveckling. Mindre tydliga mönster i hur föräldrastilar kan kopplas till genus har urskilts. Det 
har i analysen framkommit att en tillåtande föräldrastil konstrueras hos mödrar och i viss mån 
fäder och värderas som negativt. Fäderna anklagar mödrarna för att inte kunna sätta gränser 
för barnet och vara släpphänta, vilket kan förstås utifrån en tillåtande föräldrastil. I vissa fall 
beaktas även detta i domskälen om det anses vara en för tillåtande föräldrastil. Citatet nedan 
är ett exempel på detta. 

 
Det har framstått som att JM har svårt att se barnens behov och sätta dem först. JM 
verkar inte inse hur viktig barnens skolgång är och det är tingsrättens uppfattning att 
hon försöker minimera allvaret i barnens höga frånvaro och sena ankomster. [...]. Det 
har klart framgått att C tidigare fått ta ett alldeles för stort ansvar för sin syster och 
att barnen har ett stort behov av en tillgänglig vuxen, stabilitet och rutiner i vardagen (T 
2878-14 s. 14-15). 

 
En auktoritär föräldrastil (Baumrind, 1966) framställs i något fler fall hos fäder och värderas 
också som negativt, i de fallen anklagades fäderna av mödrarna för att vara för hårda mot 
barnen. 

 
Parterna har olika syn på barnuppfostran och AN har ett stort behov av att ha allt på sitt 
sätt. Hon och barnen var mycket begränsade av att AN satte upp många regler för dem. 
[...]. AN har vidgått att han ibland kan vara hård mot R [...] (T 12136-13 s.5,8). 

 
En del föräldrar, både fäder och mödrar konstrueras sig själva som auktoritativa (Baumrind, 
1966) genom att tala om sin omsorgsförmåga och barnets behov. Studien har funnit att 
tingsrätten förespråkar en auktoritativ föräldrastil. Det förstås genom att de uttrycker att 
föräldrar har ett ansvar att verka för barnets utveckling, se dess behov, bestämma över barnet 
och samtidigt vara inkännande. Tingsrätten beskriver också huruvida ett barns åsikt ska tas i 
beaktande har att göra med dess ålder, ett ungt barn ska ges mindre utrymme till att bestämma 
själv. Citatet nedan är ett exempel på att tingsrätten menar att en god förälder både är 
inkännande och kan sätta gränser för sitt barn, en auktoritativ föräldrastil.  
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Under alla förhållanden står det helt klart att FM har svårigheter att hitta 
balansgången mellan att lyssna på H och samtidigt vara den som i egenskap av vuxen 
och förälder bestämmer (T 13439-13 s. 11).  

 
Föräldraförmåga som omsorg och problem hos föräldern förstås utifrån förälderns brister. 
Fäder brister i omsorg på grund av ointresse av barnet, våld eller sitt missbruksbeteende. 
Mödrar ses brista i tillsyn och närvaro samt till viss del våld. De största skillnaderna utifrån 
genus återfinns i diskursen problem hos föräldern där missbruk och avvikande beteende 
endast konstrueras hos fäder och där psykisk ohälsa och sjukdom beskrivs olika hos mödrar 
och fäder. Våld framställs mer hos fäder men där konsekvensen blir olika då beslut om 
umgänge till våldsamma mödrar är mindre än hos fäder. Mödrar konstrueras med psykisk 
ohälsa, som trygga och omhändertagande. Fäder konstrueras som missbrukare, psykisk 
instabila, våldsamma, oengagerade och frånvarande vilket till stor del förbinds med att kön 
görs utifrån idén om vad som är förenligt med ens kön. Tidigare forskning visar att män 
utövar våld, missbrukar och är en frånvarande förälder och att mödrar är psykisk sjuka och ses 
som den naturlige vårdnadshavaren (Rejmer, 2003; Petersson, 2006; Hackers, 2005; Stamps, 
2009). Socialstyrelsen (2002) menar också att mödrar brister i omsorgsförmåga på grund av 
psykisk ohälsa och fäder till följd av våld och missbruk. Detta i enlighet med att göra kön 
(West & Zimmerman, 1987), där kvinnan och mannen konstrueras olika och i enlighet med 
vad som anses lämpligt. 
	  
Studien har därmed funnit i relation till dess teorier att: köns görs (West & Zimmerman, 
1987) och konstrueras i rättsfallen men att det finns diskurser som inte har några specifika 
skillnader i genus, att könsstrategier uttrycktes både som traditionella och egalitära 
(Hochschild, 1989) samt att den auktoritativa föräldrastilen (Baumrind, 1966) förespråkas i 
domarna. Genom att tingsrätten förespråkar ett visst sätt att agera som förälder kan det ses 
som att, som nämnts tidigare, att tingsrätten har en överordnad position över parterna i 
rättsfallen. Den kritiska diskursanalysen menar att maktförhållanden bör uppmärksammas 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s.67-70) och denna studie har sett en asymmetri i 
relationen mellan tingsrätt och part samt att barnet inte ges utrymme i samma utsträckning 
som föräldrarna.   
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6.	  Avslutande	  diskussion	  
I detta kapitel förs en diskussion kring analysen i relation till uppsatsens syfte och 
frågeställningar, tidigare forskning och metod samt kring implikationer för forskning och 
praktik.  
 
6.1	  Summering	  av	  resultat	  i	  relation	  till	  uppsatsens	  syfte	  och	  frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur föräldraförmåga konstrueras utifrån genus i nutida 
domar gällande vårdnad, boende och umgänge, samt om och hur stereotypa uppfattningar om 
moderskap och faderskap konstrueras inom rättsväsendet.  
 
Frågeställningarna är:: 

• Vilka typer av föräldraförmågor urskiljs i domarna angående vårdnad, boende och 
umgänge?  

• Hur framställs fäder respektive mödrar i domarna? 
• Vilken/vilka föräldraförmågor får betydelse i domen?  

 
Studien har funnit fem stycken föräldraförmågor genom kritisk diskursanalys: 
samarbetsdiskursen, stöddiskursen, föräldraförmåga som good-enough, föräldraförmåga som 
omsorg samt problem hos föräldern. Fyra av dessa består av undergrupper.  Dessa kan 
kopplas till främst juridisk kunskap tillsammans med medicin, psykologi och välfärd. 
 
Fäder och mödrar konstrueras utifrån dessa diskurser om föräldraförmågor. De framställs som 
i varierande grad samarbetsvilliga, som hjälpsökande, som att de har god omsorgsförmåga 
eller brister samt som att de har personliga problem. De framställs även som tillräckligt goda 
föräldrar om inget annat förekommit, om de får insatser eller om den andra föräldern brister 
mer. De skillnader som uppkommit i analysen är främst i samarbetsdiskursen, där att 
tillgodose en nära och god kontakt främst avser mödrar, vilket har att göra med att de är 
boendeförälder innan tvisten, samt i diskurserna föräldraförmåga som omsorg och problem 
hos föräldern. Omsorgsförmågan ser olika ut beroende på kön och den, samt detta att vara 
hjälpsökande, ges mer utrymme hos fäder vilket kan förstås utifrån att mödrar i huvudsak ses 
som den naturliga omsorgsgivaren i tidigare forskning och teorier om att göra kön och 
könsstrategier.  
 
Fäder framställs i diskursen problem hos föräldern som missbrukande, med avvikande 
beteende, psykiskt instabila samt våldsamma, medan problematik hos mödrar främst 
förknippas med psykisk ohälsa och sjukdom samt i viss mån framställs de som våldsamma. 
Det är anmärkningsvärt att alla i studien ingående rättsfallen innefattade problem hos 
föräldern med övervägande våld, trots att rättsfallen tagits fram genom ett målstyrt urval 
utifrån förvalda sökord. Som nämnts (se avsnitt 5.2) kan det ses som att dessa familjer är 
underordnade gentemot tingsrätten på grund av att många har problem, lägre socioekonomisk 
status samt att tingsrättens påståenden får större vikt. Kritisk diskursanalys avser att belysa 
maktaspekter och det finns här en ojämlikhet mellan part och tingsrätt.   



42	  	  

 
De föräldraförmågor som fick betydelse för domen kom främst till uttryck i 
samarbetsdiskursen. Samarbetssvårigheter bedömdes gå emot gemensam vårdnad och nära 
och god kontakt i form av umgänge var viktigare än samarbetssvårigheter, barnets vilja, 
problem hos föräldern och risken för våld.  
 
6.2	  Relation	  mellan	  resultat/analys	  och	  tidigare	  forskning	  	  
Denna undersöknings resultat är till viss del överens med den tidigare forskning som 
presenterats i kapitel 2. Tidigare forskning (Pierrou, 2010; Bangura Arvidsson, 2003; 
Petersson, 2006) har funnit att socialarbetare och andra professionella gör skillnad i 
bedömningar gällande barnavårds- och vårdnadsutredningar i Sverige och i andra länder 
(exempelvis Choen & Segall-Engelchin, 2000). I rättens bedömningar av vårdnad, boende och 
umgänge visar forskning att skillnader mellan fäder och mödrar görs i länder som Israel, 
Australien och USA (Maloney, 2001; Hackers, 2005; Stamps, 2009). Studien har inte funnit 
några tydliga skillnader mellan mödrar och fäder som kan kopplas till genus i hur lagen är 
skriven. Den ovan nämnda forskningen visar däremot att skillnader görs av olika professioner 
i Sverige och inom rättssystemet i andra länder. Denna tidigare forskning ligger till grund för 
val av undersökningsområde samt problemformulering.  
 
Denna studie har inte kunnat påvisa de tydliga skillnader mellan kvinnor och män i 
bedömningen som tidigare forskning visat. Det kan bero på att studien haft ett för litet urval 
där endast få mönster funnits i rättsfallen eller att Sverige har en lag och ett samhälle som 
bygger på likhet och jämställdhet. Att fäder framställs som och konstruerar sig själva som 
omhändertagande i denna studie kan kopplas till Johanssons (2011) forskning som gör 
gällande att den maskulina hegemonin är i förändringsfasen och att fäder ska ha 
omhändertagande egenskaper på grund av att statusen mellan kvinnor och män förändrats. 
Plantin, Månsson och Kearney (2003) använde, i likhet med denna studie, teorin att göra kön 
och fann att svenska män uttrycker och visar ett involverat faderskap. Resultatet från denna 
analys har också sett det motsatta, att fäder är frånvarande i rättsfallen genom att barnen tas 
hand om och bor med mödrarna samt att fäderna brustit i sin föräldraförmåga till följd av 
ointresse för barnet. Peterssons (2006) forskning visar hur fäderna lyser med sin frånvaro i 
barnavårdsutredningar. Enligt tidigare forskning och i olika fall i studiens resultat visar 
svenska fäder både ett involverat faderskap och ett ointresse.  
	  
Hochschilds typologi om könsstrategier användes i israelisk forskning (Choen & Segall-
Engelchin, 2000) om hur socialarbetare bedömer i vårdnadsutredningar. De fann, i kontrast 
till denna studie, att en traditionell könsstrategi dominerades i utredningarna. Rollen som 
försörjare tilldelas fadern och rollen som omhändertagande till modern. Resultatet från denna 
diskursanalys såg uttryck för olika könsstrategier. Skillnaderna i dessa resultat kan förstås 
utifrån att den israeliska studien gjordes för femton år sedan och att synen på föräldraskap 
förändrats sedan dess samt att Israel och Sverige kan ha olika syn på fader- och moderskap.  
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Kullberg (2005) har erfarit att det i vårdnadsutredningar värderas högre om fäder gör något i 
sin föräldraroll som är kopplat till moderskap än om kvinnor gör det, samt att det ses som 
bättre om mödrar gör något som är typisk manligt än om en man gör det. I linje med den 
forskningen har denna studie sett att när fäder visar sig som omhändertagande, som är typiskt 
kvinnligt enligt den traditionella könsstrategin, så uttrycks det som något gott.  
 
I likhet med Rejmer (2003) har denna studie funnit att fäder i domar beskrivs som 
missbrukare och mödrar som psykiskt sjuka. I denna studie framställdes även männen med 
psykisk ohälsa men beskrevs av rätten i termer av instabilitet och återfanns i de fall missbruk 
förekom. Denna studie har inte påträffat resonemang kring faktiska krav på omsorg, vilket 
överensstämmer med Rejmers (2003) forskning. 
   
I linje med Schiratzki (2008), som menar att rätten i tvisterna bedömer oberoende av kön då 
boendeföräldern innan tvisten får mest betydelse, har denna studie kommit fram till liknande 
svar. Hon menar att bedömningen inte utgår från genus men att det blir så indirekt då 
boendeföräldern oftast är modern. I studien kunde det urskiljas en mindre skillnad i ansvaret 
för att tillgodose en god och nära kontakt med den andra föräldern. Mödrar hade ett större 
ansvar för detta än män. I linje med Schiratzki (2008) kan det förklaras genom att mödrarna i 
studien innan tvisten varit boendeföräldern. Utifrån Singer (2000) som sett att rätten ser det 
som att barnets intressen tillgodoses genom att dennes båda biologiska föräldrar får vårdnad, 
så kan god och nära kontakt bero på uppfattningen om att ett barn behöver båda sina 
biologiska föräldrar. 
 
I likhet med Woodcock (2003) har denna studie funnit att föräldraförmåga grundar sig i lagen 
och i viss mån även på psykologi. God föräldraförmåga utifrån Woodcocks (2003) 
undersökning är medvetenhet om ett barns utvecklingsstadier för att på så sätt möta barnet 
med rimliga krav och därmed inte utsätta barnet för orimliga utmaningar, vilket även kan 
urskiljas i denna studie. Ytterligare god föräldraförmåga är rutin, koncist omsorg, möta sitt 
barns behov samt vara emotionellt tillgänglig (Woodcock, 2003). Gott faderskap har i 
analyser av barnavårdsutredningar samt intervjuer med socialsekreterare och fäder visat sig 
inbegripa närvaro, ansvar samt gränssättning (Bangura Arvidsson, 2003). Detta är i linje med 
Baumrinds (1966) auktoritativa föräldrastil (se avsnitt 3.4) och som studien funnit är den 
föräldrastil som tingsrätten förespråkar.   

6.3	  Relation	  mellan	  resultat	  och	  metod	  	  
Den kritiska diskursanalysen fokuserar på det lingvistiska i texten och därmed på hur ting 
framställs i texten. I den tidigare forskning som presenterats har en del studier haft en mer 
induktiv metodik och bland annat använt grundad teori som analysmetod (exempelvis Choen 
& Segall-Engelchin, 2000; Woodcock, 2003; Hackers, 2005). En annan analysmetod med ett 
tydligare fokus på vad som sägs skulle troligen ha kunnat ge ett annat resultat. Kritisk 
diskursanalys kräver en noggrannhet och Fairclough menar att det därför endast finns 
utrymme för att analysera ett mindre urval (Winther Jørgensen & Phillips, 2007 s. 139f). Om 
denna studie haft en längre tidsperiod skulle fler rättsfall ha kunnat analyseras och resultatet 
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hade då troligen kunnat visa andra diskurser eller fler mönster vilket gjort det mer 
generaliserbart.  
 
Resultatet hade också sannolikt blivit annorlunda om det empiriska materialet istället varit 
vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Då ett syfte med studien är att få ett resultat 
som kan kopplas till det sociala arbetet är det av relevans att undersöka utredningar som 
skrivs av just socionomer. Det hade varit intressant utifrån den socialkonstruktivistiska 
ansatsen att ha intervjuer med familjerättssekreterare eller domare som 
datainsamlingsmaterial, för att se hur dessa konstruerar och skapar kön i samtal. Genom 
intervjuer hade studien kommit närmare konstruktionen av kön då dessa i så fall skett i ett 
mellanmänskligt samspel och hade då kunnat ge inblick i tankar och processer i bedömning 
av föräldraförmåga utifrån genus. 

6.4	  Implikationer	  för	  forskning	  och	  praktik	  
Nedan diskuteras hur resultatet från denna studie skulle kunna fördjupas och utvecklas för 
vidare forskning: som exempelvis att se genus i vårdnadsutredningar och andra förvaltningar, 
att undersöka konstruktionen i samkönade relationer, huruvida domares könstillhörighet får 
betydelse för tvisternas utfall samt om barnets röst i rättsfallen. Under avsnittet om det sociala 
arbetets praktik beskrivs hur studiens resultat utgör bidrag till en diskussion kring de 
skillnader avseende genus som görs i domarna, barnets och föräldrarnas behov av stöd, hur 
lagen är utformad utifrån barnets bästa, vad det får för konsekvenser för det sociala arbetet 
samt hur resultatet kan bidra till förändring.  

6.4.1	  Fortsatt	  forskning	  inom	  socialt	  arbete	  
Tidigare forskning (Pierrou, 2010; Bangura Arvidsson, 2003; Petersson, 2006) visar att 
socialarbetare gör skillnad i bedömningar i vårdnadsutredningar. Det vore intressant att 
genom fortsatt forskning se om det finns en åtskillnad mellan tingsrättens och 
vårdnadsutredningarnas konstruktion av föräldrar utifrån genus och om det görs tydligare 
skillnader i utredningarna. Av särskilt intresse vore att undersöka vårdnadsutredningarna, då 
socialarbetarna utreder och träffar familjerna i större utsträckning än tingsrätten, med 
avseende på om de utifrån sina erfarenheter ser och skapar olikheter mellan fäder och mödrar. 
Att studera hur kön som social konstruktion återfinns inom andra förvaltningar kan också vara 
av vikt, för att se hur kvinnor och män som får insatser ”könas” av professionella och vilka 
konsekvenser det får för klienterna. Det är viktigt för socialarbetare att vara medvetna om sina 
uppfattningar om kön då dessa kan få betydelse för bemötande och val av insats för en klient.  
 
Denna studie har valt att inrikta sig på tvister där den ena parten är kvinna och den andra är 
man. Frågan kan ställas hur genus konstrueras i samkönade relationer, om det går att utläsa 
fler eller färre skillnader i hur föräldrar framställs när båda parterna är mödrar eller fäder. Det 
kan antingen antas att det inte går att utläsa några skillnader i genus då parterna är av samma 
kön eller att, på grund av deras homo- eller bisexualitet, genus tvärtom får större fokus.  
 
Det har inte fokuserats på den betydelse domares könstillhörighet eventuellt kan ha i 
bedömningarna av vårdnad, boende och umgänge. Om det har betydelse för utfallet av domen 
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och om en tydligare bedömning av föräldraförmåga utifrån genus skulle komma att göras är 
ett intressant område att undersöka.  
 
Det har uppmärksammats att ett till synes litet fokus i vårdnads-, boende- och 
umgängesdomar läggs på barnet. Barnets vilja uppmärksammas sällan och får mindre 
betydelse i domen. Föräldrarnas problem och svårigheter beskrivs utförligt och vikt läggs vid 
den hjälp de behöver, t.ex. medling, behandling eller umgängesstöd. Det antas inte vara 
barnets bästa att föräldrarna får gemensam vårdnad om de har stora samarbetssvårigheter. 
Frågan kan ställas hur barn upplever att vara en del i sina föräldrars konflikt och att genomgå 
en vårdnadstvist, samt på vilket sätt de utvecklas av situationen. Det är viktigt att forska om 
barnet i tvisterna och om och vad det får för följder att leva i en separationskonflikt, om det är 
en riskfaktor för att barnet utvecklar ett dysfunktionellt beteende.    

	  
6.4.2	  Det	  sociala	  arbetets	  praktik	  
Det är viktigt att få förståelse för vilka föräldraförmågor som får betydelse i domarna och om 
de stämmer överens med de förmågor socialarbetare bedömer är viktiga. Frågan kan ställas 
om dessa föräldraförmågor skiljer sig åt mellan olika myndigheter och vad det kan betyda för 
barnet.   
 
Studien har funnit att vissa skillnader görs utifrån genus. Det är av vikt att i rättsfallen 
uppmärksamma bland annat båda föräldrarnas förmågor, brister och ansvar samt deras 
relation till barnet. För att bedömningen av föräldraförmåga ska ske oberoende av kön krävs 
det att föräldrarna bedöms på ett likartat sätt för att jämlikhet ska kunna skapas i frågan om 
rättsligt vårdnadsansvar om barn. I den samhälleliga debatten ges uttryck för ett missnöje hos 
fäder gällande familjerättens bemötande och beslut samt domares bedömningar i frågan. Även 
om denna studie funnit förhållandevis små skillnader i framställningen av föräldraförmågor 
utifrån genus, upplevs det framför allt av fäder som en betydande skillnad. Därmed blir det av 
vikt att lyfta frågan och att arbeta med bemötandet, för att dessa fäder ska känna sig hörda. 
  
Det har tidigare nämnts att barnet får mindre plats i rättsfallen. Denna studies kritiska 
diskursanalys kan bidra till att belysa den maktasymmetri i form av olika stort utrymme som 
finns i rättsfallen. Föräldrarna beskrivs få stöd, men inte barnet i samma utsträckning. 
Studiens författare anser att barn bör bli erbjudna stöd i samma mån som föräldrar. Att som 
barn leva i en separationskonflikt kan innebära påfrestningar och därför bör de alltid erbjudas 
stöd av till exempel familjeenheter eller stödgrupper för barn. Det har i rättsfallen 
framkommit att missbruk, psykisk ohälsa och våld förekommer i dessa familjer vilket, utöver 
konflikten mellan föräldrarna, kan skada barnet.  
 
Många av de familjer som är parter i rättsfallen har en lägre socioekonomisk status och det 
har i alla rättsfallen förekommit en annan form av problematik innan tvisten. Det kan antas att 
tvisterna uppstått i och med de problem som funnits hos föräldern och att konflikterna inte 
behövt uppstå om föräldrarna fått hjälp med problemen innan tvisten. Diskursen problem hos 
föräldern har ansetts visa att förebyggande arbete med föräldern kan vara av vikt för att 
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förhindra en infekterad konflikt. När det i vårdnads-, boende- och 
umgängesutredningarna framkommer att det finns missbruk, psykisk ohälsa eller våld i 
familjen, så bör de alltid erbjudas insatser för att få hjälp med den problematiken. Att utveckla 
bättre medlings- och samarbetssamtal med föräldrarna kan vara ett sätt att bearbeta konflikten 
innan den skadar barnet och föräldrarna. 
   
Att lagen, 6 kap FB, utgår från att nära och god kontakt med båda föräldrarna är det bästa för 
barnet anser författarna bör ses över. Detta då studiens resultat visar att våldets betydelse 
förminskas i domarna, vilket kommer till uttryck i att den förälder som utövat våld mot barnet 
eller mot den andra föräldern bedöms ska ha umgänge med barnet. Författarna menar att 
umgänget framstår som en rätt för föräldern och inte för barnet i sådana fall då barnet 
uttryckligen inte vill träffa sin förälder. Frågan kan ställas om nära och god kontakt är barnets 
bästa eller om begreppet bör definieras och bli tydligare så att riskbedömningen för våld får 
större betydelse. FN:s konvention om barns rättigheter bör bli svensk lag. Det är viktigt för 
det sociala arbetet att barnets bästa utifrån lagen belyses och diskuteras då socialarbetare inom 
olika organisationer och förvaltningar möter sådana familjer som är med i rättsfallen.  
 
Föräldraförmåga är ett centralt begrepp inom det sociala arbete som berör familjer. Vad 
föräldraförmåga faktiskt innebär har befunnits vagt, då begreppet inte står inskrivet i lagen. I 
rättsfallen definieras det utifrån 6 kap FB. Enligt 5§ ska i bedömningen av gemensam eller 
ensam vårdnad avseende fästas vid samarbete, nära och god kontakt samt risken för att barnet 
far illa eller olovligen förs bort. Frågan är om dessa föräldraförmågor är tillräckliga för att 
bedöma ett gott föräldraskap. Begreppet är för snävt formulerat i lagen vilket medför att andra 
viktiga föräldraförmågor som inte kan härledas till lagen inte får lika stor betydelse. Vid 
prövningen av föräldraförmågor bör fäder och mödrar få lika stort utrymme och bedömas på 
samma sätt.   
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8.	  Bilagor	  	  

8.1	  Litteratursökning	  
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