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Förord 
 
Jag har valt att studera ett ämne som är mycket omdebatterat. Från pappors sida hävdas att de 
i en rättslig tvist om barn blir könsdiskriminerande och det var främst anledningen till att jag 
blev intresserad av ämnet. Jag ansåg att det ändå var rimligt att undersöka frågan ur både en 
kvinnas och en mans perspektiv för att sätta deras respektive upplevelser i relation till 
varandra. Jag vill uppmärksamma läsaren på att min studie innefattas av lämpliga föräldrars 
upplevelser av rättsprocessen och inte de fall där barn utsatts för hot, våld, misshandel, 
övergrepp eller risk för bortförande. Det jag upptäckte var att rättssystemet i dessa fall är 
diskriminerande, inte åt ett håll, utan mot både kvinnan och mannen och det är något som jag 
anser att debatten idag faktiskt inte uppmärksammat. Jag vill att du som läser denna studie ska 
ha i åtanke att det som du nu kommer att läsa är ett exempel på hur två föräldrar har upplevt 
en rättslig tvist om sina barn. Båda dessa föräldrar är lämpliga, kärleksfulla, ansvarsfulla och 
de kämpar för möjligheten att ge sina barn det bästa möjliga förhållanden att växa upp i. 
 
 
Jag vill ägna ett stort tack till de föräldrar som öppnat sitt hjärta, visat sin sårbarhet och 
lämnat ut sin historia till mig. Er kärlek till era barn är utan tvekan det som gjort att ni orkat 
med att delta i denna studie. Utan er hade detta aldrig varit möjligt!  
 
Jag vill också rikta ett stort tack till domare, medlare, samtalsledare och advokat för att ni 
varit öppna för mitt syfte och för mina kritiska frågeställningar. Tack för att ni har visat 
intresse för denna fråga. Ni har alla bidragit med era personliga ställningstaganden och visat 
att ni är öppna för en förändring. Det visar på att en förändring är möjlig! 
 

 
Maria Salomonsson  

2009-01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

 
Sammanfattning 

 
 

Konflikten om Barnets Bästa 
En teori om vad genus har för betydelse för lämpliga föräldrars 

 möjligheter och begränsningar i en rättslig tvist om ”barnets bästa” 
 
 
 
Sedan 2006 är en allvarlig konflikt mellan föräldrarna det vanligaste skälet till att tilldöma en 
förälder enskild vårdnad vid en rättslig tvist om barn och i Sverige är det i 9 fall av 10 
mamman som har enskild vårdnad efter en separation. Syftet med denna studie är att skapa en 
teori om vad genus har för betydelse för lämpliga föräldrars möjligheter och begränsningar i 
en rättslig tvist om barn. Genom intervjuer med domare, advokat, samtalsledare, medlare, en 
mamma och en pappa som gått igenom en rättslig tvist om barn skapade jag en faktisk teori 
om vad genus har för betydelse för lämpliga föräldrars möjligheter och begränsningar i en 
rättslig tvist om ”barnets bästa”. Min teori är att lagstiftningen om ”barnets bästa” begränsar 
möjligheterna för lämpliga föräldrar att lösa sina konflikter och att lagstiftningen om ”barnets 
bästa” inte är tillämpbar på tvister där två lämpliga föräldrar ställs emot varandra. Därför är 
normer och värderingar kring vad som är bäst för barnet till slut det som ligger till grund för 
domstolens beslut och det som motverkar en lösning på föräldrars konflikter. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

När föräldrar separerar är de flesta eniga om hur vårdnad, boende och umgänge ska fungera 

för barnen. Men om det uppstår en konflikt mellan föräldrarna behöver de oftast professionell 

hjälp för att lösa den. Den första hjälpen samhället erbjuder föräldrarna är då samarbetssamtal 

på kommunens Familjerätt. Enligt SCB (2006) upplevde 46 000 barn en separation år 2006 

och året därefter deltog föräldrar till ca 18 200 barn i samarbetssamtal (Socialstyrelsen, 2007).  

Flertalet lagändringar har syftat till att betona vikten av samförståndslösningar och sedan 

1991 är kommunen skyldig att erbjuda samarbetssamtal när föräldrar separerar och söker 

hjälp. Mellan åren 1998 och 2006 var den gemensamma vårdnaden en normalitet i tvister om 

barn, även om föräldrarna hade svåra konflikter. Tanken var då att frivilliga samarbetssamtal 

och avtal mellan föräldrarna skulle vara den främsta konfliktlösningsmetoden. Sedan en 

lagändring hösten 2006 har pendeln svängt tillbaka igen efter att domstolarna fått kritik för att 

inte ta hänsyn till hur barnen påverkas av föräldrars konflikt. ”Barnet bästa” ska beaktas mer 

tydligt enligt lagstiftaren och det innebär att domstolarna i större utsträckning väljer att 

tilldöma en förälder enskild vårdnad om det finns en allvarlig konflikt mellan föräldrarna. Till 

synes innebär den sista lagändringen 2006 att lagstiftaren inte fäster särskilt stort förtroende 

för samarbetssamtalens funktion för föräldrar i konflikt, åtminstone inte i samma utsträckning 

som under åren 1998-2006.   

 

Enligt SCB (2006) har gifta föräldrar i större utsträckning gemensam vårdnad efter en 

separation (96 procent) än de föräldrar som tidigare levde i ett samboförhållande (92 procent). 

Gemensamt för båda grupperna är att när någon av föräldrarna har enskild vårdnad efter 

separation är det nästintill alla fall mamman (99 procent) . Huruvida den enskilda vårdnaden 

föregåtts av en allvarlig konflikt och är ett resultat av ett domstolsbeslut framgår ej av 

statistiken. Dock innebär detta att pappan förlorar det juridiska ansvaret för barnet. För en 

förälder som vill ha detta ansvar är således en enskild vårdnad förödande då det innebär att 

föräldern inte har rätt att besluta i frågor som rör barnet. Debatten i Sverige idag bottnar i när 

HD tilldömde en mamma enskild vårdnad trots att båda föräldrarna ansågs vara lämpliga. 

Domen är en följd av den lagändring från 2006, där det slås fast att ”barnets bästa” ska vara 

avgörande för vem vårdnaden skall tilldömas (SFS 2006:43). Därför inriktar sig debatten på 

dels pappors juridiska position i förhållande till sina barn, dels den nya lagstiftningens 

inverkan på beslut gällande vårdnadsfrågor. Enligt pappaombudsmannen 
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(pappaombudsmannen.se) har inte pappor samma juridiska rätt att vara förälder som mammor 

och att det med den nya lagstiftningen anses vara lönande för mammor att upprätthålla 

konflikter för att utesluta papporna från delaktighet i barnen. En familjerättsadvokat hävdade i 

tidningen Metro att det är svårt att ”få en könsneutral utredning från socialtjänsten, eftersom 

det nästan uteslutande är kvinnor som gör utredningarna”. F.d. barnombudsmannen Lena 

Nyberg kommenterar samma dom med att lyfta fram föräldrarnas ansvar; ”Gemensam 

vårdnad är det bästa, men då måste föräldrarna kunna samarbeta” (www.metro.se). 

 

Jag anser att det faktum att så få pappor har enskild vårdnad är intressant i ett sociologiskt 

perspektiv och det ger mig anledning att studera huruvida en rättslig tvist om barn kan ge en 

större förståelse för varför statistiken ser ut som den gör. Att den tidigare forskningen inte 

studerat lämpliga föräldrars upplevelse av vårdnadstvisten och man heller inte tagit hänsyn till 

genusaspekten när det kommer till hur föräldrar upplever konfliktlösningsmetoder och 

domstolens handläggning av ”barnets bästa” ger mig ännu ett motiv till att genomföra min 

studie. Det saknas vidare forskning på huruvida en enskild vårdnad faktiskt påverkar den 

konflikt som rättsväsendet ämnar lösa genom ett sådant beslut. Jag har därför valt att göra en 

studie av hela vårdnadstvisten, från början till slut. Det innebär att jag har inkluderat de 

professionella aktörerna; domare, advokat, medlare, samtalsledare samt de icke-professionella 

aktörerna; två lämpliga föräldrar, en mamma och en pappa. Jag menar att min studie har en 

sociologisk relevans då jag ämnar studera huruvida interaktionen mellan samtliga aktörer 

inom en rättslig process om barn kan förklara upplevelsen av en könsdiskriminerande 

handläggning av konflikten och ”barnets bästa” i domstol. 

 

1.2 Syfte 

Jag har för det första valt att undersöka vad som kan förklara att det i 9 fall av 10 är mamman 

som har enskild vårdnad efter en separation och för det andra vill jag undersöka vad en 

enskild vårdnad får för konsekvenser för föräldrar i konflikt. För det tredje vill jag undersöka 

på vilket sätt handläggningen motiveras vara vad som anses bäst för barnet och för det fjärde 

vill jag undersöka om Familjerättens utredning är könsdiskriminerande och vad alla dessa 

faktorer innebär för domstolens handläggning av föräldrarnas konflikt. Det innebär 

sammanfattningsvis att jag ämnar undersöka hur de professionella aktörerna i en vårdnadstvist 

hanterar konflikten mellan föräldrarna i rättsprocessen och hur de professionella aktörerna 

relaterar konflikten till ”barnets bästa” samt huruvida detta kan förklaras i termer av normer 

och värderingar kring män och kvinnor.  Till sist vill jag analysera hur interaktionen mellan 
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de professionella aktörerna och föräldrarna med hänsyn till lagstiftningen kan utgöra en teori 

om vad genus har betydelse för lämpliga föräldrars upplevelser av möjligheter och 

begränsningar i en rättslig konflikt om ”barnets bästa”. Mitt syfte innebär att jag ämnar 

besvara följande frågor: 

 

1. Vad innebär en enskild vårdnad för konflikten mellan två lämpliga föräldrar? 

2. Hur agerar de professionella aktörerna gentemot föräldrarna i rättsprocessen för att lösa 

konflikten hänvisat till ”barnets bästa” och kan dessa handlingar förklaras i termer av normer 

och värderingar kring män och kvinnor? 

3. Hur agerar föräldrarna hänvisat till ”barnets bästa” och konflikten i interaktion med de 

professionella aktörerna och vilka konsekvenser resulterar det i? 

4. Gör domstolen könsneutrala antaganden om ”barnets bästa” vid handläggning av 

vårdnadstvister som innefattar två lämpliga föräldrar? 

 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
2.1 Historik 

Konventionen om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 

och Sverige godtog den utan några reservationer i juni 1990. Denna konvention förpliktigar 

samtliga 191 stater som ratificerat konventionen att respektera och efterleva principerna och 

bestämmelserna. Detta har bidragit till förändringar i Föräldrabalken, förkortat FB, (SFS 

1949:381) som rymmer barns rättigheter och föräldrars skyldigheter i förhållande till sina 

barn och Socialtjänstlagen, förkortat SoL, (SFS 2001:453) som reglerar kommunens 

skyldigheter gentemot barn och föräldrar. En av de grundläggande principerna i konventionen 

avser att när beslut tas som påverkar barn ska hänsyn tas till att ”barnets bästa” ska komma i 

det främsta rummet.  Halldén & Sandin (2003, s.34) har i sin antologi om ”barnets bästa” 

analyserat de olika innebörder som begreppet medför i olika sociala sammanhang och de 

menar att en avvägning mellan ”barnets bästa” och andra intressen skall göras inte är helt lätt 

att utläsa i svensk rätt.  Barnkonventionens engelska originaltext skiljer sig från den svenska 

översättningen i beskrivningen av ”barnets bästa” där det i originaltexten ska vara ”a primary 

consideration” inte ”the primary consideration”. Barnkonventionen medger alltså att en 

avvägning görs mellan ”barnets bästa” och andra intressen. I relation till svensk rätt kan 

konstateras att den svenska översättningen ”barnets bästa….i [det] främsta rummet” dessvärre 
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inte återspeglar originaltexterna i Convention on the Rights of the Child från 1989. Även om 

svensk rätt ämnar sätta ”barnets bästa” i det främsta rummet påvisar Annika Rejmer (2003, 

s.129) i sin rättssociologiska studie av tingsrätts funktion vid handläggning av 

vårdnadskonflikter med utgångspunkt från ”barnets bästa”, att få föräldrar anser att tingsrätt 

arbetat utifrån ”barnets bästa” fullt ut. En förklaring till det kan vara som Unicef påpekat, att 

den nuvarande transformeringsmetoden, som innebär att lagar ändras och anpassas till 

konventionens bestämmelser, helt enkelt inte är tillräcklig för att barns rättigheter ska tas på 

allvar. Unicef menar att rätten för barn att komma till tals skulle få större genomslag om 

barnkonventionen som helhet gällde som lag. Det skulle också tydligare visa att 

bestämmelserna i konventionen hänger samman och utgör en helhet och formulerar en syn på 

barn som individer med egna, självständiga rättigheter som myndigheterna är skyldiga att ta 

på allvar (www.unicef.se).  

 

För att kunna ta till vara ”barnets bästa” tillkom 1991 lagändringar som syftade särskilt till att 

underlätta en utveckling mot att föräldrarna i större utsträckning skulle ta ett gemensamt 

ansvar för barnet och själva komma överens om hur vårdnads- och umgängesfrågor skall lösas 

vid en separation. Ett viktigt inslag i reformen var en satsning på samarbetssamtal, dvs. samtal 

där föräldrarna under sakkunnig ledning försöker nå enighet om vårdnad och umgänge. 

Vidare infördes en möjlighet för domstolen att ta initiativ till att samarbetssamtal kommer till 

stånd. Lagen fick en uttrycklig bestämmelse om att domstolen, när gemensam vårdnad inte är 

aktuell, vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall fästa avseende särskilt vid 

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. År 1993 infördes vidare en 

bestämmelse om att domstolen vid bedömningen av en umgängesfråga skall beakta risken för 

att barnet i samband med umgänget utsätts för övergrepp, olovligen bortförs eller kvarhålls 

eller annars far illa. År 1996 reformerades lagstiftningen när det gäller barns rätt att komma 

till tals i mål om vårdnad och umgänge. En bestämmelse infördes om att domstolen vid 

bedömningen av ”barnets bästa” skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets 

ålder och mognad.  

 
2.1.1 Reformen 1998 

Debatten om dels att pappor fråntogs sitt föräldraansvar och sin papparoll då domstolarna 

valde att tilldöma mammor enskild vårdnad och dels om barns behov av båda sina föräldrar 

fick genomslag i 1998 års reform. I 1997/98 års lagstiftningsarbete framhölls att kompetensen 

hos dem som arbetar med samarbetssamtal är av avgörande betydelse och lagändringarna 
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syftade till att betona vikten av samförståndslösningar och underlätta för föräldrar att i så stor 

utsträckning som möjligt komma överens om hur frågor om vårdnad och umgänge m.m. skall 

lösas (prop. 1997/98:7 s. 42). Där pekade man också på att det är angeläget att försöka få in 

fler manliga samtalsledare i samarbetssamtalen. Enligt förarbetena är det önskvärt att 

samtalen leds av en kvinna och en man. Ett annat syfte med förslagen var att bana väg för 

ökad användning av gemensam vårdnad och innebar att en förälder kunde dömas mot sin vilja 

till att utöva gemensam vårdnad. 2002 beslutade regeringen att tillsätta en vårdnadskommitté 

med uppdrag att utvärdera reformen 1998. I uppdraget ingick bl.a. att utvärdera 

bestämmanderätten gällande gemensam vårdnad mot en förälders vilja. I utredningen 

framkom kritik för att lagen inte ställer några krav på föräldrarnas samarbetsförmåga när det 

gäller gemensam vårdnad och att det i högre utsträckning bör ligga i alla parters intresse att 

konfliktlösning utanför domstol ska eftersträvas så långt som möjligt. Mia Franzén (fp) 

hävdade att en tydligare lagstiftning beträffande vad som skall anses vara till barnets bästa 

krävs utan att bli så specifik att den äventyrar en individuell lösning för varje barn eller blir så 

generell att den blir meningslös och svårtolkad (motion L340 Betänkande 2005/06:LU27). 

Franzén menade också att domstolen bör motivera sig väl i domskälen vilken bedömning man 

kommit fram till och varpå man grundar denna. Uppdraget slutfördes 2005 i betänkande SOU 

2005:43 och resulterade en ny lag SFS 2006:458. 

 
2.2 Lagstiftningen idag 
 
FB 6 kap 2 a § Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 
 Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid 
- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller 
hålls kvar eller annars far illa, och 
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 
   Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Lag (2006:458). 
 
Idag åberopas ”barnets bästa” i den rättsliga sfären som ett viktigt juridiskt begrepp i ett 

växande antal regler. ”Barnets bästa” används vidare för att motivera och förklara rättsliga 

beslut och domar. Men begreppet används också av privatpersoner i strävan efter att ge barn 

de bästa möjliga förhållandena. Det betyder att ”barnets bästa” kan beteckna både en rättslig 

och en utomrättslig standard. När det kommer till den rättsliga standarden, lagen, är den 

minsta gemensamma nämnaren att barnet ska skyddas men när det kommer till den 

utomrättsliga standarden, avses normalt normer och värderingar kring all den kärlek, omsorg 

och omtanke som varje barn anses behöva. Enligt Sandin och Halldén (2003, s.34-35) har 

FN:s barnkommitté i sitt arbete efter barnkonventionens tillkomst eftersträvat att begränsa 

möjligheterna till fria tolkningar av ”barnets bästa” men omständigheterna kring skillnaderna i 
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den rättsliga och det utomrättsliga ”barnets bästa” kan detta medföra svårigheter att definiera 

innebörden av barnets bästa då innebörden varierar beroende på om begreppet används som 

ett juridiskt begrepp eller i andra vardagssammanhang.  

Att hänvisa till ”barnets bästa” i vårdnadstvister är ett internationellt fenomen och också 

omdebatterat utanför Sverige. Richard A. Warshak (2007), forskare, författare, psykolog och 

ansedd som expert inom området vårdnadstvist, har kritiserat The American Law Institute´s 

senaste förslag till hur domstolen ska resonera kring vårdnadstvister hänvisat till ”barnets 

bästa” (The Best Interests of the Child). Det nya förslaget innebär att domstolen vid 

gemensam vårdnad ska ta hänsyn till hur mycket tid vardera föräldern tidigare har spenderat 

med det gemensamma barnet och i proportion till det fördela vårdnad mellan föräldrarna. 

Warshak menar att lagändringen har en bakgrund i tanken om att den som spenderat mest tid i 

hemmet med barnen också har det starkaste bandet till dem och att detta är enligt honom ett 

misstag. Spädbarn utvecklar normalt en stark anknytning till båda sina föräldrar och för barnet 

är det bäst att få möjlighet att etablera och behålla denna anknytning. Att mäta kvalitén i 

relationen mellan förälder och barn i tid är inte tillräckligt nog, då det inte nödvändigtvis 

innebär att den förälder som är hemma mest med barnen är den mest kompetente föräldern. 

Warshak förtydligar sitt argument med att de beslut som föräldrar tar när de lever tillsammans 

exv. att mamman är hemma med barnen och pappan arbetar, tas i en kontext som inte kan 

jämföras med den kontext där föräldrarna befinner sig efter en skilsmässa eller separation. 

Han menar att den kontakt en förälder har haft med sitt barn i det förflutna inte kan förutspå 

hur kontakten kommer att se ut i framtiden. Han hävdar därför att styrkan i anknytningen ett 

barn har till en förälder idag är ett vagt index på huruvida föräldern är en kompetent förälder 

och hur föräldern lyckas bemöta barnets behov i framtiden och att ett förslag som detta inte 

representerar det moderna samhälle vi lever i idag.  

 

Hänvisat till Warshak´s resonemang om det moderna samhället kan tilläggas att Julie E. Artis 

(2004) genom sin studie Judging the Best Interests of the Child: Judges’ Accounts of the 

Tender Years Doctrine har undersökt om den nya lagstiftningen om ”barnets bästa” har 

medfört att domstolen är mer könsneutral än tidigare gällande vårdnadstvistmål. Artis menar 

dock att det finns ett dubbelt budskap till pappor idag; att pappor ska involvera sig mera i sina 

barn men att hur mycket pappor än involverar sig i sina barn kan de ändå inte hävda sig 

gentemot mamman när det kommer till en juridisk tvist om barnen. Artis menar att ”barnets 

bästa” är en könsneutral standard i den skrivna lagen men att vad som anses vara ”barnets 

bästa” i praktiken, i domsluten, grundar sig på domarens egna normer och värderingar kring 
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mammors och pappors biologiska förutsättningar att vara omsorgsgivare. Artis påvisar i sin 

studie att domare generellt anser att mammor har ett starkare band till små barn än vad pappor 

har hänvisat till bl.a. att mammor ammat barnen och att mammor har en naturlig instinkt att ta 

hand om barn. Det innebär att när det kommer till att praktiskt tillämpa den könsneutrala 

standarden ”barnet bästa” tenderar resultatet att grunda sig på icke könsneutrala antaganden 

om vad ”barnets bästa” faktiskt är. 

 
2.2.1 Samarbete 
 
FB 6 kap 5 § Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i 
vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. 
   Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa 
avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet /…/ (2006:458). 
 
Föräldrar som inte själva kan komma överrens om hur de ska ta hand om gemensamma barn 

efter en skilsmässa eller separation vänder sig ibland till socialtjänstens familjerätt. 

Socialtjänsten ska då erbjuda dem samarbetssamtal (SoL 5 kap.3§) för att hjälpa föräldrarna 

komma överrens. Samarbetssamtalen sker med sekretess. Sker samarbetssamtalen på 

föräldrarnas initiativ kallas det frivilliga samarbetssamtal. I samarbetssamtal fokuserar man på 

barnens situation och hur föräldrarna kan förbättra förutsättningarna för ett fungerande 

samarbete kring barnen (Socialstyrelsen, 2003). Margareta och Lars-Christer Hydén (2002, 

s.32-34) har studerat samarbetssamtal i ett samhälleligt och historiskt perspektiv och de menar 

att samarbetssamtalet är förknippat med den nya familjens form och funktion i det moderna 

samhället. Familjen har gått från att vara en grundläggande samhällelig institution till att vara 

ett reflexivt och individuellt projekt vilket enligt författarna får konsekvenser för 

föräldraskapet som också blir ett individuellt projekt. Det innebär att kommunikation och 

samtal är det viktigaste instrumenten för många föräldrar i den instabila kärnfamiljens 

gemensamma projekt; att tillsammans vara föräldrar till sina barn.  

 

Gunnar och Bente Öberg är familjeterapeuter, forskare och författare inom området 

samarbetssamtal och de har ett starkt engagemang för långsiktiga lösningar för föräldrar med 

konflikter.  De menar att när föräldrar varit i domstol kan också den remittera föräldrar på 

samarbetssamtal om domstolen finner att det är möjligt att nå en samförståndslösning. 

Domstolen brukar då sätta ut en tid då resultaten av samtalen ska redovisas (2006, s.179). 

Öberg och Öberg menar att avsikten med samarbetssamtal är att just att föräldrar ska bli eniga 

i frågor som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation utan att 

behöva gå igenom en rättslig process, vilket kan tolkas som att författarna hyser större tilltro 
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till samarbetssamtal för långsiktiga lösningar än vad domstol kan erbjuda. Efter förändringen i 

FB 1998 har det blivit möjligt för föräldrarna att skriva avtal hos socialnämnden (FB 6 kap. 

6§, 14a§ eller 15a§). Men då krävs det att man som föräldrar är helt överens och att man har 

barnets bästa i fokus. Dessa avtal är juridiskt bindande för föräldrar som har juridiskt ansvar 

för barn och har samma rättsliga status som avkunnad dom. (Öberg & Öberg, 2006, s.178) 

Det innebär att ett avtal som skrivs mellan två föräldrar varav den ena har enskild vårdnad och 

den andra har umgänge är inte avtalet bindande för den som har umgänge. Detta skulle kunna 

innebära att avtalet inte får den verkan som lagstiftaren har tänkt sig, att dämpa konflikten 

mellan föräldrarna. Enligt Socialstyrelsen (2007) tecknades under 2007 ca 4 300 

samarbetsavtal. Cirka 47 procent av avtalen gällde vårdnad, ca 24 procent avsåg boende och 

resterande 28 procent umgänge. 

 

Att föräldrars samarbete är viktigt påvisades i förarbeten och propositioner till betänkandet 

SOU 2005:43 och i den nya lagstiftningen har lagstiftaren påpekat att vid en bedömning om 

vårdnaden ska vara gemensam så ska domstolen vara särskilt noggrann med att utröna 

föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Motioner om att samarbets-

samtalen borde vara obligatoriska har väckts i riksdagen vid flera tillfällen, men avslagits. 

Frågan har också aktualiserats i samband med 2002 års vårdnadskommittés utvärdering av 

1998 års vårdnadsreform (avsnitt 18.7.1 och 19.7). Enligt Rädda Barnen (prop. 1997/98:7) 

kan lite tvång vara bra för att få föräldrarna och börja prata med varandra men med undantag 

för de familjer där våld och misshandel förekommer. Enligt Rejmer (2003, s.113) är 

samarbetssamtalet inte är utformat för att hantera föräldrar med svåra och djupa konflikter och 

föräldrar upplever inte samarbetssamtalen som objektiva, något som Öberg & Öberg (2006, 

s.16-17) hävdar kan ändras om en terapeut av vardera kön finns med i samtalen. Enligt 

författarna kan det vara svårt att uppnå en jämn könsfördelning i samarbetssamtal då det råder 

brist på manliga samtalsledare.  

 

Enligt Socialstyrelsen är det önskvärt om en dom eller ett avtal om vårdnad, boende eller 

umgänge i första hand fullgörs på frivillighetens väg. Men ibland händer det att föräldrar 

vägrar följa en dom eller ett avtal och då kan domstolens ge ett uppdrag till en medlare att få 

föräldrarna att försöka komma överens (FB 21 kap. 2§). En medlare utses framför allt i 

situationer där samarbetssamtal har förekommit – antingen före rättegången eller efter beslut 

av domstolen – men föräldrarna trots detta inte lyckats nå en överenskommelse 

(Socialstyrelsen, 2006, s.21). 
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2.3 Rättsprocessen 

2.3.1 De professionella aktörerna 

De professionella aktörerna i en tvist av detta slag som jag studerat är advokater som före-

träder föräldrarna i domstolen samt i förhandlingar utanför domstol, domare och nämndemän 

som tar beslut i domstol, medlaren som ibland kan bli inkopplad för att få till en samför-

ståndslösning mellan föräldrarna när samarbetssamtal inte är att rekommendera och 

socialsekreteraren som fungerar som samtalsledare/utredare och som också finns med vid 

domstolsförhandlingarna i domstol. Enligt Rejmer (2003 s.110-113) är de professionella 

aktörernas handlingar styrda av samhällets sociala strukturer eftersom de förser dem med 

medel, regler och resurser som är nödvändiga för deras aktiviteter t.ex. snabbupplysningar, 

vårdnadsutredningar, bedömningar, lagstiftning, prejudikat och personal. 

 
2.3.2 Föräldrarna och konflikten 

Separation definieras som isärflyttning mellan föräldrar eller andra vuxna i föräldrars ställe 

som barnet bor med. När föräldrar separerar innebär det oftast att någon av föräldrarna flyttar 

ifrån den gemensamma bostaden. Om föräldrarna är gifta vid separation blir de automatiskt 

kallade till Familjerätten för samtal om barnens situation i samband med att äktenskaps-

skillnaden skrivs under. Störst risk för separation finns dock i samboförhållanden men dessa 

föräldrar blir inte automatiskt kallade till Familjerätten. Konflikten kan innebära att föräldrar 

är oense om vårdnaden, umgänget och/eller var barnet ska bo. Öberg & Öberg (2006, s.32) 

menar att föräldrar ger upp att verbalt mötas och på så vis lösa sina konflikter. Föräldrarna 

polariserar sig på var sin kant och slutar prata med varandra och det är därför samarbets-

samtalen är en bra konfliktlösningsmetod. Pira Mårtensson och Ulrika Ramberg (2007) har 

skrivit en D-uppsats om konfliktens följder för separerade föräldrar och deras barn. De har 

kommit fram till att den hjälp föräldrar och barn fått i samband med konflikten inte kan anses 

vara tillräcklig och att hjälpen inte fullt ut har motsvarat föräldrars och barns individuella 

behov. Författarna menar att hjälpen som avser föräldraskapet i relation till den andra 

föräldern behöver utvecklas vilket innebär en större flexibilitet inom familjerättsliga 

verksamheten. Kristin Larsson (2004) har gjort en rättsvetenskaplig utredning om konflikter, 

konfliktlösningsmetoder och familjemedling och menar med bakgrund av hennes resultat att 

familjerättsliga mål inte bör avgöras i domstol med hänsyn till barnets bästa. Hon menar att 

den vanligaste konfliktlösningsmetoden, domstolen, innebär att man befriar parterna från att 

ta ansvar för konflikten. Hon hävdar därför att medling och samarbetssamtal är bättre för 

barnet och i ett samhällsekonomiskt perspektiv med bakgrund av att den mest effektiva 
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konfliktlösnings-metoden är när parterna själva får vara med och lösa den konflikt som de 

själva har skapat, att det blir parternas egen lösning på konflikten. Till detta kan slutligen 

tilläggas att Rejmer (2003, s.184) påvisat att varken samarbetssamtal eller tingsrättens 

handläggning syftar till att genuint lösa föräldrarnas konflikter trots att det för barnets bästa 

anses vara a och o med föräldrar som har låg konfliktnivå för att kunna samarbeta. 

 
2.4 Domstolsförfarandet 

Det är domstolen som beslutar om det ska bli en vårdnads-, boende-, eller umgängesutredning 

(FB 6 kap, 19§). Boendeutredning syftar till att ge domstol underlag för beslut om barns 

boende då föräldrar inte är överens. Vårdnadsutredning syftar till att ge domstol underlag för 

beslut om enskild eller gemensam vårdnad om barn. Umgängesutredning syftar till att ge 

domstol underlag om barns umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med.  

Under 2007 var ca 7 200 barn och ungdomar (0–17 år) föremål för utredning om vårdnad, 

boende och/eller umgänge (Socialstyrelsen 2007). 

 
2.4.1 Snabbupplysningar och Interimistiskt beslut 

När en förälder lämnar in en stämningsansökan kallas den kärande och den andra föräldern 

svarande. Enligt lagen (FB 6 kap, 19§) ska tingsrätten se till att frågor om vårdnad, boende 

och umgänge blir tillbörligt utredda. Domstolen sänder därför en begäran om upplysningar  

(FB 6 kap, 20 §) till socialnämnden i den kommun där parterna bor. Familjerättsenheten gör 

då en registerslagning i socialnämndens register och polisens belastningsregister och 

redovisar detta till domstolen. Avsikten med snabbupplysningar är att få aktuella och adekvata 

upplysningar inför det interimistiska beslutet men innan domstolen meddelar ett interimistiskt 

beslut skall motparten få tillfälle att yttra sig i frågan. Utredaren ska också höra föräldrarna 

och barnen om det är lämpligt innan upplysningarna lämnas till domstolen (Socialstyrelsen, 

2006, s.19). Något ytterligare beslutsunderlag har domstolen oftast inte tillgång till. 

Domstolen har t.ex. inte möjlighet att hålla vittnesförhör. Utredningen ska koncentrera sig på 

barnet och barnets behov (Socialstyrelsen 2007). Ett interimistiskt beslut gäller till dess att 

frågan har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft eller föräldrarna 

har träffat avtal om frågan och avtalet har godkänts av socialnämnden (Öberg & Öberg, 2006, 

s.179-181). I förarbeten har man påpekat att det finns en risk att det interimistiska beslutet får 

en styrande inverkan på det slutliga avgörandet, då handläggningen tar lång tid och domstolen 

är försiktig med att flytta ett barn från dess invanda miljö. Man har därför politiskt ifrågasatt 
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om det är lämpligt och förenligt med barnets bästa att fatta så snabba beslut grundat på 

bristfällig utredning (prop. 2005/06:99).  

  
2.4.2 Förberedelse till huvudförhandling 

Förberedelserna inför huvudförhandlingen innefattas i stort av insamling av information och 

försök till att få föräldrarna att komma överens. Socialsekreterare samlar information genom 

en vårdnads- boende och/eller umgängesutredning. En utredning innebär gemensamt möte 

med föräldrarna, enskilda möten med varje förälder, möte med berört barn och respektive 

förälder, möten med barnen själva (från ca 5 år), uppgifter från socialnämndens register, 

uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister om det är påkallat, referenssamtal 

med barnets företrädare (vanligtvis skola, förskola), bedömning, förslag eller 

konsekvensbeskrivning. Fokus i utredningen ska ligga på barnet och dess behov. Domaren 

informerar sig genom parterna och deras advokater. Föräldrarna kan redan nu remitteras att gå 

på samarbetssamtal om båda vill. Avslutningsvis ska domaren försöka förlika föräldrarna 

(Rejmer 2003, s.96-103 ). När domstolen får utredningen sänds den till parterna för så kallad 

bevisföring. Föräldrarna har ca 3 veckor på sig att komma in med bevis och att ange vilka 

vittnen som de vill kalla till domstolen. Föräldrarna har också möjlighet att komma överrens 

om utredarnas förslag, detta kallas för förlikning och den dom som ges efter detta kallas 

förlikningsdom (Öberg & Öberg, 2006, s.181). 

 
2.4.3 Huvudförhandling  

Det första momentet i huvudförhandlingen innebär att parterna via sina advokater eller själva 

pläderar sin sak. I det andra momentet presenteras allt processmaterial muntligt. Bevis i form 

av vittnen, sakkunniga och skriftliga bevis läggs fram. Vanligtvis är det advokaterna som 

leder vittnesförhören. I det tredje momentet, pläderingen, slutför parterna sin talan. 

Pläderingen är en slags fri argumentation där vanligtvis advokaterna utvecklar sin egen 

argumentation och kritiserar motpartens argumentation, hänvisar till lagstiftning och 

prejudikat, allt för att domstolen ska bli övertygad om att just deras klient bör få bifall i målet. 

Efter huvudförhandlingen drar sig nämndemän och domare tillbaka för en intern överläggning 

där man resonerar sig fram till ett gemensamt domslut och en gemensam motivering. 

 
2.4.4 Dom 

Enligt Rejmers studie (2003, s.129) är den vanligaste förekommande motiveringen av 

vårdnadsbeslut i tingsrättsdomarna status quo-principen, att barnet bästa förutsätts vara att bo 

kvar i sin invanda miljö i de fall då båda föräldrarna anses vara lämpliga. En part som vill 
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överklaga tingsrättens dom om vårdnad, boende eller umgänge till Hovrätten gör det 

skriftligen inom tre veckor från domen meddelats. För att överklaga till Högsta Domstolen 

krävs ett prövningstillstånd (RB 54 kap. 1§ ) (socialstyrelsen, 2003, s.198). 

 

3 Metod 
 

3.1 Val av metod 

Grundad Teori är en metod som induktivt genererar nya teorier som är ordentligt grundad i 

data vilket innebär att slutprodukten, teorin, kan tillskrivas stor trovärdighet då den avspeglar 

människors upplevelser av något som för dem är verkligt och sant. Dessutom är teorin 

framtagen genom ett metodologiskt tillvägagångssätt som är strikt reglerat. Det handlar 

således inte om en vetenskaplig traditionell metodlära som rättfärdigar eller verifierar en 

redan befintlig teori. Metoden utvecklades enligt Hartman (2001, s.28) av Barney Glaser och 

Anselm Strauss i början av 1960-talet. Grundad Teori är en metod som lämpar sig att använda 

på områden som är relativt outforskade och det var ett motiv till valet av metod. Jag var också 

nyfiken på om jag kan skapa en teori som kan hjälpa de professionella aktörerna att förstå 

föräldrarnas upplevelser av rättsprocessen och det kan kanske öppna upp möjligheter för en 

allmän diskussion om barn och föräldrar i ett modernt samhälle och hur vi i framtiden ska lösa 

dessa konflikter. 

 
3.1.1 Historik 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2007, s.64-69) har Grundad Teori har sina rötter i symbolisk 

interaktionism och har utifrån det med sig vissa centrala drag som jag delvis har använt mig 

av i min studie. Jag har valt att presentera dessa i detta stycke då jag anser att det är relevant 

för att förstå innehållet i själva metoden och därtill min analys. För en läsare som inte är har 

den teoretiska kunskapen som jag som forskare har kan analysen lättare förstås genom denna 

presentation. De aspekter som presenteras här är alltså en del av förståelsen av metodens 

grundtanke och de kommer inte vidare behandlas i denna rapport. De aspekter som är aktuella 

är; pragmatism (social nytta och social kontroll) som resultat blir sanningskriterium för 

forskningen. Jag som forskare söker en sanning i den mänskliga praktiken och målet är att 

min studie ska tillföra praktisk användbarhet. Jag vill förtydliga att jag inte menar att min 

studie är ett bevis för en total sanning utan den är ett viktigt inslag i förståelsen av hur 

sanningen för vissa människor uppfattas. Idiografisk; Verstehen-begreppet är här ett 

karaktäristiskt drag och innebär att jag som forskare söker inkännande förståelse av enskilda 
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människor, i detta fall gäller det främst föräldrar av olika kön i en rättslig tvist om barn. 

Exploration; forskaren har en flexibel metod för datainsamlandet, vilket gör att forskaren går 

upptäcktens väg under urvalsförloppet, principer för urvalet frångås och det är upptäckter som 

ger andra urvalsprinciper. Denna aspekt har jag av naturliga skäl frångått att använda i min 

studie då jag har ett strategiskt urval utifrån mitt syfte. Sensiterande begrepp; forskaren låter 

begrepp ändra innehåll och mening under processens gång och känner på så vis in nya 

perspektiv och relationer av det som studeras. I min analys är detta en oerhört viktig aspekt 

för att jag som forskare ska kunna erbjuda en teori som är förankrad i empirisk data vilken bör 

återspegla aktörernas egna utsagor. Jag kan alltså inte vara för snabb att dra slutsatser i min 

analys utan måste vända och vrida på begrepp för att ge begreppen en rättvis teoretisk 

betydelse i slutresultatet. Den sociala handlingen; utgör en relation mellan aktörer, den är 

symbolisk då symboler är vad som förmedlas mellan aktörerna, det intersubjektiva blir 

centralt. I min studie är denna aspekt ett viktigt inslag då aktörerna i interaktion med varandra 

t.ex. i domstol eller samarbetssamtal kan förmedla budskap som tolkas av den andra och som 

kan vara av betydelse för respektive aktörs upplevelse av på vilka grunder beslut tas. 

Kognitiva symboler; människans meningsinnehåll är kunskapsmässigt och inte av emotionell 

art. Denna aspekt kan diskuteras då de professionella aktörerna jag intervjuat påverkas av sin 

kunskap och sin erfarenhet av vårdnadstvister i större utsträckning än vad föräldrarna gör när 

de går in i en rättsprocess. Jag som forskare kan därför misstänka att föräldrarna styrs mer av 

känslor än de professionella aktörerna gör i sin medverkan i rättsprocessen.  Empirinärhet; 

forskaren bör utgå induktivt från vardagsverklighetens symboliska interaktioner. Denna 

aspekt stämmer överens med mitt tillvägagångssätt vid den första intervjun då jag intervjuade 

mamman. Intervjuerna därefter hade inslag av deduktiva element då jag genom den 

information jag erhöll i samband med en intervju skapade hypotesformuleringar som låg till 

grund för konstruktionen av nya frågor till efterföljande intervju.  

 

3.1.2 Induktion och deduktion 

Hartman (2001, s. 24) beskriver Grundad Teori som en metod som har både en induktiv och 

en deduktiv ansats. En induktiv ansats innebär att forskaren samlar data utan att på förhand ha 

en hypotes. Som jag tidigare påpekat är endast den första intervjun utförd enligt en induktiv 

ansats. I efterföljande intervjuer har jag skapat hypoteser som genererat nya frågeställningar 

som jag tagit med i nästa intervju. Den deduktiva ansatsen innebär alltså att forskaren från 

början har en hypotes som man vill pröva och analysen leder till att forskaren antingen 

falsifierar eller verifierar hypotesen. Grundad Teori är således en induktiv metod i vilken man 
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för in deduktiva element; man samlar data förutsättningslöst endast med utgångspunkt i 

frågeställningen och de hypoteser som forskaren verifierar eller falsifierar växer fram ur det 

egna datamaterialet. Jag har kontinuerligt verifierat och falsifierat mina hypoteser i samband 

med min analys och i utvecklandet av min teori. Glaser och Strauss beskriver hur en teori 

växer fram ur metodens mix av induktion och deduktion på följande sätt: 

 
” Generating a theory from data means that most hypothesis and concepts not only 
come from data, but are systematically worked out in relation to the data during the 
course of research.”(Glaser & Strauss, 1967, s.6) 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2007 s.76) har inte Glaser och Strauss närmare beskrivit vad 

data är men uppfattas generellt som något empiriskt, ofta någon form av social interaktion. I 

min studie är data de inspelade intervjuerna som jag har använt som underlag i min analys och 

i utvecklandet av min teori. Metoden kan antas vara fri då forskaren inte utgår från tidigare 

teoribildning men forsknings-processen är enligt Glaser en process med många regler att följa: 

 
” Grounded Therory methodology leaves nothing to chance. It provides rules for every 
stage on what to do and what to do subsequently” (Glaser, 1998, s.13). 

 
Metodens regler innebär att olika faser i forskningsprocessen bidrar med olika efter-

strävansvärda karaktärer. I de olika faserna växer således olika delar av teorin fram. Då jag 

har valt att arbeta efter en modell av Strauss och Corbin (1990) är de tre faserna i denna studie: 

den öppna fasen, den axiala fasen och den selektiva fasen.  

 
3.2 Faser i forskningsprocessen 

Den grundade teorin utgår från data för att skapa kategorier, vilket forskaren gör i en procedur 

som benämns kodning. Det innebär enligt Alvesson & Sköldberg (2007, s.78-79) att forskaren 

intensivt analyserar data ord för ord, mening för mening och stycke för stycke. De menar 

också att man som forskare enligt Strauss ska använda sig av inspektion av data och 

kategorier. Genom ett specifikt kodningsparadigm kodar forskaren sin data för relevansen av 

vilka fenomen som refererar till en given kategori för mål – medelrelationer, yttre 

kausalsamband och växelverkan. Det forskaren upptäcker är villkor/betingelser, interaktioner 

mellan aktörerna, strategier och taktiker samt konsekvenser och dessa framkommer i min 

analys i kapitel fyra. 
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3.2.1 Den öppna fasen 

Öppen kodning är det första steget för forskarens dataanalysprocess. Den innebär att forskaren 

väljer att granska sina transkriberade intervjuer för att sedan dela in intervjuerna i olika 

kategorier där varje kategori motsvarar ämnen och intressen som aktörerna väljer att prata om. 

När forskaren analyserar sina data leder detta initialt till att forskaren hittar ett flertal kate-

gorier som aktörerna talar om. Varje kategori kan genom analys bidra till fler underkategorier, 

vilka kan ge forskaren möjlighet att se flera dimensioner av varje kategori och visar sig i den 

öppna kodningen. Enligt Creswell (1997, s.57) gör forskaren en första överblick och en karta 

över dessa kategorier. Under arbetets gång ska forskaren kontinuerligt försöka skapa utkast 

för sin kommande teori och det gör man lättast genom att rita upp scheman, illustrationer på 

hur kärnkategorin förhåller sig till andra kategorier. Jag har under hela analysarbetet arbetat 

kontinuerligt med att rita scheman över kategorier och deras koppling till andra kategorier. 

Resultatet av vilka kategorier som framkom ur min data framkommer i kapitel fyra. Då jag 

som forskare ännu inte bestämt vilka kategorier som ska ingå i den slutgiltiga teorin, då jag 

inte är på det klara med vilka kategorier som är centrala, räknas detta skede i analysen 

fortfarande som öppen.  

 

Det är viktigt att forskaren är sensitiv när denne tolkar sin data, vilket är ett av bevisen på att 

den symboliska interaktionismen influerar metoden. Det är enligt Corbin och Strauss (2008, 

s.32) motsatsen till objektivitet, när forskaren kan sätta sig in i respondenternas tankar och 

situation och på så vis kan forskaren upptäcka att samma begrepp har olika innehåll för olika 

personer. För Glaser och Strauss är sensitivitet nära förknippat med forskarens möjlighet att 

presentera en adekvat teori:  

 
”The sociologist should be sufficient theoretically sesitive so that he can conceptualize 
and formulate a theory as it emerges from data”. (Glaser & Strauss, 1967, s.46) 

 
Forskaren arbetar systematiskt och sensiterat med att uppnå teoretisk mättnad (saturation) i 

alla kategorier till dess att det inte finns några utsagor kvar som går att placera där. I min 

analys innebar detta ca 40 timmars arbete, vilket säger en del om omfattningen av insatsen 

från forskarens sida. Glaser och Strauss har i sitt första gemensamma verk sammanfattat den 

öppna fasens olika element: 

 
”The criteria for determining saturation are a combination of the empirical limits of the 
data, the integration and density of the theory, and the analyst´s theoretical sensitivity”  
(Glaser & Strauss, 1967, s.62) 
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3.2.2 Den axiala fasen 

Axial kodning följer den öppna kodningen. I den axiala fasen är forskaren ute efter att 

upptäcka relationer mellan kategorier samt att bestämma kategoriernas egenskaper. Forskaren 

tar kategorierna från den öppna kodningen, identifierar en av dem som en kärnkategori eller 

centralt fenomen. Kriteriet för denna är att den måste vara central. Den ska tydligt relateras till 

många kategorier och deras egenskaper och mer än någon annan uppvisa dessa egenskaper 

(Strauss, 1987, s.36). Kärnkategorin som är av extra stort intresse, mest diskuterad av 

aktörerna i studien och tillför mest information använder sedan forskaren och går sedan 

tillbaka till den insamlade datamaterialet för att identifiera: 

 

a) Vad orsakade att denna kärnkategori uppstår? 

I axial kodning är identifierar forskaren vissa kategorier som kausala betingelser som orsakar 

eller influerar kärnkategorin att uppstå. 

b) Vilka strategier och handlingar använder aktörerna i förhållande till kärnkategorin? 

Forskaren upptäcker att aktörerna använder sig av specifika handlingsmönster både 

individuellt och i interaktion med andra pga. kärnkategorin. 

c) Vilken specifik kontext och generella kontexter influerar strategierna? 

Forskaren upptäcker att varje handling uppstår i en specifik kontext. 

d) Vilka konsekvenser får strategierna? 

 

Forskaren upptäcker att aktörernas handlingar och strategier får konsekvenser för aktörerna. I 

min analys upptäckte jag att de professionella aktörernas handlingar påverkar föräldrarnas 

handlingar och strategier tydligt. Konsekvenserna av handlingarna kan vara positiva, negativa 

eller neutrala men i min studie speglade utsagorna upplevelser av överhängande negativa 

konsekvenser. Hela processen innebär att forskaren relaterar kategorier av information till det 

centrala fenomenet, kärnkategorin. Forskaren kan ställa upp hypoteser genom att undersöka 

hur kategorier relaterar till varandra. De skrivs utifrån den axiala kodningsmodellen och kan 

exempelvis föreslå varför en speciell orsak influerar det centrala fenomenet som i sin tur 

influerar aktörerna att använda speciella handlingsstrategier (Creswell 1997, s.242). I min 

analys tydliggörs relationen mellan olika kategorier genom boxar och pilar i figurer som är 

menade att beskriva de handlingsmönster som finns i en rättslig process. 
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3.2.3 Den selektiva fasen 

Detta är den avslutande fasen i kodningen av information. Forskaren tar det centrala 

fenomenet och relaterar det systematiskt till andra kategorier, validerar relationen emellan 

dem och kan i denna fas lägga till fler kategorier som behövs för att utveckla en teori. Jag har 

i min analys inte behövt lägga till fler kategorier då det i princip var samma kategorier som 

uppstod kontinuerligt under analysens gång. Hela den selektiva fasen kan beskrivas som 

att ”berätta en historia” om hur det centrala fenomenet hänger ihop med andra kategorier. Det 

är här forskaren väver ihop sin kärnkategori med andra kategorier och beskriver hur de hänger 

samman i teorin. Resultatet och den slutliga teorin blir ett finmaskigt nät av förbindelser som 

åskådliggörs med figurer och pilar i en teoretisk modell och återfinns i kapitel fem. 

 

3.3 Urval 

En Grundad Teori kan enligt Hartman (2001, s.50) användas för att generera en faktisk 

(substantive) teori eller en formell teori. Jag har valt att generera en faktisk teori som ämnar 

belysa ett speciellt område och en speciell grupp människor d.v.s. vårdnads-, boende- och/ 

eller umgängestvisten och de aktörer som den innefattas av. Genom mitt val av 

teorigenerering hoppas jag uppfylla kriteriet för social nytta (pragmatism) som härstammar 

från den symboliska interaktionismen, då respondenterna kommer få att ta del av min teori 

och min förhoppning är att de förstår den och anser att den är relevant i deras fortsatta arbete i 

tvister om barn, vilket jag tolkar som Glaser´s och Strauss´ beskrivning av innebörden av en 

faktisk teori: 

 
” A grounded substantive theory that corresponds closely to the realities of an area will 
make sense and be understanable to the people working in the substantive area” 
(Glaser & Strauss, 1967, s.239 ) 

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2007, s.84-85) är teoretiskt urval ett medel där forskaren 

utifrån den analytiska grunden beslutar vilken data som ska insamlas och var den ska in-

hämtas. Jag har gjort ett strategiskt urval då mina kriterier för urvalet var att föräldern skulle 

ha genomgått en rättslig tvist om boende, vårdnad och/eller umgänge, försökt att först lösa 

konflikten i samarbetssamtal och sedan företrätts av advokat i domstol. För min studie var det 

för det första lämpligt om mamman blivit tilldömd enskild vårdnad med tanke på att debatten 

i Sverige i stor utsträckning handlar om den sneda fördelningen av tilldömandet av enskild 

vårdnad. För det andra var jag intresserad av att undersöka huruvida konflikten mellan 

föräldrarna påverkades av den enskilda vårdnaden och vad det innebär att vara i konflikt med 
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någon som har umgänge hänvisat till att avtal endast gäller för den förälder som har juridiskt 

ansvar för barnet. För att ytterligare argumentera för urvalet är jag nyfiken på hur man som 

mamma ställer sig till domstolens tilldömande av enskild vårdnad. Jag anser att det finns en 

risk att media ställer upp en orättvis bild av att enskild vårdnad är vad mammor generellt 

strävar efter i tvister om barn. För pappan var det lämpligt om han hade gemensam vårdnad 

men bara umgänge och att han upplevde att han inte var den som upprätthöll konflikten 

mellan föräldrarna. Av två skäl har jag valt denna pappa som ett strategiskt urval. Det ena 

skälet är att risken finns att konflikten mellan föräldrarna innebär att pappan riskerar att 

förlora vårdnaden helt i en rättslig tvist och därför borde vara mer benägen att lösa den 

utanför domstol. Det andra skälet är att jag vill undersöka hur pappan upplever att konflikten 

hanteras i samarbetssamtalen som förs just utanför domstol. Detta med tanke på att det har 

förts fram i media att Familjerättens utredare inte är könsneutrala. Jag ansåg också att det var 

önskvärt om båda föräldrarna avslutat minst en rättsprocess då utgångspunkten i min studie är 

att föräldrarna ska kunna relatera till rättsprocessen som en historisk händelse och därför 

kunna reflektera över den som konfliktlösningsmetod.  

 

Kriterierna för de professionella aktörerna var att de ska vara aktörer som har en relation till 

föräldrarna under rättsprocessen och som på något vis kan påverka föräldrars situation, 

antingen genom beslut eller som stöd och hjälp. Därför valde jag att intervjua en advokat som 

arbetar med familjerättsfrågor, en rådman som arbetar som domare i familjetvister i tingsrätt, 

en samtalsledare från Familjerätten samt en medlare som arbetar på uppdrag av tingsrätten. 

Respondenterna bor eller arbetar i Mellansverige. Jag letade efter telefonnummer på Internet 

till de professionella aktörerna och fick tag i mina respondenter främst via telefon och mail. 

Alla var positiva till att delta. Mamman har jag känt i 13 år och jag frågade henne under ett 

besök i hennes hem några veckor innan jag skulle börja med min studie om hon var 

intresserad av att delta i en intervju. Mamman accepterade men ville gärna få en 

intervjumanual innan så hon kunde förbereda sig. Jag upptäckte att det var mycket svårt att 

hitta en pappa som ville ställa upp på intervju. Den första pappan som finns i mitt privata 

nätverk tackade nej efter det han läst min intervjuguide. Det var enligt honom för smärtsamt 

att riva upp gamla minnen igen. Den pappan som till slut ställde upp träffade jag på en 

officiell tillställning och då jag berättade för pappan om min studie berättade han om sin 

situation och jag frågade då om han kunde tänka sig att bli intervjuad.  
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3.4 Intervjurespondenterna 

Mamman har genomgått två rättsliga processer under åren 1997-1999 och 2005-2007 och 

båda gällde pappans umgänge då mamman har enskild vårdnad. Hon har också deltagit i 

flertalet samarbetssamtal på Familjerätten och tre medlingssamtal på begäran av domstol. 

Mamman har anlitat en advokat som fört hennes talan i domstol och har idag fortfarande 

telefonkontakt med Familjerätten med jämna mellanrum. Föräldrarna har växelvis boende 

men mamman har idag fortfarande enskild vårdnad. Pappan i min studie har genomgått en 

rättslig process våren 2008, företrätts av advokat, deltagit i flertalet samarbetssamtal på 

familjerätten. Pappan är för tillfället fortfarande ”inne i själva processen”, deltar i remitterade 

samarbetssamtal på Familjerätten och även om han i dagsläget har umgänge med sina två 

döttrar 9 och 6 år, varannan vecka från torsdag kväll till måndag morgon, har han planer på att 

fortsätta med ytterligare en rättsprocess om växelvis boende. 

 

Advokaten i min studie arbetar med familjerättsliga mål och har lång erfarenhet av vårdnads- 

boende och umgängestvister. Domaren har titeln Rådman och är ordinarie domare i 

tingsrätten sedan några år tillbaka. Familjerättens samtalsledare har en lång erfarenhet av bl.a. 

boende- umgänges och vårdnadsutredningar, samarbetssamtal och barnsamtal. Medlaren är 

utbildad socionom har lång erfarenhet av medlingssamtal.  

 
3.5 Etiska överväganden 

Jag har följt Vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig  

forskning (www.stingerfonden.org). Informationskravet har jag uppfyllt då deltagarna ställer 

upp frivilligt och att de kan avbryta intervjun när helst de vill. I mitt missivbrev (bilaga 3) 

framgår mitt syfte och mina kontaktuppgifter. För att respondenterna inte ska känna sig illa 

till mods eller obehag skickade jag över en intervjumanual (bilaga 1,2 )i samband med 

missivbrevet vilket gjorde att de kunde tacka nej om frågorna kändes obehagliga, vilket då 

den första pappan gjorde. Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Jag anser att genom att respondenterna haft möjlighet att läsa 

igenom intervjun när den transkriberats har samtyckt till att materialet offentliggörs. 

Nyttjandekravet uppfylls genom att jag endast använder materialet i forskningsändamål. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att jag använder fingerade namn i min studie samt att 

jag inte avslöjar detaljer om var i Sverige denna undersökning är genomförd. Jag har också 

varit försiktig med hur jag har förvarat det inspelade materialet i mitt hem. Det digitala 

materialet har jag förvarat på ett USB-minne och de inspelade banden i en låda i mitt hem. 
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3.6 Procedur 

Jag har valt att arbeta efter en framställning av Strauss och Corbin (1990) presenterad av 

Creswell (1997, s.55-58) och som genererar en faktisk teori som kan användas inom ett 

specifikt område, den rättsliga processen när det gäller tvisten om barn. Som stöd i mitt 

metodiska genomförande har jag använt mig av Morrow & Smith´s tillvägagångssätt 

(Creswell, 1997, s. 297-319). 

 

3.6.1 Genomförande av intervju 

Intervjuerna med föräldrarna genomfördes i deras respektive hem och tog ca 90 minuter 

vardera. Då mamman hade fått intervjuguiden innan vi träffades innebar det att hon var 

förberedd på vad vi skulle prata om. Därför beskrev jag endast övergripande hur jag hade 

tänkt att vi skulle gå till väga rent praktiskt. Jag talade om att samtalet spelades in med 

diktafon och bandspelare. Sedan uppmanades mamman att prata öppet om sin konflikt med 

stöd av intervjumanualen. Jag ställde följdfrågor för att få mer förståelse för vissa händelser 

eller handlingar som hon varit med om och utfört. Denna mamma var otroligt engagerad i 

frågan och att vi känner varandra underlättade säkert att hon kunde vara väldigt öppen med 

vad hon varit med om. Pappan hade däremot tackat nej till att läsa en intervjumanual och 

därför gick jag igenom mina frågor innan vi började intervjun. På så sätt visste pappan när vi 

började vad intervjun skulle fokusera kring. Då jag inte har pratat med pappan tidigare 

innebar det att vi pratade mer om bakgrunden till konflikten och mindre om själva 

rättsprocessen. 

 

De professionella aktörerna intervjuades på respektive arbetsplats, antingen på deras privata 

kontor eller i samtalsrum och de hade alla tagit del av intervjumanualen och några hade 

förberett sina svar noggrant och gjort anteckningar. De uppmanades också att tala öppet i så 

stor mån de kunde med hänsyn till intervjumanualen men då intervjun stannade av använde 

jag manualen till att få igång respondenterna igen. Intervjuerna med de professionella 

aktörerna tog därför endast ca 60 minuter vardera. Jag vill påpeka att medlaren fick frågor 

som behandlade hans arbete som medlare men stundtals rörde hans utsagor arbetet som 

familjerättssekreterare. Jag tyckte att det var intressant att få utsagor från en till respondent 

från ett annat familjerättskontor i en annan stad med i min studie. Därför kommer medlarens 

utsagor också att beaktas i analysen som rör Familjerättens samarbetssamtal i min studie.  
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3.7 Databehandling/Analys 

Jag har anpassad metoden utifrån de förutsättningar jag har haft och det innebär att jag från 

början har haft ett begränsat strategiskt urval på sex personer. Jag har enligt metodens 

principer pendlat mellan en induktiv och en deduktiv ansats i min insamling av data. Den 

första intervjun var baserad på en induktiv ansats, utan på förhand uppsatta hypoteser. Efter 

den första intervjun analyserats fick jag med mig hypoteser som jag använde mig av i nästa 

intervju. Jag kunde därmed använda svar från tidigare intervjuer till att utarbeta nya 

frågeställningar till nästa respondent. På så vis menar jag att jag arbetat deduktivt i min 

datainsamling. Jag lyssnade på mina intervjuer i Windows Media Player i min dator och 

transkriberade intervjuerna i Word genom att lyssna och skriva om vartannat. Efter intervjun 

transkriberats lyssnade jag noga igenom allt flera gånger och kontrollerade i Word för att 

inget skulle bli fel.  

 

Intervjun strukturerades genom styckesindelning där varje fråga jag ställer under intervjun blir 

ett nytt stycke. Då jag kände mig nöjd med transkriberingen mailade jag över det 

transkriberade materialet till varje respondent så att de kunde läsa igenom sin utsaga i lugn 

och ro och därmed få tillfälle att lämna synpunkter på materialet. Det fick inte ändra eller 

radera några utsagor. På så vis låter jag respondenten lägga sin hand på materialet innan jag 

börjar arbeta med det. Detta material har jag sedan analyserat efter metodens principer och det 

innebar att jag använde det transkriberade materialet som underlag. Arbetet med analysen 

innebar att jag kopierade text från det transkriberade materialet till andra dokument för att 

sedan använda dessa citat i analysarbetet. Jag arbetade strukturerat efter metodens principer 

och det innebar att jag började med den öppna kodningen för varje respondent, fortsatte med 

den axiala kodningen, den selektiva kodningen och med hjälp av mina hypoteser kunde jag till 

slut bilda en teori. Hela analysarbetet krävde en arbetsinsats om ca 120 timmar. Därtill krävde 

arbetet med bildandet av en teori och en pedagogisk modell för denna en arbetsinsats om ca 

35 timmar. 

 
3.8 Reliabilitet, validitet och generalisering av kvalitativa resultat 

Generalisering av kvalitativa fallstudier kan ifrågasättas, kanske det är denna metods svaghet. 

Men som Alvesson & Sköldberg (2007, s.39) menar beror det på vad man menar med 

generalisering. Det är för mig omöjligt att med ett urval på endast två föräldrar hävda att det 

är ett generaliserbart resultat. Mitt resultat kan däremot påvisa hur två föräldrar av olika kön 

upplever en rättslig tvist om barn och de konfliktlösningsmetoder som den innefattas av och 
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det kan förhoppningsvis inbjuda till en diskussion kring vad genus har för betydelse för 

lämpliga föräldrar i en rättslig tvist om barn. Jag vill härmed klargöra att mitt syfte är inte att 

generalisera utan att informera.  

 

Holme och Solvang (1997, s.163) menar att validitet avser i vilken utsträckning jag i min 

studie mäter det jag hade för avsikt att mäta. Validiteten i min studie innebär inte att jag 

försöker hitta den enda sanningen och sedan befästa den med en teori. Jag vill berätta om hur 

människor upplever en verklighet som för dem är en sanning. Validiteten blir högre om 

respondenterna som berättar om sin verklighet känner förtroende för forskaren, vilket jag 

anser att mina respondenter har gjort. En risk som jag som forskare har tagit är att jag valt att 

intervjua en person som jag har en privat relation till, mamman i min studie. Det finns en risk 

att mamman påverkas av mig som forskare, antingen att hon berättar mer öppet för mig än de 

andra respondenterna eller att hon känner sig begränsad av vår privata relation. Jag har ändå 

bedömt att min metod väger upp risken för övertolkningar eller andra felaktigheter som kan 

påverka validiteten.  

 

Då den metod jag använt mig av inte innebär att jag som forskare ska tolka utsagor, utan koda 

dem utifrån ett strikt regelsystem innebär det att min analys inte avsevärt påverkas av 

förhållandet mellan oss. Jag hävdar därför att metoden i sig själv väger upp validiteten. 

Reliabiliteten avser om man valt rätt instrument för att mäta det man vill mäta (Holme & 

Solvang 1997, s.163). Jag har valt att intervjua mina respondenter efter en intervjuguide som 

de på förhand tagit del av. Min tanke bakom detta var att ämnet vårdnadstvist är ett brett och 

genomforskat område och jag ville inte riskera att mina respondenter skulle få fel uppfattning 

om vad intervjun gick ut på. Jag hade en hel del kritiska frågor som jag menar är lättare och få 

svar på om respondenterna innan fått tid att förbereda sig. Risken fanns enligt mig att de 

skulle gå i försvarsställning. Jag har däremot valt att använda en metod som kräver mycket 

analysarbete, inlevelse och sensitivitet från forskarens sida, vilket riskerar en total objektivitet. 

Jag anser ändå att validiteten förstärks genom de citat som presenteras i mitt analysarbete och 

jag hävdar med stöd i tidigare forskning att det är möjligt att göra om samma studie med 

samma metod och få samma resultat.  
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4. Analys/Resultat 

Analysen beskrivs här relaterat till metodens principer, dess regler och tillvägagångssätt.  

I min studie är syftet att ta reda på vad genus har för betydelse för lämpliga föräldrars 

möjligheter och begränsningar i en rättslig tvist om barn. Jag har därför valt att relatera 

föräldrarnas utsagor till de professionella aktörernas utsagor och därför kommer föräldrarnas 

respektive handlingar och strategier relateras till de professionellas. Föräldrarna är också de 

respondenter som har deltagit i en interaktion med respektive professionell aktör. På så vis 

menar jag påvisa hur processen som helhet influerar föräldrarnas upplevelser och handlingar. 

Dessa beskrivs med figurer, text och citat från intervjuerna. Med hjälp av hypoteser som 

bygger på information som framkommit i intervjuerna har jag försökt att undersöka samband 

mellan de olika aktörernas handlingar och strategier för att tydliggöra utvecklandet av min 

slutliga teori. 

 

4.1 Öppen kodning  

Den öppna kodningen innebar att jag hittade ett flertal kategorier som aktörerna talar om; 

lagar, avtal, familjerätt, tingsrätt, samtal, kommunikation, föräldrar, föräldraskap, samhällets 

ansvar, barnen, vårdnad, umgänge, boende, konflikter, advokat, samarbetssamtal, pappor, 

mammor, och domstol. I dessa kategorier ingår uttalanden om; socialregister, tvång, 

interimistiska beslut, bedömning, människor i kris, män, kvinnor, konsekvenser, förhållanden, 

barnets bästa, medlare, barnkonventionen, juridik, utnyttjande av rätten, utredning, 

diskriminering, befogenheter, barnperspektiv, vuxenperspektiv, moral, familjer, fel instans, 

juridiska problem, principer, medling, skyldigheter, beteende, möten, ekonomi, rättvisa, 

närvaroplikt och stöd.  Den öppna kodningen gav ett flertal huvudkategorier som 

respondenterna valde att prata extra mycket om och som tillförde materialet mycket 

information. Huvudkategorierna är lagstiftningen, Familjerätten, föräldrarna och domstolen. 

Huvudkategorierna är nära förknippade med andra kategorier s.k. underkategorier. Dessa 

underkategorier skiljer sig beroende på vilken aktör som lämnar informationen. Egenskaper 

hos underkategorierna ger vidare utrymme för en eller flera andra informationsenheter som 

har ett samband med den första huvudkategorin. 

 
1. Relationen Barnet – Lagstiftning – Familjerätten – Domstol – genus – barnets bästa – 

snabbupplysningar – utredning – domskälen – avtal – samhällets stöd – ansvar – föräldrar – 
samarbete – konflikt – vårdnad, boende och umgänge  

2. Relationen Barnet – Familjerätten – resurser – befogenheter – konflikt – stöd – utredning – 
samarbetssamtal – avtal – konfliktlösning – snedfördelning – diskriminering – domstol – 
rättigheter – domare – lagen – föräldraskap – samarbete   
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3. Relationen Barnet – Föräldrarna – genus – samhällets stöd – Familjerätten – normer och 
värderingar – ansvar – avtal – samtal – vårdnad – rättigheter – barnets bästa – lagen – 
samhällsutveckling – rättsprocessen – kostnader – medlare – advokat – konflikt 

4. Relationen Barnet – Domstolen – konflikt – barnets bästa – lagen – prejudikat – vårdnad, boende 
och umgänge – Familjerätten  

 
 

4.2 Axial kodning 

I den axiala kodningen identifierar jag en central kärnkategori som är av extra stort intresse, 

som är mest diskuterad av både de professionella aktörerna och föräldrarna och som tillför 

mest information. De samlade huvudkategorierna lagstiftning, domstolen, Familjerätten och 

föräldrarna bidrar till en central kärnkategori; barnet. För läsaren kan det tyckas självklart att 

just barnet är kärnkategorin, men jag vill påpeka att man som forskare inte på förhand kan 

veta vilken kategori som blir kärnkategorin. Det krävdes ca 40 timmar analysarbete innan 

denna kategori var en självklar kärnkategori. I min analys fanns således flertalet andra 

kategorier som låg mycket nära att bli kärnkategori innan analysen var klar. Dessa blev istället 

naturliga huvudkategorier i den slutliga bedömningen av analysen, vilket framkommer i 

föregående stycke. Den axiala kodningen som följer innebär att kärnkategorin relateras till de 

andra kategorierna för att identifiera vad som orsakade den centrala kärnkategorin att uppstå. 

Alltså, vad pratar aktörerna om när de hänvisat till barnet och hur pratar de om relationen 

mellan barnet och de andra kategorierna? Varför relaterar de barnet till en vald kategori? Hur 

aktörerna väljer att tala om relationen mellan kärnkategorin och huvudkategorierna och vilka 

underkategorier de relaterar till beror på deras subjektiva kunskap, erfarenhet, värderingar och 

deras position i processen. Nedan följer några exempel på hur aktörerna väljer att relatera 

kärnkategorin Barnet till huvudkategorierna och underkategorierna.  

Respondent → huvudkategori → kärnkategori → underkategori 

Domare → Lagstiftning → Barnet → Vårdnad 
Advokaten → Domstolen → Barnet → Konflikten 
Samtalsledare → Familjerätten → Barnet → Samarbetssamtal 
Medlare → Föräldrarna → Barnet → Rättsprocessen 
Mamman → Familjerätten → Barnet →  Befogenheter 
Pappan → Domstolen →  Barnet → Lagen 
 
4.2.1. Kausala betingelser 

Enligt metodens principer i fasen för den axiala kodningen (a) går jag nu in i nästa moment 

som innebär att jag ska beskriva de kategorier som är kausala betingelser på kärnkategorin. I 

stora drag är det också dessa huvudkategorier som fungerar som kausala betingelser på 

kärnkategorin barnet. Kategorier som är kausala betingelser är kategorier som influerar 

kärnkategorin på olika sätt och som får kärnkategorin att uppstå. Det behöver inte ske direkt 
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utan kan ske indirekt via andra kategorier som hänger samman med kärnkategorin. Denna fas 

av analysen kräver således att jag som forskare har ett öppet förhållningssätt till utsagorna 

som jag studerar och att jag inte har för bråttom att dra slutsatser. I min studie hittar jag de 

kausala kategorierna genom att analysera aktörernas utsagor som rör reflektioner om egna 

handlingar och strategier i egenskap av professionell aktör eller förälder i en rättslig tvist om 

barn. Enligt metodens principer i fasen för den axiala kodningen (b) innebär detta att 

respondenterna i sina intervjuer har berättat om hur de tänker och resonerar kring sina 

handlingar hänvisat till varandra, till lagstiftningen, till vissa kontexter som exv. tingsrättens 

förhandlingar, i samarbetssamtal etc. 

 

 
För att mer detaljerat påvisa hur den axiala kodningen av kausala betingelser vuxit fram har 

jag valt att visa ytterligare ett schema på varje kausal betingelse. De har olika innehåll som 

visar sig i analysen av aktörernas handlingar och strategier och som i sin tur influerar 

kärnkategorin barnet på olika sätt. I respondenternas utsagor är vissa skeenden beskrivna i 

särskilda sammanhang som är viktiga för mig som forskare att förstå och beskriva för att en 

teori ska bli adekvat och empirinära. Det innebär att när respondenterna har talat om exv. 

tvisten om barnet har de samtidigt hänvisat till Familjerättens brist på befogenheter eller 

samarbetssamtal: 

1a) Familjerätten samarbetssamtal – tvisten om barnet 
1b) Familjerättens brist på befogenheter – tvisten om barnet 
1c) Familjerättens resurser – tvisten om barnet 
2a) Lagstiftningen sätter ramen för domstolens verksamhet – tvisten om barnet  
2b) Lagstiftningen och prejudikat – vad som är bäst för barnet 
3a) Normer och värderingar kring föräldraförmågan – vad som är bäst för barnet  
3b) Normer och värderingar kring föräldrars förväntade beteende – tvisten om barnet  
4a) Föräldrarnas inbördes konflikt – vad som är bäst för barnet 
4b) Föräldrarnas inbördes konflikt – tvisten om barnet  
 

4.2.2 Selektiv kodning 

De kausala betingelserna använder jag mig av när jag gör en selektiv kodning där jag 

validerar relationen mellan kategorier och kärnkategorin barnet, nu i en mer utkristalliserad 

Kausala betingelser: 
1. Familjerätten 
2. Lagstiftningen och 
prejudikat 
3. Normer och 
värderingar 
4. Föräldrarnas konflikt 
 

Barnet Handlingar och strategier: 
* Domare 
* Advokat 
* Medlare 
* Samtalsledare 
* Mamma 
* Pappa 



 

  26 

form av a) tvisten om barnet och b) ”barnets bästa”. Det innebär att jag försöker beskriva hur 

tvisten om barnet och ”barnets bästa” kan relateras till interaktionen mellan alla aktörer i 

rättsprocessen. Dessa två delar av samma kärnkategori är det viktigaste och mest uttalade i 

alla utsagor och relationen mellan kärnkategorin och andra kategorier är avgörande för de 

handlingar och strategier som aktörerna använder sig av. Jag kommer i följande avsnitt 

validera relationen mellan de professionella aktörernas handlingar och strategier med 

föräldrarnas handlingar och strategier genom att använda kärnkategorin, kausala betingelser 

och andra underkategorier. Enligt metodens principer i fasen för den axiala kodningen (c) har 

jag upptäckt olika kontexter som influerar aktörernas handlingar och strategier. På så vis kan 

jag påvisa hur aktörerna agerar i relation till de kontexter som de befinner sig i och hur 

aktörerna påverkar varandra. Den sista delen i den axiala kodningen (d) innebär att jag som 

forskare upptäcker att handlingar som aktörerna använder sig av får konsekvenser, i min 

studie var det flest negativa konsekvenser, och dessa kommer jag att redovisa i samband med 

presentationen av aktörernas handlingar och strategier i nästa stycke. Jag använder också 

figurer och modeller efter varje avsnitt som kan påvisa hur mål-medelrelationer, yttre 

kausalsamband verkar i aktörernas handlingar. I samband med presentationen av aktörernas 

handlingar och strategier i förhållande till kärnkategorin kommer också de hypoteser som 

framkommit under intervjuarbetet att användas som verktyg för att skapa en förståelse för min 

slutgiltiga teori i kapitel fem.  

 
4.3 Aktörernas handlingar och strategier 

I denna fas beskrivs vilka strategier och handlingar som aktörerna använder i förhållande till 

kärnkategorin, barnet, vilken specifik kontext och generella kontexter som influerar dessa 

strategier och handlingar samt vilka konsekvenser dessa strategier och handlingar får.  

De kausala betingelserna har sammanhang med aktörernas strategier och handlingar i och 

med att aktörerna väljer strategier utifrån de kausala betingelsernas funktion på kärnkategorin. 

Dispositionen i följande del innebär att varje professionell aktör presenteras och till varje 

professionell aktörs handlingar och strategier i en viss kontext kommer nu föräldrarnas 

upplevelser och handlingar att relateras. För att du som läsare ska känna att du följer med i 

berättelsen och för att min presentation av föräldrarnas handlingar och strategier ska förstås 

som en kedja av händelser kommer jag att ”berätta en historia”. Denna historia börjar när 

föräldrarna separerat och en konflikt uppstår. Den första kontakten dessa föräldrar tar är med 

Familjerätten och då är det lämpligt att berättelsen börjar med samtalsledaren på Familjerätten 

och dennes handlingar och strategier. Berättelsen fortsätter sedan naturligt medan vi följer 
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föräldrarnas resa genom processen som följs av advokaten, domaren och till slut medlaren 

som för många föräldrar är en slutstation i vårdnadstvistens långa process.  

 
4.3.1  Bakgrund  

Föräldrarna i min studie har kontaktat Familjerätten då konflikten har blivit så allvarlig att 

föräldrarna behöver professionell hjälp. Mamman i min studie hade enskild vårdnad om 

barnet, Pelle, och barnets pappa, Nisse, hade umgängesrätt men enligt mamman tog Nisse inte 

sitt ansvar och detta resulterade i flera konflikter mellan föräldrarna. Nisse kom inte och 

hämtade sonen på utsatt tid och han flyttade till en annan stad och vägrade uppge adress och 

telefonnummer, vilket innebar stora påfrestningar för både mamman och Pelle. Föräldrarna 

deltar i frivilliga samarbetssamtal till en början men mamman anser idag att det stöd hon fick 

på Familjerätten att lösa konflikten utanför domstolen var bristfälligt. 

 
Mamman: ”Jag förslog ett nätverksmöte där alla kunde träffas /…/ Men nej det kunde 
inte familjerätten fixa, sån kompetens har inte dom. Det skulle ju vara psykteamet eller 
familjerådgivningen eller nån annan som skulle få ta det. Nej, det brukade inte dom 
göra”. 

 

Pappan i min studie låter barnens mamma och barnen bo kvar i den gemensamma bostaden i 

ett år efter separationen under tiden barnens mamma letar ny bostad och pappan flyttar själv 

till en bostad i närheten. Pappan träffar barnen varje dag efter jobbet och anser att relationen 

mellan föräldrar och barn är bra. Men efter några månader träffar pappan en ny kvinna. Då 

förändras hans relation till barnens mamma och till hans barn: 

 
Pappan: ”När hon fick reda på att ja hade träffat en ny då drog hon tillbaka ungarna 
för mig /…/ helt plötsligt drogs det där in..….jag fick ju inte komma in här å hälsa på 
ungarna heller”. 

 

Under fem månader tillåter barnens mamma att han träffar sina barn. Pappan kontaktar då 

Familjerätten och föräldrarna går dit för att delta i frivilliga samarbetssamtal. Pappan har 

förhoppning om att Familjerätten genom samtal med båda föräldrarna kan hjälpa honom att få 

möjlighet att träffa barnen. Pappan uppmärksammar Familjerätten på att mamman inte är 

samarbetsvillig och menar att det är något som bör diskuteras: 

 
Pappan: ”/…/ jag har ju hävdat hela tiden att hon inte är samarbetsvillig och att det 
sätter sig i ungarna ..många gånger så har man ju fått åkt därifrån utan barn. ALLA 
problem är när hämtning sker hemma hos mamman då får man inte med sig barna”. 
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4.3.2 Samtalsledarens handlingar och strategier i en kontext av Familjerättens 

verksamhetsområde 

Under denna rubrik presenteras utsagor från två professionella aktörer. Den ena är 

samtalsledare på Familjerätten i en stad och den andra är medlare som också arbetar på en 

Familjerätt i en annan stad. Samtalsledarens handlingar och strategier är en funktion av det 

kausala sambandet mellan samarbetssamtalens funktion och ”barnets bästa”. Det innebär att 

jag som forskare har upptäckt att samarbetssamtalens verkliga funktion, att lösa konflikter 

mellan föräldrar är influerade av det utomrättsliga ”barnets bästa”, vilket bygger på normer 

och värderingar. Kontexten som samtalsledaren befinner sig i är i stort sett Familjerättens 

verksamhetsområde, ett forum för att få föräldrarna att komma överens om barns situation. 

Samtalen ska fokusera på barnet och inte på föräldrarnas inbördes konflikt. För att återgå till 

analysen av samtalsledarens handlingar och strategier fortsätter jag nu med en presentation av 

respondenternas utsagor. Samtalsledaren förespråkar samarbetssamtal och avtal och ser 

möjligheter att enas utanför domstol. Medlaren å andra sidan menar att avtalen inte alls 

påvisar att en konflikt är löst utan snarare att konflikten fortfarande är infekterad och att 

föräldrarna inte litar på varandra: 

 
Medlare: ”Men det är spännande asså att man kröner framgångsrika samarbetssamtal 
med ett avtal då är ju folk överens i alla fall ,varför ska dom ha ett avtal då rå/…/”. 

 
Fler föräldrar skriver avtal på Familjerätten men avtalen är endast tvingande för de föräldrar 

som har juridiskt ansvar för barnet d.v.s. vårdnad. Om den förälder som har enskild vårdnad 

saboterar umgänget för den andra föräldern kan denne dömas till att betala vite men det finns 

enligt samtalsledaren inget krav på att umgängesförälderns ska hålla sin del av avtalet:  

 
Samtalsledare: ”Neej, jag tycker att det är en miss..i svensk lagstiftningen det tycker jag 
/…/det borde va tvingande, ett avtal borde va tvingande för båda parter”. 

 
För den föräldern som har enskild vårdnad gör avtalet ingen skillnad så länge den andra 

föräldern inte vill samarbeta eftersom det inte är tvingande. Mamman i min studie som har 

enskild vårdnad försökte under två års tid att få Nisse, som har umgängesrätt, att komma till 

Familjerätten så att de kunde skriva avtal där istället för att gå till domstol. Men för att få till 

ett avtal måste båda föräldrarna frivilligt delta i samarbetssamtalen och mamman fick erfara 

att Familjerättens brister i befogenheter, innebär att de inte kan tvinga en förälder till 

samarbetssamtal: 
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Mamman: ”/…/ de har ju ingen stuns, de har ju inga befogenheter alls. De kan ju inte 
tvinga nån att prata. De kan bara uppmuntra till det men annars kan de inte göra så 
mycket”. 

 
Samtalsledaren har förståelse för  att föräldrar ibland väljer domstolen före Familjerätten för 

att på så sätt tvinga den andra parten till att få ett slut på konflikten: 

 
Samtalsledare: ”Vi har ju inga möjligheter att tvinga föräldrar hit vi har ju inte det, 
men det kan man ju via domstolar där blir det ju, medverkar man inte då blir det ju ett 
beslut så att på det sättet så har det ju en annan tyngd”. 

 

Ett stort problem för mamman i min studie var just att Nisse inte ville delta i samarbets-

samtalen på Familjerätten hänvisat till att det endast fanns kvinnliga samtalsledare och att de 

enligt Nisse alltid tog mammans parti i samtal. Att det oftast är kvinnor som är samtalsledare 

på Familjerätten medger samtalsledaren kan skapa en känsla hos pappor att de blir 

diskriminerade: 

 
Samtalsledare: ”Ja dels kan det ju vara att mannen då känner att man, det är ju en 
känsla han har, om man mer går kvinnans ärende /…/ ”. 

 
För pappan i min studie bidrog inte samarbetssamtalen på Familjerätten till någon förändring i 

konflikten mellan föräldrarna. Pappan fick erfara att det från Familjerättens sida fanns 

förväntningar på att han som pappa borde backa tillbaka och gå med på vad mamman säger 

för att på så vis lösa konflikten, hänvisat till att det var så de flesta pappor agerade. Enligt 

pappan förväntades det att han inte ska vara för påstridig när det gäller sina krav gentemot 

mamman utan att om han väntar med att gå till domstol kommer konflikten att lösa sig utan en 

rättslig process. Pappan i min studie följde till en början detta råd men det fick motsatt effekt: 

 
Pappan: ”Ja jag backade ju undan då å sen vart det ju tvärt om istället jag fick inte 
träffa ungarna överhuvudtaget.”. 

 
 
Samtalsledaren menar att mammor har starkare band till barnen, genom graviditet och amning 

och det är därför förenligt med ”barnets bästa” att få vara med sin mamma vid en separation, 

särskilt när barnen är små:  

 
Samtalsledare:” /…/ men kvinnan har en fördel av att ha en starkare anknytning till 
barnen genom att barnen är mer knutna till henne..så i en separation så kan det ju 
gynna kvinnan…. det kan jag känna /…/”. 

 
Både samtalsledaren och medlaren menar att många pappor hamnar i en svår situation när de 

hamnar i konflikt med mamman om barnen pga. beslut som tagits i en annan kontext då 
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föräldrarna bodde ihop. Pappan i min studie menar att han har mycket starka band till sina 

barn även fast han inte varit föräldraledig och det var just banden till barnen som fick honom 

att ta kontakt med Familjerätten då han såg att barnen for illa av att inte få träffa honom: 

 
Pappan: ”Jag har tagit kontakt för jag ser ju att ungarna far illa”. 

 
Medlaren menar att olika egenskaper hos mammor och pappor som tillsammans kompletterar 

varandra är svårt att hantera när de ställs emot varandra i en konflikt och att det för det mesta 

är kvinnan som vinner på en sådan jämförelse: 

 
Medlaren: ”/…/  tillsammans är det där en rätt så bra mix, va men sen när det ställs 
emot varandra då ja…då blir det lite komplicerat”. 

 
När föräldrar ställs emot varandra i en konflikt om barnen är det normer och värderingar kring 

föräldrarnas olika egenskaper som influerar hur man vill lösa konflikten och brister i befogen-

heter som står i vägen för dessa lösningar bl.a. att Familjerätten inte kan tvinga föräldrar till 

samtal. Avtalen är inte heller ett bevis på att föräldrarnas konflikt är löst. Så här långt i 

analysen kan jag som forskare påvisa att både mamman och pappan i min studie har använt 

sig av samma strategi för att lösa konflikten. De har kontaktat Familjerätten och påbörjat 

frivilliga samarbetssamtal, vilket inte varit lätt att genomföra på frivillighetens väg. Då vill jag 

som forskare undersöka huruvida det finns några skillnader i mammans och pappans 

upplevelser när det gäller samarbetssamtalens funktion för konfliktlösning och om föräldrarna 

i så fall agerar på olika sätt framöver i processen, hänvisat till deras upplevelser. 

 

Båda föräldrarna i min studie förväntar sig att konflikten kan lösas med hjälp av 

samarbetssamtal. Pappan upplevde att normer och värderingar kring mammor och pappor i 

egenskap av förälder influerade samtalsledarens sätt att försöka hitta en lösning på konflikten 

medan mamman upplevde att brist på befogenheter var det största problemet.  Båda upp-

levelserna har verifierats av samtalsledaren och medlaren. 

 
Mamman i min studie upplever att Nisse särbehandlats av Familjerätten. Mamman som har 

enskild vårdnad har informationsskyldighet och måste hålla de utsatta tiderna för umgänget 

men några liknande krav ställs inte på Nisse. Hon får inte tillräckligt med stöd gällande 

försöken att få Nisse att ta mer ansvar för Pelles situation. Nisse vägrar att komma på 

samarbetssamtalen och mamman upplever att Familjerättens inte ser det som ett problem: 
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Mamman: ”/…/  han kan bara vägra. Å ingen kan tala om för honom vad han borde 
göra. Det är klart att jag känner att han är särbehandlad”. 

 

Trots mammans idoga försök att komma överens på Familjerätten blev hon till sist stämd till 

domstol av Nisse när hon pga. konflikten vägrat lämna ut sonen till Nisse vid ett tillfälle. 

 

När pappan i min studie sitter i samtal på Familjerätten upplever han inte har några rättigheter 

eller bestämmanderätt trots att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen. Pappan har 

svårt att acceptera de argument som Familjerätten använder sig av när de hävdar att barnen 

har det bättre med sin mamma och han menar att argumenten bottnar i normer och värderingar 

som han inte ställer sig bakom. Pappan hävdar att hans band till barnen som Familjerätten 

hävdar är sämre än mammans, delvis har blivit försämrat pga. att mamman inte tillåtit honom 

att träffa barnen men att man i samtal inte beaktat detta: 

 
Pappan: ”Då har man ju sämre band till barna helt plötsligt men det är ju på grund av 
att man blir NEKAD barna…det är ju så det går till. Man försöker ju med näbbar å 
klor å ha barna mer men få ett nej hela tiden”. 

 
Pappan menar att det egentligen inte spelar någon roll om samtalsledarna är män eller kvinnor 

utan att det handlar mer om en generationsfråga och vilka normer och värderingar man bär 

med sin som person. Pappan upplever därför att samtalsledarna inte är rättvisa mot honom i 

samarbetssamtalet och att det finns något slags krav på att han ska bevisa att han är en bra 

förälder men att mamman inte behöver bevisa någonting eller stå till svars för att hon 

undanhållit barnen för honom: 

 
Pappan: ”Det lyser ju igenom allra helst i dom här äldre damerna på familjerätten, att 
det är SÅ det ska va. Ja för många är det ju självklart att det är mammans roll i det 
här/…/ JAG måste BEVISA att jag är en fullt duglig pappa, att det inte är nåra 
konstigheter. Ja ja att jag duger nånting till”. 

 

Pappan känner att alla dessa argument används i en slags utmattningsprocess, att han ska sluta 

bråka om sin rätt att träffa barnen och gå med på mammans förslag, som samtalsledarna 

ställer sig bakom, för att lösa konflikten: 

 
Pappan: ”/…/ om jag ska GE mig eller inte..det är typ det det handlar om..det är 
det..jag ser ju att det pågår ju nästan som en utmattningsprocess den här 
familjerätten..dom försöker ju att matta ut pappan på nå vis…å gå med på..ja..saker 
som man inte vill egentligen”. 
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Pappan menar att mammans beteende inte blir ifrågasatt även om Familjerätten ser problem 

som ligger hos mamman. Pappan hävdar därför att Familjerättens brist på befogenheter 

förvärrat konflikten: 

 
Pappan: ”Hon ammade ju ända upp till hon va tre år…nästan ja det är ovanligt men 
det är klart det blir extra får man en hållhake då dras det ut på..det såg jag”. 

 
Slutsatserna av denna analys blir alltså att skillnader i upplevelser resulterar i samma resultat. 

Pappan kontaktar en advokat då han märker att samarbetssamtalen inte alls har den verkan 

som han trodde att de skulle ha och att han inte får stöd i sin roll som pappa. Pappan får då 

genom ett interimistiskt beslut rätt till umgänge med sina barn, något som inte har varit 

möjligt att få fram på frivillig väg genom samtal. Då Familjerätten inte kan tvinga Nisse till 

samarbetssamtal så mamman och Nisse kan skriva avtal där, hamnar till slut också mamman i 

min studie i domstol. Detta var dock på Nisses initiativ och inte på mammans. 

 

4.3.2.1 Konsekvenser av samtalsledarens handlingar och strategier 

Konsekvenserna av samtalsledarens handlingar och strategier beskrivs nedan i figur 1 och 

innebär att även om föräldrarna frivilligt har börjat i samarbetssamtal så upplever pappan att 

han är diskriminerad. Mamman å andra sidan upplever att pappa Nisse blir särbehandlad och 

att ansvaret för barnet indirekt därför endast vilar på mamman. Familjerätten kan inte tvinga 

någon av föräldrarna till samarbetssamtal och därför har mamman svårt att få till ett avtal om 

umgänge. Familjerättens brist på befogenheter leder således till att mamman hamnar i domstol. 

Vidare upplever både mamman och pappan i min studie att Familjerättens bedömning om vad 

som är ”barnets bästa” grundar sig på normer och värderingar vilka är svåra att acceptera som 

förälder. Sammanfattningsvis kan jag säga att konsekvenserna i detta fall var negativa för 

båda föräldrarna, då ingen av dem ville gå till domstol från början. De tvingas alltså in i en 

rättslig process mot sin vilja. 

 
Så här långt i processen har bl.a. normer och värderingar kring mammors och pappors relation 

till sina barn, hänvisat till anknytning, amning mm används som ett argument till vad som är 
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bäst för barnet vid en konflikt mellan föräldrarna. Pappan har dock genom ett interimistiskt 

beslut via domstol fått rätt till umgänge med sina barn. Som forskare menar jag att domstolen 

bedömer det som bäst för barnen att få träffa sin pappa kontinuerligt, oavsett om han inte har 

lika starka band till sina barn som Familjerättens samtalsledare hävdar att mamman har. Som 

forskare funderar jag då på om domstolen går strikt efter lagboken och inte tar hänsyn till den 

konflikt som råder mellan föräldrarna eller kan det vara så att domstolens funktion för 

konfliktlösning faktiskt fungerar. Nu finns tillfälle att ställa upp en hypotes som rör 

föräldrarnas konflikt i relation till barnets bästa. Hypotes 1: Domstolen löser föräldrarnas 

inbördes konflikt hänvisat till ”barnets bästa” och lagstiftningen. 

 
4.3.3 Advokatens handlingar och strategier i en kontext av Domstolens handläggning, 

auktoritet och funktion samt lagstiftning/förarbeten 

Advokaten har till uppgift att föra sin klients talan i domstol. Advokaten använder sig av de 

verktyg som kontexten erbjuder. Dessa verktyg är lagstiftning, prejudikat och en kunskap om 

domstolens handläggning av tvister om barn. Sedan HD 2006 fastslagit att föräldrarnas 

konflikt kan vara ett argument till att tilldela en förälder enskild vårdnad hänvisat till ”barnets 

bästa” innebär det att aktörerna i domstol fokuserar på föräldrarnas konflikt samt hur 

situationen för barnet skall bli hänvisat till den. Det innebär att advokatens handlingar och 

strategier bottnar i en dels teoretisk, dels praktisk kunskap av domstolens handläggning 

av ”barnets bästa”. Advokatens handlingar och strategier är därför en funktion av det kausala 

sambandet mellan lagstiftning/prejudikat och ”barnets bästa”. Advokaten menar att 

Familjerätten hanterar många konflikter och att i de fall som föräldrar vänder sig till domstol 

är konflikten särskilt komplicerad och allvarlig. Möjligheten till att lösa konflikten på 

Familjerätten är enligt advokaten redan prövad när föräldrarna väl kommer till advokaten. 

Advokaten menar vidare att som lagstiftningen ser ut idag, att domstol tilldömer en förälder 

enskild vårdnad hänvisat till en allvarlig konflikt, gör att domstol ibland tar beslut som kan 

skapa en större konflikt mellan föräldrar. Advokaten hävdar att en enskild vårdnad är drastisk 

då man fråntar den ena föräldern det juridiska ansvaret för barnet, rätt till information om 

barnet osv. Om det fanns ett mellanting mellan enskild vårdnad och gemensam vårdnad skulle 

det enligt advokaten kunna innebära färre konflikter mellan föräldrar: 

 
Advokaten: ”Ibland hade kanske en konflikt eller en process kanske hade kunnat 
undvikits om man hade haft mellansteget…att man inte hade blivit fråntaget allt..men 
ändå en del”. 
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Advokaten kritiserar lagstiftningen och dess inverkan på konflikten mellan föräldrarna men 

advokaten menar också att det finns anledning att kritisera de domslut som föräldrarna får i 

sin hand: 

Advokaten: ”Men det kan man ju tänka sig att det kanske mer kunde komma fram i 
domskälen och dom skriver lite lite tydligare och lite mera peka liksom tala om för 
parterna att det här är väldigt viktigt och så det hade nog varit bra.”. 

 
Mamman anser likt advokaten att domstolen i hennes fall kunde ha varit mer tydliga i 

domskälen gällande föräldrarnas konflikt. Domskälen borde enligt mamman innehålla något 

som antyder till att föräldrarna bör lösa sin inbördes konflikt genom att prata med varandra: 

 
Mamman: ”Jag ville ju ha det på pränt, att dom skrev i domen att vi var tvungna att 
prata med varandra. Men ingenting sånt kan de skriva i domen”. 

 
Advokaten hävdar att domstolen har till uppgift att lösa konflikter mellan två parter men 

intresset för att engagera sig i familjetvister och för de människor som befinner sig i konflikt 

är otillräckligt och att domstolen tar inte uppgiften på tillräckligt stort ansvar:  

 
Advokaten:” Jag tycker också att deras uppgift är att strukturera och att utifrån lagen 
lösa en konflikt, det är ju liksom deras uppgift, och det tycker inte dom. Eller då tycker 
dom att då är det finare om det gäller hundra tusen spänn”. 

 
Advokaten kritiserar alltså lagstiftningen om ”barnets bästa” och domstolens otillräckliga 

intresse för familjetvister trots att det enligt advokaten är domstolens uppgift att hjälpa 

föräldrar att lösa sina konflikter. Vidare hävdar både mamman och advokaten att domskälen 

är alldeles för sakliga och inte berör själva problemet, konflikten mellan föräldrarna. Om nu 

advokaten har en kunskap om hur lagstiftningen och domstolens handläggning inte alltid 

överensstämmer med föräldrars behov av hjälp att lösa konflikten så kan det vara intressant 

att undersöka vad advokaten själv gör för att hjälpa föräldrarna att genom domstol lösa 

konflikten med hänsyn till ”barnets bästa”. Därför blir nästa moment i analysen att ta reda på 

hur advokaten agerar och resonerar utifrån lagstiftningen och domstolens handläggning och 

det jämförs sedan med föräldrarnas upplevelser. 

 
En del konflikter som löses i domstol kan enligt advokaten påverka föräldrarnas 

kommunikation negativt, den cementerar konflikten då domstolen inte engagerar sig 

tillräckligt. För att processen inte ska cementera konflikten pratar advokaten utifrån det 

individuella barnet i domstol för att eftersträva ett större barnperspektiv. På så vis kanske 

föräldrarna kan acceptera det domslut som blir. Det som gör det extra svårt för advokaten att 

plädera för det individuella ”barnets bästa” i domstol, hänvisat till lagstiftningen är att den ger 
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en mer generell vinkling av begreppet ”barnets bästa”. Även om man i förarbeten pratar om 

det individuella ”barnets bästa” menar advokaten att det individuella ”barnets bästa” riskerar 

att hamna i bakgrunden i den rättsliga processen: 

 
Advokaten: ”/…/  alla barn klumpas ihop å man säger att det är lika för alla vad det är, 
deras bästa det är liksom nåt man tar på men man går inte in så mycket på det /…/ dom 
verkar inte bry sig så mycket/…/”. 

 
Då lagstiftningen är så generell bidrar det till att advokaten pläderar utifrån sina egna 

värderingar kring vad som är ”barnets bästa” i domstolen. Utifrån det försöker advokaten få 

en mer individuell bedömning av ”barnets bästa” och då handlar det om mammors och 

pappors olika förutsättningar att ta tillvara ”barnets bästa” vid en separation och allvarlig 

konflikt. Advokaten menar att pappor kan uppleva att de är diskriminerade när det kommer 

till mindre barn, men att hon inte håller med om att de är diskriminerade. Det handlar enligt 

advokaten om ”barnets bästa” och barnets rättigheter mer än vad det handlar om föräldrars 

rättigheter och det är enligt advokaten inte rimligt att ta hänsyn till pappors rättigheter vid en 

konflikt: 

 
Advokaten: ” /…/ där blir det för mycket lika rätt och sånt här /…/ mer lika rätt från 
pappernas sida och jag tycker inte det här är frågan om lika rätt”. 

 
Pappan å andra sidan menar att det inte endast handlar om hans rätt som förälder utan också 

om hans barns rätt till båda sina föräldrar: 

 
Pappan: ”Barnen är ju förlorare…det är dom ..det är ju inte frågan om att vinna. Det 
är ju frågan om att ungarna ska ha det bra, att dom ska få vara lika mycket hos 
mamman å som hos pappan”. 

 
För att föräldrarna ska kunna förlika sig med ett domslut taget med hänsyn till ”barnets bästa” 

försöker advokaten plädera för det individuella ”barnets bästa”, även om det för det mesta 

hamnar i bakgrunden av domstolens beslut. Många pappor känner sig ändå missnöjda med 

domstolens handläggning av ”barnets bästa”, särskilt när det gäller små barn och konflikten 

fördjupas från pappornas sida. 

 

Pappan i min studie kom överens med barnens mamma innan de klev in i tingsrättssalen första 

gången. Det blev således aldrig en rättslig process. Pappan strävade efter växelvis boende men 

pappans advokat menade att man som pappa inte ska driva sina mål för hårt i domstol. Det är 

mer strategiskt att ta en bit i taget och på så vis utöka umgänget successivt för att ha en rimlig 

chans till växelvis boende senare. Pappan fick alltså rådet av sin advokat att inte begära för 
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mycket tid med sina barn i domstol utan att vara försiktig i sina krav hänvisat till den nya 

lagen från 2006 då domstolen hänvisat till ”barnets bästa” tilldömer en förälder enskild 

vårdnad vid en allvarlig konflikt: 

 
Pappan: ”Jaa..att man ska vara lite försiktig å inte ta allt på en gång, säger man, 
särskilt min advokat, man ska ta lite bit för bit, å inte rusa på med hälften hälften utan 
för att ha en möjlig chans i tingsrätten så ska man gå lite successivt fram. å begära lite 
då och lite då för att få mera dagar..vartefter å hittills så har ju det FUNKAT. Men på 
en väldigt lång tid”.  

 

Pappan menar att det bästa för barnen hade varit att föräldrarna kom överens i samarbets-

samtal men pga. att inte Familjerätten kunde hjälpa honom med att lösa konflikten med 

barnens mamma blev domstolen till slut det enda alternativet för honom. Men för pappan är 

lagstiftningen hänvisat till ”barnets bästa” är ett orosmoment i hans vardag, i hans planer för 

framtiden med barnen och han är rädd att förlora det umgänge han har idag: 

 
Pappan: ”Jag står ju å trampar..för man blir ju lite varnad..för att gå en riktig 
tingsrättsväg…ja..att dom ska bestämma hur det ska bli för barna då…ja man är ju 
rädd i och med att det blev en ny lag..så känns det inte bra. För jag har ju ändock mer 
tid än bara en helg med barna”. 

 

Mammans upplevelse av hur domstolen hanterar ”barnets bästa” är att domstolen i hennes fall 

inte fullgjorde sin plikt när det kommer till Pelles bästa utan att domstolens handläggning 

avspeglar ett vuxenperspektiv: 

 
Mamman: ”I tingsrätten diskuterar man ingenting /…/  man pratar ingenting om barnet. 
Jag trodde att nu ska vi väl diskutera Pelle och vad som är bäst för honom men det var 
ju ingenting sånt. Jag var så förbannad, jag satt och bet mig i läppen”. 

 

Mamman menar vidare att domstolen inte alls bryr sig om att kommunikationen mellan 

föräldrarna är mycket dålig när de hänvisar till lagstiftningen om ”barnets bästa”: 

 
Mamman: ”Jag hävdade ju att så länge han inte kommunicerar, talar om var han finns, 
och svarar på mina frågor så ska han inte ha nån gemensam vårdnad. Han ska knappt 
ha umgänge. Å det fick jag ju snabbt veta, att det spelar ingen roll”. 

 
Varken advokat eller föräldrar anser att domstolen har tagit hänsyn till det 

individuella ”barnets bästa” eller att domstolen har tagit konflikten på stort allvar. Det innebär 

att där Lagstiftningen styr handläggningen tenderar det individuella ”barnets bästa” att 

förbigås. Vi kan också konstatera att brister i lagstiftningen genererar att advokaterna 

använder sig av normer och värderingar i pläderingen för ”barnets bästa”.  
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4.3.3.1 Konsekvenser av advokatens handlingar och strategier  

Konsekvenserna av advokatens handlingar och strategier beskrivs i figur 2 och innebär att 

domstolen erbjuds en mer individuell lösning för ”barnets bästa” men domstolen väljer inte 

alltid att se till det utan dömer utifrån mer generella aspekter hänvisat till lagstiftningen och 

prejudikat. Således får domstolens handläggning av ”barnets bästa” negativa konsekvenser för 

det individuella ”barnets bästa” samt för föräldrarnas konflikt. 

 
Domskälen behandlar vidare inte konfliktens innehåll utan konflikten används endast som ett 

argument till domslutet. Jag kan därmed falsifiera hypotes 1 att domstolen löser konflikten 

hänvisat till ”barnets bästa” och lagstiftningen. Jag har så här långt i processen 

uppmärksammat att advokaterna har svårt att påverka domstolens handläggning av det 

individuella ”barnets bästa” och att normer och värderingar styr pläderingen för det. Trots 

detta upplever advokaten att domstolen inte tar hänsyn till det individuella ”barnets bästa” och 

det ger tillfälle att ställa upp en ny hypotes: Hypotes 2: Domstols bedömning av ”barnets 

bästa” är könsneutral. För att få svar på denna hypotes ska jag nu försöka undersöka hur en 

rådman förhåller sig till föräldrarnas konflikt och till ”barnets bästa” och om det är så att 

domstolens handläggning faktiskt är könsneutral. 

 

4.3.4 Rådmannens handlingar och strategier i en kontext av Lagstiftningen  

och Domstolens funktion  

Rådmannens handlingar och strategier är en funktion av det kausala sambandet mellan 

föräldrars konflikt och tvisten om barnet. Det innebär att rådmannen ska beakta att föräldrarna 

har en konflikt när han beslutar i tvisten om barnet. Konflikten är ett av skälen till att tilldöma 

en förälder enskild vårdnad i en tvist om barn och därför är konflikten en viktig aspekt i 

handläggningen som innebär att beslut tas med hänsyn till ”barnets bästa”. När rådmannen 

arbetar som domare i tvistemål om barn har han och nämndemännen till uppgift att ta till sig 
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den information som Familjerättens utredare har gjort samt advokaternas argumentation för 

sina klienter. Att vara domare i tvistemål om barn menar rådmannen är en komplicerad 

uppgift och det är svårt att följa de juridiska principer som man annars gör i vanliga tvister, 

varför rådmannen oftast försöker få föräldrarna att komma överens innan huvudförhandlingen: 

 
Rådmannen: ”/…/  dom här målen dom innehåller nästan ingen juridik alls. Det 
innehåller bara en slags mjuka frågor om vart ska barnen vara och varför ska dom 
vara där och så vidare, det har inte så mycket med vad vi kallar för traditionell juridik”. 

 
När HD fastställt ett domslut är rådmannen mer eller mindre tvingad att följa HD:s linje och 

det innebär att domar som gäller vissa föräldrar i vissa kontexter också influerar andra 

föräldrar i samma juridiska situation: 

 
Rådmannen: ”Ja, det är ju liksom, vi är ju nästintill skyldiga å följa det som HD 
bestämmer”. 

 

Rådmannen anser att barnets rättigheter inte går att ställas mot föräldrarnas rättigheter i 

domstolens handläggning då domstolens funktion är att fokusera på barnet: 

 
Rådmannen: ”Men vi ska inte ta tillvara föräldrarnas rättigheter. Vi ska ta tillvara 
barnets rättigheter. Så som lagstiftningen är just nu så är det barnets bästa asså det är 
barnet vi ska fokusera på här /…/ ”. 

 
För domaren innebär handläggningen av tvisten om barnet att han ska ta tillvara barnets 

rättigheter, inte föräldrarnas. Domaren måste också ta hänsyn till de prejudikat som HD har 

beslutat, när han ska döma i vårdnadstvister där det finns en allvarlig konflikt. Då det står 

klart att domstolen är i mångt och mycket styrt av prejudikat och lagstiftning kring barns 

rättigheter vill jag fortsätta undersöka hur rådmannen går till väga för att försöka lösa 

konflikten, om det finns utrymme för andra tillvägagångssätt än domslut för att få föräldrar att 

börja samarbeta. Jag vill också samtidigt relatera rådmannens utsagor till föräldrarnas utsagor 

för att få en inblick i hur föräldrar kan uppleva domstolens handläggning av konflikten 

och ”barnets bästa”. 

 

Rådmannen diskuterar med föräldrarna för att bilda sig en uppfattning till möjlighet till 

samförståndslösning i en förberedande förhandling innan huvudförhandlingen. Detta samtal 

protokollförs inte. Rådmannen påpekar att domstolen inte inriktar sig på föräldrarnas inbördes 

relation utan mer på barnets situation. I sådana diskussioner kan domaren bilda sig en 

uppfattning om det finns möjlighet till en samförståndslösning eller till samarbetssamtal.  



 

  39 

Rådmannen menar ändå att det inte alltid framkommer så tydligt i de förberedande 

förhandlingarna vad konflikten egentligen handlar om: 

 
Rådmannen: ”Ja det händer nog rätt ofta att man tycker, asså att det för mig framstår 
som onödigt att dom tvistar om barnet, men jag vet ju oftast inte djupet av den här 
konflikten”. 

 
Även om domstolen har kunskap om djupet av konflikten finns ändå principer för hur 

domstolen ska förhålla sig till föräldrarnas konflikt i handläggningen av ”barnets bästa”. 

Rådmannen hänvisar till lagstiftningen när det kommer till domstolens funktion gällande 

föräldrarnas inbördes konflikt: 

 
Rådmannen: ”/…/ vi åläggs inte att lösa konflikten mellan föräldrarna utan vi ska lösa 
tvisten om barnet”. 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att rådmannen och nämndemän under huvudförhandlingen 

inte alltid vet varför föräldrarna har en konflikt utan de vet att det finns en konflikt om 

vårdnad, boende eller umgänge och det är domstolens uppgift att lösa just den konflikten. 

Även om domstolen har litet kunskap och insikt om föräldrarnas inbördes konflikt är det just 

den konflikten man hänvisar till i domslut i relation till ”barnets bästa”. 

 

Jag vill nu undersöka vidare hur man som förälder upplever domstolens funktion för 

konfliktlösning relaterat till ”barnets bästa” fungerar. Upplever föräldrarna att domstolens 

handläggning av ”barnets bästa” är logiskt kopplat till att lösa konflikten mellan föräldrarna 

och vad innebär rent konkret handläggningen av ”barnets bästa” för föräldrarnas konflikt? 

 

Mamman i min studie upplevde att domstolen inte var intresserad av att diskutera föräldrarnas 

inbördes konflikt utan fokuserade på tvisten om barnet; sakfrågan: 

 
Mamman: ”Domarna är ju inte intresserade av att diskutera barnet eller de problem 
som finns. De vill ju bara fokusera på de tider som gällde då i umgänget. Då fokuserar 
man bara på det och inget annat”. 

 
Pappan upplevde att domstolen hänvisar till konflikten mellan föräldrarna utan att vidare gå in 

på varför konflikten finns eller vem av föräldrarna som upprätthåller den. Han menar att 

domstolens handläggning indirekt stödjer mammans beteende: 
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Pappan: ”/…/ sen får man ju förklarat det att  ett veckovis boende det är uteslutet så 
länge man inte är överens så mamman kan hålla på å jäklas PRECIS hur länge som 
helst å jag får ingen ordning på det”. 

 
Jag fortsätter min analys genom att undersöka frågan om enskild vårdnad. Att konflikten 

används som ett argument till att tilldöma en förälder enskild vårdnad är vanligt och det första 

argumentet till varför en förälder ska ha enskild vårdnad. Men det är inte helt riskfritt enligt 

rådmannen. Det är möjligt för en förälder som absolut vill utestänga den andra från juridiskt 

ansvar för barnet att upprätthålla en konflikt och på så vis vinna fördel av det i tvisten: 

 
Rådmannen: ”Varje möjlighet som en förälder kan få att vinna fördel i tvisten kommer 
ju naturligtvis att utnyttjas..generellt sett. Visst är det så /…/ Det kan ju vara så att barn 
blir av med en vårdnadshavare bara för att en vill det. Så att det finns en risk med sånt 
här, visst”. 

 
Vad domstolen kan göra om man misstänker att en förälder upprätthåller konflikten för att 

vinna på det i en tvist är att försöka motivera föräldrarna att gå i samarbetssamtal. Domstolen 

tvingar vanligtvis inte föräldrar till samtal med argumentet att en misshandlad förälder inte 

bör tvingas in i samtal med förövaren. Rådmannen menar att det i familjer där våld inte 

förekommit är brukligt att diskutera varför man inte vill gå i samarbetssamtal. Därefter gör 

domstolen en avvägning: 

 
Rådmannen: ” Säger man att, jag vill inte, så bör man kanske inte göra det. Åtminstone 
om personen talar om varför den inte vill det”. 

 
Hur man som förälder upplever att domstolen inte tvingar föräldrar till samarbetssamtal, 

särskilt när man själv faktiskt vill få till en lösning kan pappan i min studie svara på. Pappan 

anser att föräldrar som inte har ett våldsamt förflutet ska tvingas till samtal av domstol för att 

lösa sina konflikter, särskilt om en av dom vill: 

 
Pappan: ”Jag tycket det ska vara en närvaroplikt så fort den ena vill det. För då 
försöker ju den i alla fall å komma överens ..å det är ju bra”. 

 
Det är alltså tydligt att det finns en viktig aspekt här som är avgörande för hur pappan 

upplever domstolens funktion för konfliktlösning. Pappan och rådmannen har tydligt skilda 

uppfattningar om vad domstolen borde göra. Även om domstolen inte tvingar föräldrar till 

samtal får ändå föräldrarna en dom och i den står domskälen. Där skulle domstolen kunna 

påpeka hur viktigt domstolen anser att föräldrarna på frivillighetens väg försöker lösa 

konflikten. Hur domskälen ser ut och vad de innebär för konflikten kan mamman i min studie 
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svara på. Mamman upplevde domskälen är alldeles för sakliga och att de borde innehålla mera 

tillrättavisningar om att föräldrarna måste lära sig att kommunicera med varandra: 

 
Mamman: ”Ingen talar om för honom att han gör fel. Utan han har lika stor rätt att 
bete sig som ett arsel som vem som helst. Men det gagnar väl inte barnen? Och det är 
återigen det här jag saknar att nån som är sunt förnuft säger att det här är i alla fall 
nån slags ram som man borde kunna ge sina barn”. 

 
Föräldrarna upplever att domstolen inte är intresserad av att lösa den inbördes konflikt som 

bidragit till att de befinner sig i domstolen och de anser att det huvudsakliga problemet är 

konflikten och att domstolen borde kunna tvinga föräldrar till samtal. Rådmannen hävdar att 

det inte är domstolens uppgift att lösa föräldrarnas inbördes konflikt, även om rådmannen 

försöker i de förberedande förhandlingarna genom att motivera föräldrarna att frivilligt gå i 

samarbetssamtal. Rådmannen menar alltså att om båda föräldrarna är lämpliga, är det bäst för 

barnet att träffa båda men om det finns en allvarlig konflikt mellan föräldrarna så är det ett 

juridiskt argument till att tilldela en av föräldrarna vårdnaden och den andra föräldern får 

umgängesrätt. Så här långt i analysen kan jag sammanfatta att domstolen har ett strikt 

förhållningssätt gällande dess funktion för konfliktlösning och det sammanfaller inte särskilt 

bra med föräldrarnas behov. Jag går nu vidare för att analysera hur föräldrarna upplever 

domstolens handläggning av konflikten hänvisat till ”barnets bästa” och jag vill undersöka om 

den är könsneutral. Vem av föräldrarna som bör tilldelas den enskilda vårdnaden, var barnen 

skall bo och hur umgänget ska se ut bedömer domstolen bl.a. utifrån uppgifter om föräldrarna 

via Familjerättens utredare som också finns med som sakkunniga i huvudförhandlingen. 

Rådmannen menar att det händer att pappor anser att denna utredning är det fördel för 

mamman: 

 
Rådmannen: ”Det behöver ju inte betyda att familjerätten på ett obefogat sätt vinklar 
utredningen till förmån för mamman utan det kanske är så att det finns sakliga skäl för 
att ge såna förslag då som är till fördel för mamman /…/”. 

 
 
I pappans fall påvisade vårdnadsutredningen att barnen hade det lika bra hos honom som hos 

sin mamma men pga. konflikten kunde pappan inte begära växelvis boende med risk för att 

förlora vårdnaden helt: 

 
Pappan: ”Det beror ju helt på fall till fall…hur det ska dömas. Alla är ju inte likadana, 
det finns säkert pappor som inte sköter sig också. Som inte är lämpliga å ha hand om 
barna…det kan jag inte förneka men då ska det vara så också. Så ska ju inte alla dras 
över en kant”. 
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Pappan påvisar en brist i domstolens handläggning av ”barnets bästa” och menar att det är 

tydligt att han som pappa får stå till svars för andra olämpliga pappors beteende och att 

domstolen inte ser honom som individ. För pappan innebär domstolens oförmåga att göra 

individuella bedömningar att han riskerar att förlora vårdnaden helt om han fortsätter att driva 

sina mål för aggressivt i domstol. Mamman i min studie menar att lagstiftningen handlar om 

extremfall där våld, övergrepp och misshandel förekommer och där barn behöver skyddas. 

Därför är det enligt mamman svårt för domstolen att ta hänsyn till ”barnets bästa” när det är 

en konflikt mellan två lämpliga föräldrar som kan användas som ett argument för ett domslut, 

särskilt när domstolen inte kan påverka konflikten mellan föräldrarna: 

 
Mamman: ”Så på nåt sätt så kände jag att samhället tillät att man psykiskt låter barn 
må dåligt, å hanteras i det här i 18 år innan dom själv kan bestämma. Samhället kan 
inte göra nånting….för det är för banalt”. 

 
Mamman hävdar att om domstolen verkligen ska ta hänsyn till ”barnets bästa” i alla sorters 

tvister, borde domstolen ha en skyldighet att hjälpa lämpliga föräldrar till en bättre 

kommunikation, särskilt när pappan faktiskt generellt sett är en bra förälder i hennes ögon: 

 
Mamman:” Vi är ju faktiskt två bra föräldrar som inte lyckas kommunicera och det 
drabbar ju bara Pelle..Och samhället hjälper ju inte föräldrar som oss, man måste ju 
vara knarkare eller så för att få hjälp. Jag känner ju såhär att vad gör samhället, vad 
är det för samhälle vi lever i, ska det vara så här?”. 

 
Föräldrar och domstol har skilda uppfattningar om vad ”barnets bästa” är. Det rättsliga och 

det utomrättsliga ”barnets bästa” hamnar i kollision med varandra i domstolen. Domstolen får 

genom Familjerätten en bedömning på vad det utomrättsliga ”barnets bästa” är. Domstolen 

relaterar sedan det sina till den rättsliga standarden för ”barnets bästa” i FB och till prejudikat 

vilket innebär att båda föräldrarna upplever att ”barnets bästa” inte tas tillvara. Mamman 

anser att det är bäst för hennes barn att Nisse tilldelas större ansvar för barnet. Pappan i 

studien anser att han ska tilldelas större ansvar för sina barn och att han och hans barn ska 

tilldelas rätten att få vara mer tillsammans. Ingen av föräldrarna upplever att domstolen tar 

hänsyn till deras individuella behov på grund av normer och värderingar kring vad som är bäst 

för barnet. Vi kan nu falsifiera hypotes 2: Domstols bedömning av ”barnets bästa” är (inte) 

könsneutral. 

 
4.3.4.1 Konsekvenser av Rådmannens handlingar strategier 

Konsekvenserna av rådmannens handlingar och strategier beskrivs i fig. 3. De samtal som 

rådmannen har med föräldrarna om deras inbördes konflikt och hur deras konflikt kan påverka 
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barnet protokollförs inte och finns ej med i domskälen. Föräldrarnas inbördes relation berörs 

inte i någon större utsträckning under huvudförhandlingen som protokollförs. Domstolen 

remitterar föräldrarna till medling alternativt samarbetssamtal om båda vill. Familjerätten 

eller medlare tar då över konfliktlösningen. Domstolen tilldömer en av föräldrarna, oftast 

mamman enskild vårdnad vid en allvarlig konflikt hänvisat till prejudicerande fall i HD. 

 
 
Då vill jag gå tillbaka till hypotes 1 som löd: Domstolen löser föräldrarnas inbördes konflikt 

hänvisat till ”barnets bästa” och lagstiftningen. Denna hypotes har jag redan falsifierat men 

jag anser ändå att det är lämpligt att gå tillbaka till den nu för att sammanfatta hela domstolens 

handläggning av konflikten. Så här långt i processen kan vi konstatera att domstolen inte 

fokuserar på föräldrarnas konflikt annat än i de förberedande förhandlingarna. Domstolen 

löser inte konflikten genom handläggningen av ”barnets bästa”. Domstolen kan däremot 

försöka att motivera föräldrarna till samarbetssamtal eller att remittera dem till medlare. I 

båda fallen måste båda föräldrarna vilja delta i samtal. Domstolen kan alltså ge uppdrag åt en 

medlare att försöka få föräldrar som misslyckats i samarbetssamtal att komma överens om 

frågor som rör barnet om båda accepterar det. Vi går nu vidare i processen och nu är vi 

framme vid den sista konfliktlösningsmetoden, medlaren. Endast mamman i min studie har 

deltagit i medlingssamtal och hennes tankar om medlingen relateras här till medlarens. Vidare 

kommer både mammans och pappans upplevelser av hela processen relateras till medlarens 

utsagor då denne har en sammanfattande beskrivning av hur föräldrar generellt mår när de 

kommer till honom. Eftersom domstolen väljer att remittera föräldrarna till medlare och inte 

till samarbetssamtal antar jag att det innebär att domstolen har högre förväntningar på 

medlingssamtalen och att domstolen har erfarenhet av att medlingssamtal i större utsträckning 

löser konflikter mellan föräldrar.  
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Min hypotes blir då: Hypotes 3: Remitterade samtal hos medlare löser konflikten mellan 

föräldrarna för ”barnets bästa”. 

 
4.3.5 Medlarens handlingar och strategier i en kontext av domstolens funktion för 

föräldrar i konflikt 

Medlarens handlingar och strategier är en funktion av det kausala sambandet mellan 

lagstiftningen och tvisten om barnet. Det innebär att medlaren har en kunskap om hur 

lagstiftningen fungerar i praktiken och det är avgörande för medlarens förståelse för föräldrars 

situation när de kommer till honom. Medlaren menar att en rättslig process inte är bra för 

föräldrar att genomgå hänvisat till att domstolen inte tar hänsyn till vad som är bäst för barnet 

och att föräldrarnas konflikt oftast är allvarligare och mer djup efter en rättslig process än 

innan: 

 
Medlaren: ”även om det officiellt ska handla om vad som är bäst för barnet va, så e det 
väl tveksamt om domstolen är rätt instans att besluta om det /…/  det handlar 
egentligen om HELT andra saker än om BARNEN”. 

 
Medlaren hävdar att föräldrarnas dåliga mående och psykiska ohälsa bottnar i att de hamnar i 

en utsatt situation efter ett domslut och att de får svårt att hantera både beslutet och relationen 

till den andra föräldern. Medlaren är skeptisk till domstolens handläggning av familjetvister 

där våld, övergrepp eller misshandel inte förekommit. För de föräldrar som befinner sig i en 

konflikt innebär själva handläggningen ingen dämpning av konflikten. Båda föräldrarna i min 

studie verifierar att processen har varit psykiskt påfrestande: 

 
Pappan: ”Ja man har ju blivit starkare som person på nåt vis..envisare. men man blir 
trött också av det. Emellanåt mådde man ju så dåligt, då orkade man ju inte så mycket 
å bry sig å gå vidare, det vart ju glapp emellan”. 

 
Mamman har valt att sjukskriva sig när det var som mest jobbigt: 
 

Mamman: ”Det är otroligt jobbigt under hela processen med advokater som står och 
hotar och man är trött, deprimerad, ledsen och lättirriterad. Man orkar inte aktivera 
sig och det är klart att det går ut över barnen. Jag fick ju sömntabletter för att kunna 
sova och tillslut sa mina kollegor till mig att gå hem och sjukskriva mig för de såg ju att 
jag inte mådde bra”. 

 
Medlaren rapporterar till domstol då han jobbar på uppdrag från domstol och det bör ge 

resultat. Medlaren menar att man kan använda lite tuffare tag mot föräldrarna än vad man 

generellt gör i samarbetssamtal eftersom domstolen har påpekat allvaret i föräldrarnas konflikt. 

Då kan även föräldrarna ha kommit till insikt om att en rättslig process om barnen inte är bra 

för barnet och föräldrarna kan vara redo att ta sitt ansvar för konflikten: 
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Medlaren: ”Då kan ju folk tänka till lite också att det kanske är dom som driver 
konflikten det kanske är dom som är problemet i det här”. 

 
Medlaren är ändå skeptisk till de befogenheter han har och tror att det ibland skulle behövas 

tuffare tag mot föräldrar. Medlaren anser att det för ”barnets bästa” skulle behövas mer tvång 

när det kommer till konfliktlösning: 

 
Medlaren: ”Asså ibland skulle det nästan vara en tvångsmedling /…/ ibland ser man ju 
att dom är HELT fel ute va å det här kommer å bara skapa mera problem för dig som 
enskild person å för barnen /…/”. 

 
För föräldrarna är en rättsprocess psykiskt och fysiskt påfrestande och när föräldrarna 

kommer till medlaren har många av dem kommit till insikt att det inte är bäst för barnen att 

lösa konflikten genom en rättsprocess. Många av föräldrarna är därför mer motiverade att ta 

sitt ansvar för konflikten och lösa konflikten utanför domstol. Det medverkar till att medlaren 

har ett bättre utgångsläge än samtalsledaren på Familjerätten. Om nu inte en 

domstolsförhandling kan påverka konflikten mellan föräldrarna är medling den sista 

konfliktlösningsmetoden som kan erbjudas. Det innebär att medlaren har delvis mer press på 

sig att lösa konflikten än vad samtalsledaren på Familjerätten har vid frivilliga samtal. Det 

som jag anser är intressant att undersöka och analysera är hur medlaren hanterar denna press 

och hur medlaren agerar utifrån domstolens förväntningar på denna konfliktlösningsmetod. 

Därför följer här en beskrivning av resultatet av analysen av medlarens utsagor och till det 

relateras mammans utsagor om sina upplevelser av medlingssamtalen. Medlaren använder sig 

av fördelen av att vara man för att få pappor att öppna sig och möta mamman i samtal. 

Medlaren hävdar att han når fram till pappor på ett annat sätt än en kvinnlig samtalsledare. 

Medlaren kan neutralisera konflikter genom att resonera pedagogiskt, även om medlaren 

egentligen säger samma sak som mamman: 

 
Medlaren: ” /…/ bara för att det kommer från henne så tar han inte till sig det å här 
kommer det nån annan å säger nästan samma sak å då kan han ta till sig det”. 

 
Mamman bekräftar att medlaren var den enda som verkligen nådde fram till Nisse: 
 

Mamman: ”Medlaren var väl den enda som kunde säga till på skarpen. Han var ju en 
bra förebild och en förnuftig person, en röst som var objektiv och som kunde säga till 
Nisse att du måste väl förstå att du måste möta henne i samtal för att det ska bli bättre. 
Medlaren var nog den enda som verkligen kunde göra nåt på så vis”. 
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Medlaren anser att föräldrar och domstol bör sträva efter en gemensam vårdnad trots en 

konflikt. Medlaren menar att det för föräldrarna är psykologiskt viktigt att de delar det 

juridiska ansvaret för barnet för att få till ett långsiktigt samarbete kring barnen: 

 
Medlaren: ”för det är ju liksom att man vill ha med pappan psykologiskt å på annat 
sätt i och med att man har gemensam vårdnad för då kan man ju också ställa krav på 
den andra på ett helt annat sätt än när man har ensam vårdnad”. 

 
Mamman hävdar dock att en gemensam vårdnad inte bör vara aktuell om föräldrarna inte kan 

kommunicera och för att uppfattas som en lämplig förälder av domstol så torde man 

åtminstone påvisa något slags intresse för samarbete med den andra föräldern: 

 
Mamman: ”Om man inte kan prata med sitt barns mamma om man vägrar att 
kommunicera så är man väl ingen bra förälder”. 

 
Mamman upplevde medlingen som bra men inte särskilt tvingande för någon av föräldrarna 

och då medlingen pågick endast under tre tillfällen fick medlingen aldrig den inverkan på 

konflikten som mamman hade hoppats på. Mamman anser därför att domstol bör tvinga 

föräldrar att prata för barnets skull när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och att 

medlingen ska vara långsiktig och strukturerad: 

 
Mamman: På nåt sätt, vem som tvingar, honom in till ett möte, det vet jag inte vad som 
skulle vara bäst egentligen men nån slags, nåt slags tryck ifrån lagstiftningen, eller 
samhället/…/”. 

 
Både mamman och medlaren menar att medlingssamtalen är den bästa konfliktlösnings-

metoden för ”barnets bästa”. De anser därför att domstolen skulle kunna tvinga föräldrar till 

medling för att lösa konflikten. Medlaren menar att en gemensam vårdnad kan vara en bra 

förutsättning för att få båda föräldrarna att ta ansvar för sina barn och på så vis tvingas in i 

samarbete. Mamman å andra sidan hävdar att en gemensam vårdnad inte är aktuell så länge 

den ena föräldern inte vill kommunicera. Deras åsikter kan vara grundade på olika 

erfarenheter och kan förstås som två sidor av samma mynt. 

 

4.3.5.1 Konsekvenser av medlarens handlingar och strategier 

Vad medlarens handlingar och strategier kan få för konsekvenser för föräldrar beskrivs i figur 

4 på följande sida. Konsekvenserna beror på föräldrarnas inställning och hur väl medlaren kan 

nå fram till föräldrarna. Att medlingssamtalen är begränsade i antal minskar möjligheten att 

lösa konflikten. Om medlaren lyckas övertyga föräldrarna att en ny domstolsförhandling inte 

är förenligt med ”barnets bästa” kan medlingen resultera i att föräldrarna beslutar sig för att 
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dela på vårdnaden och löser konflikten i samtal istället för i domstol. Bristen i medlarens 

befogenheter kan resultera i att en förälder går tillbaka till domstol för att fortsätta driva 

tvisten där. 

 
Hypotes 3 som lyder att remitterade samtal hos medlare kan lösa konflikten mellan 

föräldrarna falsifieras då det enligt mamman hade gått att lösa konflikten om samtalet pågått 

under en längre period och inte endast tre gånger. Jag hävdar dock med stöd i mammans 

utsagor att om det fanns mera tvång under längre tid hade föräldrarna löst sin konflikt. För 

mamman innebar bristen på befogenheter hos medlaren att domstolen tilldömde henne enskild 

vårdnad men växelvis boende. Som konfliktlösningsmetod har den enskilda vårdnaden inte 

fungerat alls. Konflikten med Nisse är fortfarande infekterad och någon förändring har 

mamman svårt att se i framtiden. Idag har det gått 11 år sedan mamman för första gången tog 

kontakt med Familjerätten för att försöka få till samtal mellan föräldrarna med motivet att 

slippa gå igenom en rättslig process. Mamman och Nisse har sporadisk kontakt via dator och 

telefon men befinner sig fortfarande i konflikt om det mesta som rör Pelle, särskilt pengar. 

Mamman menar att det underlättar att Pelle nu är tillräckligt gammal att prata om hur han vill 

ha boende och umgänge men att det hade varit bättre för Pelle om föräldrarna kunde prata 

som vuxna, särskilt om Pelles skolgång och fritidssysselsättning.  

 

Pappan befinner sig fortfarande på Familjerätten i samarbetssamtal men föräldrarna har ännu 

inte löst konflikten på eget initiativ, utan alla förändringar har skett genom ett domstolsbeslut 

eller via advokater. Det som bekymrar pappan mest idag är att den konflikt som enligt honom 

upprätthålls av mamman, inte går att lösa i samtal p.g.a. Familjerättens brist på befogenheter. 

Pappan menar att även om samtalsledarna kan se att mamman är den som är den som 

upprätthåller konflikten så kan de inte göra så mycket åt det. Det finns inget lagstöd för att 
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straffa en förälder som inte vill samarbeta. Till det relaterar pappan också att normer och 

värderingar om att mamman har så starkt band till barnen motverkar konfrontation med 

mamman från Familjerättens sida. Om han skulle gå till domstol igen riskerar pappan att 

förlora den gemensamma vårdnaden p.g.a. konflikten hänvisat till den nya lagstiftningen och 

han är därför tveksam till hur han ska gå till väga. Pappan menar att han idag ändå har barnen 

från torsdag till måndag varannan vecka och att det är mer än hur ett vanligt umgänge brukar 

se ut.  

 

Jag har så här långt beskrivit föräldrarnas upplevelser genom hela processen från då 

konflikten uppstod, genom samarbetssamtal, med advokater, i rättegång och i ytterligare 

samtal hos medlare och Familjerätt. Jag har påvisat hur de professionella aktörernas 

handlingar och strategier påverkar föräldrarnas handlingar och strategier och hur samband 

mellan handlingar finns. Nu återstår det för mig som forskare att väva ihop alla dessa 

handlingar, strategier och samband och begreppsmässigt göra en teori som förklarar detta och 

som påvisar de brister som finns i hanteringen av föräldrarnas konflikt, den praktiska 

tillämpningen av begreppet ”barnets bästa” och vilka möjligheter och begränsningar vilka 

dessa föräldrar beskrivit som kan härledas till genusaspekter. 

 
 

5 Teori 
5.1 Sammanfattning 
Jag har valt att göra en studie av hela vårdnadstvisten, från början till slut. Jag ville studera 

huruvida interaktionen mellan samtliga aktörer inom en rättslig process om barn kan förklara 

upplevelsen av en könsdiskriminerande handläggning av konflikten och ”barnets bästa” i 

domstol. Det innebar att jag intervjuade de professionella aktörerna som en rättslig process 

innefattas av; domare, advokat, medlare, samtalsledare samt de icke-professionella aktörerna; 

två lämpliga föräldrar, en mamma och en pappa som genomgått en rättslig tvist om barn. Jag 

kunde genom att använda mig av en metod kallad Grundad Teori skapa en förståelse för hur 

de professionella aktörerna i en vårdnadstvist hanterar konflikten mellan föräldrarna i 

rättsprocessen och hur de professionella aktörerna relaterar konflikten till ”barnets bästa” samt 

hur detta kan förklaras i termer av normer och värderingar kring män och kvinnor. Den 

Grundade Teorin utgår från data (intervjuer) för att skapa kategorier, vilket forskaren gör i en 

procedur som benämns kodning. Metodens regler innebär att kodningen sker i olika faser, den 

öppna fasen, den axiala asen och den selektiva fasen, och bidrar med olika eftersträvansvärda 

karaktärer. Forskaren upptäcker att aktörernas handlingar och strategier får konsekvenser för 
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aktörerna. I min analys upptäckte jag att de professionella aktörernas handlingar påverkar 

föräldrarnas handlingar och strategier tydligt. Konsekvenserna av handlingarna kan vara 

positiva, negativa eller neutrala men i min studie speglade utsagorna upplevelser av 

överhängande negativa konsekvenser. Hela processen innebär att forskaren relaterar 

kategorier av information till det centrala fenomenet, kärnkategorin. Forskaren kan ställa upp 

hypoteser genom att undersöka hur kategorier relaterar till varandra. De skrivs utifrån den 

axiala kodningsmodellen och kan exempelvis föreslå varför en speciell orsak influerar det 

centrala fenomenet som i sin tur influerar aktörerna att använda speciella handlingsstrategier. 

I de olika faserna växer således olika delar av teorin fram och knyts sedan ihop till en slutlig 

teori. Jag kunde genom att analysera interaktionen mellan de professionella aktörerna och 

föräldrarna, med hänsyn till lagstiftningen, skapa en teori om vad genus har betydelse för 

lämpliga föräldrars upplevelser av möjligheter och begränsningar i en rättslig konflikt 

om ”barnet bästa”.  

 
5.2 En faktisk teori 

Enligt Hartman (2001, s.54-55) måste en teori fungera och vara användbar i praktiken. Hur 

man som forskare uppnår detta är att de begrepp som bildar teorin ska vara tydliga så att 

läsaren och de som ska använda teorin kan förstå hur forskaren har genererat begreppet ur 

data. Det är också på så vis teorins användbarhet kan testas. En teori måsta också klara av att 

förklara vad som hänt, klara av att göra förutsägelser om vad som kommer att hända och klara 

av att tolka det som händer i en viss domän. Till sist måste en teori kunna modifieras, 

genomgå små förändringar kopplat till att verkligheten kan förändras genom att samhället 

förändras. Modifierbarheten är det som stödjer objektivitet i grundade teorier då teorin skall 

kunna anpassas efter verkligheten själv. En teori genererad med grundad teori kan antingen 

handla om enheter; något statiskt, eller processer; något föränderligt. Teorin skall grundas på 

data och den ska vara relevant (Hartman, 2001 s.54).  

 

En Grundad Teori ska beskriva vad som är viktigast för de personer som teorin handlar om. 

Teorin skall vara objektiv och jag som forskare skall skapa relevanta begrepp om data för min 

teori. De begrepp som jag har valt att använda i min teori är begrepp som kontinuerligt 

framträder i intervjuerna och som kan beskriva processen som aktörerna upplever den. Enligt 

Glaser (1978, s.133) måste forskaren upprätthålla den teoretiska nivån genom att hålla sig på 

en begreppslig nivå och tala om relationer mellan begrepp. Det innebär att teorin inte skrivs 

deskriptivt. Att skriva en Grundad Teori är således inte att skriva om människor utan att 
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skriva om begrepp och deras relation till varandra. Glaser (1998, s. 134) menar vidare att 

dessa begrepp är hämtade ur verkligheten och grundat på empirisk data bör tydligt 

framkomma i teorin och att dessa begrepp bör vara allmängiltiga och inte beroende av tid och 

plats för att teorin skall kunna modifieras. För att öka teorins trovärdighet bör forskaren skriva 

på ett språk som gör den lättläst och förståelig vilket bl.a. innebär att tolkningar att data skall 

vara tydliga. 

 

5.2.1 Introduktion av teorin 

Min teori handlar om en övergripande process, vårdnadstvisten och de mindre processer den 

innefattas av. Dessa kan antingen gå parallellt med varandra eller bindas ihop i varandra som 

en kedja av processer som tidsmässigt följer varandra. En process är således ett sätt att 

gruppera flera efter varandra följande stadier av samma fenomen. Hartman (2001, s.52) 

hävdar att om det inte finns några variationer av fenomenet så finns det inga olika stadier och 

då är det ingen process. En process innebär förändringar över tid och dessa förändringar har 

urskiljbara brytpunkter som innebär att något specifikt sker. Det kan vara kritiska ögonblick 

som leder till nya händelser och ett nytt stadium i processen inleds. Dessa kritiska ögonblick 

tydliggörs i min teori med stjärnor. Min teori förklarar mammans och pappans egen väg 

genom processen, de kritiska ögonblick respektive förälder upplever och handlar utifrån. 

Därför förklarar min teori en övergripande process, vårdnadstvisten och de mindre processer 

den innefattas av, relaterat till varje förälder, för att läsaren ska få förståelse för hur processen 

kan skilja sig beroende på om föräldern är en man eller en kvinna. Enligt metodens principer 

har jag funnit flertalet kategorier som respondenterna valt att tala extra mycket om men den 

kategori som de valt att tala mest om är kärnkategorin, barnet, som varierar i egenskap och i 

innehåll beroende på vilken aktör som talar om barnet.  

 

De variationer som jag funnit i min studie är följande; ”barnets bästa”, ett rättsligt begrepp, 

hämtat från FN:s Barnkonvention från början, som de professionella aktörerna använder när 

de hänvisar till lagstiftningen och prejudikat. Vidare fann jag att ”barnets bästa” också är ett 

utomrättsligt begrepp som föräldrar använder när de hänvisar till konflikten med den andra 

föräldern och domstolens handläggning av konflikten. Vidare använder aktörerna gemensamt 

begreppet ”tvisten om barnet” för att beskriva dels den inbördes konflikt som föräldrar har 

som leder till en rättslig tvist, dels när det gäller konfliktlösningsmetoder som medling och 

samarbetssamtal och när de talar om domskäl. Hur dessa variationer av kärnkategorin barnet 
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kan relateras till själva vårdnadstvisten och vilka kausala betingelser som genererar 

handlingar och strategier kommer jag att påvisa genom min teoretiska modell på sidan 55. 

Då min förhoppning med denna studie är att förmedla hur lämpliga föräldrar i konflikt 

upplever en rättslig tvist om barn hänvisat till ”barnets bästa” och påpeka vilka brister som 

finns i handläggningen utifrån ett genusperspektiv är det viktigt för mig som forskare att 

framhålla var bristerna finns och vad man kan förändra. Därför kommer jag i nästa stycke 

introducera läsaren i den teoretiska modellen och de begrepp den innefattas av. I kapitel 6 

lyfter jag fram mina reflektioner kring min studie och dess resultat. I en argumentation som 

bygger främst på föräldrarnas upplevelser men också på en generell kritik mot rättssystemet i 

Sverige, där alla ska vara lika inför lagen, diskuterar jag till sist vad lagstiftaren, våra politiker 

och våra sociala myndigheter bör reflektera över när den traditionella kärnfamiljen har 

övergetts för andra familjekonstellationer. 

 

5.2.2 De begreppsmässiga relationerna i teorin 

Jag vill börja med att tydliggöra de begrepp som är viktiga i min teori. För det första är det 

konflikten, för det andra är det lagstiftningen, främst Föräldrabalken (FB) med ”barnets 

bästa”, för det tredje är det lämpliga föräldrar och för det fjärde är det prejudikat. Dessa fyra 

byggstenar är viktiga för att förstå den rättsliga tvisten om barn som jag undersökt och min 

teori. Jag börjar med att problematisera dessa fyra byggstenar. För att problematisera 

konflikten och de aspekter som rör den i juridisk mening är det rimligt att ta upp diskussionen 

kring vad en allvarlig konflikt är. Är en konflikt allvarlig och ett i juridisk mening argument 

till att tilldöma en av föräldrarna vårdnaden om föräldrarna misshandlar varandra och barnet 

tvingas se på? Det är odiskutabelt att svaret är ja. Men frågan är om konflikten i juridisk 

mening är lika allvarlig och ett argument för en enskild vårdnad om två lämpliga föräldrar har 

olika uppfattning om var deras gemensamma barn ska bo vid en separation och barnet tvingas 

lyssna till verbala diskussioner mellan föräldrarna? Jag anser att lagstiftningen idag inte gör 

någon skillnad på dessa två fall utan båda innefattas av samma lagstiftning och det är enligt 

min uppfattning ett av de största problemen som uppmärksammas i min analys. Så länge 

konflikten går att härleda till det första fallet och ett barn behöver skyddas kan domstolen 

genom att hänvisa till lagstiftningen FB 6 kap 2 a § gällande beslut om vårdnad, boende 

och/eller umgänge. När det gäller fall två, blir det problematiskt att hänvisa till lagstiftningen 

och därför blir Familjerättens utredning ett viktigt komplement till domstolens beslut om 

vårdnad, boende och/eller umgänge. 
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Den andra byggstenen ”barnets bästa” är ett intressant och svårthanterligt begrepp. Jag vill 

hävda att den nuvarande lagstiftningen och framför allt Föräldrabalken 6 kap 2 a §, som 

formulerar begreppet ”barnets bästa”, inte är tillämpbar i det fall en tvist innefattar två 

lämpliga föräldrar d.v.s. där våld, övergrepp eller misshandel inte förekommer. Lagstiftningen 

är ämnad att skydda barn från olämpliga föräldrar, skadliga miljöer, risken för fysisk och 

psykisk skada och bortförande och dessvärre inte särskilt användbar när det kommer till att 

lösa lämpliga föräldrars konflikter. Det finns således inte några självklara juridiska argument 

för ett beslut kring ”barnets bästa” i detta fall. Det som uppstår i en domstol när två lämpliga 

föräldrar som har en allvarlig konflikt tvistar om ett barn är att domstolen måste använda 

något annat verktyg än lagstiftningen för att särskilja de två lämpliga föräldrarna åt och kunna 

motivera sina beslut på något som kan uppfattas som rimligt och faktabaserat. ”Fakta” får 

domstolen från Familjerätten som är ansvariga för utredningen kring barnets situation. Vad 

Familjerättens utredning grundar sig på är, vilket jag kan påvisa i min studie, en värdering av 

föräldrarna utifrån kön. 

 

Här vill jag passa på att problematisera den tredje byggstenen lämpliga föräldrar. En 

intressant aspekt att ta med i resonemanget är att man i en rättslig tvist mellan två lämpliga 

föräldrar kan hävda att den ena är mer lämplig än den andra. Inte ordagrant, men med hjälp av 

normer och värderingar kring män och kvinnor, som framkom i min analys. Först vill jag 

ställa upp några frågor. Är en förälder lämplig om denne inte vill delta i frivilliga 

samarbetssamtal? Är en förälder som upprätthåller en konflikt för att kunna tilldömas en 

enskild vårdnad i en rättslig process lämplig? Är en pappa som vägrar prata med mamman om 

barnets situation lämplig? Med bakgrund av min studie kan jag svara ja, sett i ett juridiskt 

perspektiv. Men vem som är mest lämplig med hänsyn till vad som är ”bäst för barnet” är en 

svårare fråga att svara på.  

 

När lagstiftningen inte räcker till blir därför normer och värderingar kring vad som är ”bäst 

för barnet” det som domstolen använder som ett medel för att grunda sina beslut på. För en 

kvinna innebär detta förfarande att domstolen utser dig som den förälder som är mest lämpad 

att ta hand om barnet och du förväntas vara nöjd och belåten över detta beslut, oavsett om du 

faktiskt vill dela det ansvaret med barnets pappa. För en man innebär det att du inte kan hävda 

din rätt, då du inte anses ha ett lika starkt band till barnen som kvinnan har pga. biologiska 

skillnader. Vidare används argument för vem av föräldrarna som har starkast band till barnen 

hänvisat till att pappan inte spenderat lika mycket tid med barnen som mamman innan 
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separationen. Domstolen blundar för det faktum att det kan vara mamman själv som 

undanhållit barnen för pappan. Huruvida detta beteende är likställt med hur en lämplig 

förälder bör agera gentemot den andra föräldern och framför allt gentemot sina barn är till 

synes inget som domstolen lägger någon större vikt vid att diskutera eller påpeka. Här bör 

också uppmärksammas i ett barnperspektiv att barnen själva inte väljer att vara ifrån sin pappa. 

 

I min studie har lagstiftningen inte fungerat till att stötta eller hjälpa pappan som vill ta mer 

ansvar men som hindras av den konflikt som finns mellan föräldrarna. För pappan har 

lagstiftningen varit honom behjälplig endast för att få rätt att träffa sina barn när mamman 

undanhöll dem för honom samt då han krävde ett utökat umgänge. Mamman i min studie 

uppfattas som den mest lämplige föräldern för barnet, hon blir tilldömd enskild vårdnad men 

pappan har fortfarande rätt till växelvis boende och umgänge. Men mammans motiv har hela 

tiden varit att föräldrarna ska dela mer på ansvaret och att de måste kommunicera mera. En 

enskild vårdnad innebär att de juridiska skyligheterna för barnet åläggs mamman och hon har 

därför informationsplikt gentemot pappan. Att pappan inte vill prata med mamman bidrar till 

att hon får svårt att följa den lagstiftning som styr informationsplikten vid enskild vårdnad.  

 

Den fjärde byggstenen prejudikat kan här relateras till både den första byggstenen konflikten 

och det den andra byggstenen ”barnets bästa”. På grund av prejudikat från HD är domstolen 

därtill tvingad att följa de principer som gäller vid bedömning av vårdnadsfrågan med hänsyn 

till ”barnets bästa” och konflikten mellan föräldrarna. Det innebär att när en allvarlig konflikt 

är konstaterad och någon av föräldrarna inte vill samarbeta är domstolen mer eller mindre 

tvingad att tilldela en av föräldrarna vårdnaden. Min tolkning av detta är att domstolen ser en 

enskild vårdnad som en lösning på en allvarlig konflikt eller att konflikten åtminstone ska 

dämpas. Min studie påvisar att så inte är fallet. En enskild vårdnad påverkar inte konflikten 

positivt så länge barnet bor växelvis hos båda föräldrarna och föräldrarna ändå tvingas 

kommunicera med varandra. Lagstiftarens motiv får alltså motsatt effekt i det fall som jag 

undersökt. Detta behöver inte vara ett bevis på att det är möjligt att generalisera men jag anser 

att det är en viktig aspekt att lyfta fram för att kunna problematisera relationen mellan de 

byggstenar min teori består av. 

 

Slutsatsen och min teori blir därför att normer och värderingar om kvinnor och män 

motarbetar genom domstols handläggning av ”barnets bästa”, med hänsyn till prejudikat, 

lämpliga föräldrars möjligheter att lösa sina konflikter. Min teori kan anses överensstämma 
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med den tidigare forskningen där bl.a. Warshak (2007) hävdat att tendensen idag är att 

lagstiftaren anser att den förälder som spenderat mest tid med barnet innan separationen är 

den lämpligaste föräldern. Vidare kan min studie bekräfta de svårigheter som finns med att 

precisera en definition på begreppet ”barnets bästa” och att det som Artis (2004) hävdar, 

genererar att normer och värderingar som grundar sig på kvinnor och mäns biologiska 

förutsättningar att vara omsorgsgivare blir det avgörande i beslutet. En könsneutral standard i 

lagtext förvandlas därmed till en praktisk tillämpning som inte är könsneutral. 

 

Min teori kan förstås genom en teoretisk modell som visar på hur lämpliga föräldrar ges 

möjligheter eller begränsas i en rättslig tvist om barn när juridiken får ge vika för normer och 

värderingar, där beslut inte trovärdigt kan härledas till lagstiftningen och vad konsekvenserna 

blir beroende på om du är man eller kvinna. Denna modell finns på följande sida. 
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Konflikt Pappan  Mamman 

1. Familjerättens 
samarbetssamtal 

1. Familjerättens 
samarbetssamtal Utomrättsliga

Barnets Bästa 

 

2. Brist på 
befogenheter 

2. Normer och 
Värderingar 

3. Advokat 3. Advokat 

Barnets 
Bästa 
(FB) 

 

4. Förberedande  
förhandling i domstol 

Det 
utomrättsliga 
Barnets Bästa 
 + Barnets 
bästa (FB) 

4. Förberedande  
förhandling i domstol 

6. Brist på 
befogenheter 

5. Huvudförhandling 

Tvisten 
om Barnet 

 

8. Domstol 
Tvisten 
om Barnet 

 

7. Domstol 

8. Remitterade 
samarbetssamtal 

6. Medling 

7. Brist på 
befogenheter 

Barnets Bästa 
(FB) + 
prejudikat 

 

5. Frivilliga 
samarbetssamtal 

9. Brist på 
befogenheter 

9. Brist på 
befogenheter 

Teoretisk modell 1 

Kärnkategori 

  

Aktör Kritiska 
ögonblick 

Kausala 
betingelser 

kontext information 

FB 
Föräldrabalken Tidsföljd 

Nutid/ 
Konsekvenser 

10. Konflikten 
cementerad/enskild 
vårdnad 

10. Konflikten 
cementerad/umgänge 

 Konflikten 
bearbetas 

Pappan får rätt 
att träffa barnen 

enskild 
vårdnad 

Konflikten 
bearbetas 

Konflikten 
diskuteras 

Konflikten 
bearbetas 

Konflikten 
diskuteras 

Konflikten 
bearbetas 

styrande generell 
kontext 

upplevelse av 
samarbetssamtal 

upplevelse av 
samarbetssamtal 

5.3 Teoretisk 
modell 

Domskäl 
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6 Diskussion 
 
Jag har i denna studie använt en metod som anses komplicerad, regelstyrd och menad att 

skapa en teori och det har för mig varit mycket krävande och svårt att genomföra en analys 

och framförallt förmedla den till dig som läsare på ett lättförståeligt sätt. Men jag anser att jag 

ändå har valt rätt metod för att genomföra denna studie och jag rekommenderar fler att 

använda Grundad Teori om man som forskare är beredd på att engagera sig och lägga ner 

mycket tid på ett ämne som man anser är viktigt att studera. Jag anser att jag tack vare mitt 

metodval lyckats påvisa på ett djupgående och något komplicerat sätt hur lagstiftningen, 

prejudikat och hanteringen av ”barnets bästa” i en rättslig tvist om barn kan upplevas från ett 

föräldraperspektiv. Jag har också genom att analysera relationen mellan begrepp påvisat att 

det är normer och värderingar kring män och kvinnor som genomsyrar en handläggning 

av ”barnets bästa” i en rättslig tvist om barn och att den därför inte är könsneutral. Att pappor 

känner sig diskriminerade är därför förståeligt.  

 

Vad en diskriminering av pappor innebär för den andra parten, mamman, är också intressant 

att reflektera över. I min studie har jag kunnat påvisa att en mamma som får enskild vårdnad 

inte alltid är nöjd och belåten över detta. Jag anser att det kastar ljus över att en enskild 

vårdnad inte alltid behöver vara en lösning som dämpar en konflikt. Det beror på vad 

mamman i detta fall eftersträvar. Vad forskningen i framtiden skulle kunna fokusera på är en 

djupare analys av de professionella aktörernas upplevelser av de lagar, regler och 

befogenheter som de kan luta sig mot i hanteringen av en konflikt mellan lämpliga föräldrar. 

Det skulle vara intressant att använda forskningen som ett komplement till en diskussion om 

hur man i samhället ska hantera dessa frågor i framtiden och eventuellt hur lagstiftningen bör 

skrivas för att underlätta hanteringen av ”barnets bästa” och konflikten när det gäller lämpliga 

föräldrar. 

 

Jag kan med hjälp av mitt resultat härmed lägga fram flertalet förslag på vad som behöver 

förändras i denna rättsprocess. För det första behöver lagstiftningen skrivas om. Lagstiftaren 

måste anpassa lagstiftningen särskilt utifrån barn med lämpliga föräldrar och deras behov som 

skiljer sig markant från de behov barn som behöver skydd har. Vilka behov har då lämpliga 

föräldrar i konflikt och indirekt deras barn? När det gäller konflikten är det tydligt att 

domstolen inte är rätt instans för att hantera den. Rättsprocessen fungerar inte som 

konfliktlösningsmetod för någon av föräldrarna i min studie. Konflikten har däremot blivit 



 

  57 

allvarligare och cementerats. För det andra finns det vissa allvarliga brister i 

handläggningsprocessen som påverkar föräldrarnas konflikt negativt. Domstolen har inte till 

uppgift att lösa den inbördes konflikten mellan föräldrarna utan de ska lösa tvisten om barnet 

och ta till vara barnets rättigheter. Detta innebär dock att det individuella ”barnets bästa” inte 

tillgodoses varför det också kan anses vara oförenligt med ”barnets bästa” att handlägga 

vårdnadstvister i domstol. Detta har också påpekats av Larsson (2004).  Det är trots allt till 

Familjerätten som föräldrarna vänder sig och förväntar sig stöd och hjälp genom samtal för att 

lösa konflikten.  

 

Mamman i min studie behöver hjälp och stöttning av Familjerätten för att pappan ska ta sitt 

föräldraansvar och för ”barnets bästa” lösa konflikten men varken lagstiftning eller 

samarbetssamtal fungerar då varken Familjerätt eller domstol kan tvinga en förälder till 

samtal eller samarbete. Pappan i min studie anser att Familjerätten måste beakta vem av 

föräldrarna som upprätthåller konflikten oavsett kön. Det ska inte löna sig att inte vilja 

samarbeta menar pappan. Både mamman och pappan i min studie har behov av någon sorts 

tvång när det gäller samarbete. För det tredje menar föräldrarna att domstolen måste tvinga 

föräldrar till samtal, annars kommer konflikten aldrig bli löst och därmed kommer pappan 

aldrig kunna kräva växelvis boende och mamman kommer inte att kunna dela ansvaret för 

Pelle med pappan. Samarbetssamtalen har tidigare kritiserats för att inte vara utformade för att 

lösa föräldrars konflikter av Annika Rejmer (2003) och det anser jag att min studie tyvärr 

också bekräftar. Om en förälder motsätter sig tvingar inte domstolen föräldrarna till samtal 

och vanligtvis resulterar det i att en av föräldrarna blir tilldömd enskild vårdnad och den andra 

umgänge.  

 

Men en enskild vårdnad är ingen garanti för en dämpning av konflikten då föräldrarna ändå 

måste ha en fungerande kommunikation då barnet faktiskt kan bo växelvis hos båda. Här vill 

jag passa på att uppmärksamma läsaren på en viktig aspekt. Prejudikat styr domstolens beslut 

men vad innebär detta rent praktiskt? I ett fall där ett barn behöver skyddas är en enskild 

vårdnad ett verktyg för att just skydda barnet men vad innebär det för mamman i min studie? 

Vad domstolen har gjort är att den har applicerat en lagstiftning som är ämnad att skydda barn 

samtidigt som domstolen har hänvisat till ett prejudikat som gäller konflikten och utfallet blir 

att domstolen omyndigförklarar en lämplig förälder, Nisse, fråntar honom det juridiska 

ansvaret för barnet men barnet skall fortfarande bo hos honom varannan vecka. Hur kan man 

som förälder bli omyndigförklarad å ena sidan för att sedan ha växelvis boende å andra sidan? 
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Är inte detta ett dubbelt budskap? För det fjärde är frågan varför socialnämnden väljer att 

godkänna avtal mellan två föräldrar som i vissa fall endast är tvingande för den ena parten. 

Vad fyller ett avtal för syfte om föräldrarna har olika juridiska skyldigheter gentemot barnet 

och gentemot varandra? Jag hävdar att när det gäller lämpliga föräldrar så är en gemensam 

vårdnad ett sätt att komma åt detta problem och markera gentemot föräldrar att de har ett 

gemensamt ansvar. 

 

För att ställa mitt resonemang på sin spets vill jag att du som läser detta skall tänka på hur det 

förfarande som jag har beskrivit i min teoretiska modell skulle fungera i följande fall som 

enligt min uppfattning inte är långt bort från att bli verklighet för domstolen: 

Två lesbiska kvinnor hamnar i tvist om ett adopterat barn. De har delat lika på föräldra-

ledighet, delat alla VAB-dagar och är båda lämpliga föräldrar. Ingen av kvinnorna har varit 

gravid, ingen av dem har ammat barnet. Båda har flyttat från den gemensamma bostaden så 

status-quo-principen går ej att tillämpa. Vem av kvinnorna har starkast band till barnet? Vem 

av mammorna bör tilldelas enskild vårdnad vid en allvarlig konflikt? Vi kan också fundera på 

motsatsen, om två män har ett adopterat barn och hamnar i tvist. Har ingen av föräldrarna ett 

starkt band till sitt barn, eller uppfattas de som likvärdigt svaga? I ett sådant läge måste 

domstolen i sitt beslut beakta vem som upprätthåller konflikten, vem som inte är 

samarbetsvillig och först då kommer domstolen att fatta ett beslut som är könsneutralt. Frågan 

är varför vi inte har en lagstiftning som tar hänsyn till detta redan idag.  

 

Jag har valt att citera mamman i min studie i min avslutande mening.  Jag anser att detta citat 

sammanfattar vad juridiken får för verkningar i praktiken, det utmärkande men samtidigt det 

tragiska. Detta citat avspeglar ett rättsligt förfarande som i alla fall påstås ha fokus 

på ”barnets bästa”:  

 

”Så på nåt sätt så kände jag att samhället tillät att man psykiskt låter barn må dåligt, å 

hanteras i det här i 18 år innan dom själv kan bestämma. Samhället kan inte göra 

nånting….för det är för banalt”. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide Föräldrar 
Bakgrund 
En kort beskrivning av hur förhållandet såg ut innan separation och vårdnadstvist. 
För många par som separerar eller skiljer sig är det naturligt att dela på vårdnaden om 
barnet/barnen den dagen man går skilda vägar. Hur tänkte du kring vårdnaden när du visste att 
ni var på väg att skiljas åt? 
 
Konflikt 
Inledande fråga: Berätta om hur konflikten uppstod, vad den grundade sig i och dina 
upplevelser i samband med detta.  
Följdfrågor om det behövs: 
När konflikten fanns där, hur resonerade du kring ditt barns bästa?  
Var du intresserad av att lösa konflikten utan myndigheternas inblandning? 
Vilken hjälp erbjöds du för att lösa konflikten mellan er som föräldrar? 
Hur upplevde du den ev. hjälpen som fanns att tillgå hos myndigheterna? 
Upplever du att du har blivit lyssnad på och respekterad som förälder? 
Vad tänkte du, vad var dina största farhågor? 
Hur lång tid pågick konflikten? Hur påverkade den dig? Hur påverkade den din relation till 
ditt barn? (sömnproblem, trötthet, ledsamhet, aggressioner, irriterad, etc) 
 
Att samarbeta 
Inledande fråga: Berätta om dina upplevelser kring hur samarbetet mellan er som föräldrar har 
sett ut före, under och efter processen. 
Följdfrågor om det behövs: 
Vilken hjälp har ni fått för att bättra på samarbetet? 
Hur upplever du att hjälpen fungerar? 
Hur upplever du medlarens/samtalsledarens/advokatens roll? 
 
Föräldraskap 
Inledande fråga: Berätta om dina upplevelser som förälder under vårdnadstvisten? Din 
förmåga att vara en bra förälder enligt dig själv. 
Följdfrågor om det behövs: 
Har du känt tvivel under tiden för konflikten? 
Vad var jobbigast under tiden för vårdnadstvisten i egenskap av förälder? 
 
Nätverk 
Inledande fråga: Hur upplevde du ditt nätverk under tiden för vårdnadstvisten? 
Följdfrågor om det behövs: 
Hur såg ditt nätverk ut vid tillfället för vårdnadstvisten? 
Hur många kan du uppskattningsvis säga stöttade dig genom processens gång? 
Vad sa de till dig? 
Hur tänkte du kring det de sa? 
Påverkade det dig och dina föreställningar om domslutet? 
 
Lagrum 
Hur upplever du lagstiftningen? 
Följdfrågor om det behövs: 



 

   

Anser du att lagstiftningen är tillräcklig och användbar i ditt fall? 
Känner du att lagstiftningen är anpassad för barnets bästa? 
Upplever du att konflikter kring barnen bäst kan lösas genom rättslig process? 
Hur mycket utrymme upplevde du lämnas till diskussion kring barnets bästa jämfört med 
föräldrarnas intressen och konflikten under processen? 
 
Myndigheters attityd och påverkan 
Inledande fråga: Vilka upplevelser kan du berätta om när det kommer till hur 
myndighetspersoner, advokat, domare, socialsekreterare, medlare bemötte dig? 
Följdfrågor om det behövs: 
Hur kände du inför förhandlingarna i familjerätten, tingsrätten, länsrätten etc? 
Hur tycker du att myndigheterna bemötte ditt ex.? 
Är myndigheterna kapabla att ta hand om vårdnadstvister? Känner du tillit till dem? 
Är myndigheterna könsneutrala i sitt bemötande av dig som förälder? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Bilaga 2. (detta är en sammanställning av de intervjuguider som de professionella aktörerna 
fått. Varje respondent har svarat individuellt på specifika frågor som rör deras 
professionsområde. Vissa mer generella frågeställningar har ställts till alla). 
 
Intervjuguide professionella aktörer: 
I min intervju kommer vi inte att diskutera vårdnadskonflikter som innefattas av mål som är 
av en mer allvarlig art där exv. övergrepp, hot om våld eller våld har förekommit. Vi kommer 
att diskutera de familjer som inte berörs av dessa faktorer d.v.s. ”vanliga” vårdnadstvister. 
Min studie berör således endast att man som förälder de facto använder sig att rättssystemet 
för att lösa konflikter och vilka upplevelser av själva processen varje aktör bär med sig. 
 
Tema kommunikation 
Domare 

• Hur tänker du kring att föräldrar måste ta hjälp av rättssystemet för att lösa konflikter som 
gäller deras barn?  

• Hur upplever du att föräldrarnas konflikt påverkas av rättsprocessen? 
• Hur många föräldrar tror du löser sina konflikter fullt ut genom att genomgå en rättsprocess? 
• Hur ofta remitterar du föräldrar till att gå på samarbetssamtal? 
• Upplever du att föräldrar genomgår samarbetssamtal i den utsträckning som behövs för att 

lösa sina konflikter? 
• I hur många vårdnadstvister som du varit delaktig i (%) anser du att det sannolikt skulle gå att 

lösa konflikten på annat sätt exv. genom samarbetssamtal under en längre tid om föräldrarna 
verkligen fick den hjälp de behöver? 

• Befriar tingsrätten föräldrarna från att ta ansvar för den konflikt som de har medverkat till? 
Samtalsledare 

• Forskning påvisar att endast 38 % av föräldrarna menar att samarbetssamtalen inte varit 
tillräckligt många. Hur tänker du kring det?  

• Är det viktigt att ha både manliga och kvinnliga samtalsledare när man samtalar med 
föräldrarna? 

• Känner du att du har tillräcklig utbildning för att hantera föräldrar i konflikt? 
• Hur ofta upplever du att föräldrar som blir remitterade till samarbetssamtal känner sig 

tvingade att löpa linan ut med rättsprocessen istället för att komma överrens själva? 
• Endast 50 % av föräldrarna upplever samarbetssamtalen som objektiva. Hur tänker du kring 

detta? 
• Vid remitterade samtal är det endast 50 % av dem som slutar med avtal medan 75 % av de 

frivilliga samtalen gör det. Vad har du för kommentar till det? 
Medlare 

• Vilken funktion anser du att tingsrätten har gällande konfliktlösning jämfört med din funktion? 
• Hur upplever du att rättsprocessen påverkar föräldrarnas förmåga till kommunikation? 
• Upplever du att föräldrar genomgår samarbetssamtal i den utsträckning som behövs för att 

lösa sina konflikter? 
• Hur vanligt är det med remitterade samtal och hur ser de ut jämfört med frivilliga? 
• I hur många tvister som du varit delaktig i anser du att föräldrarna behöver mer tid för samtal 

än de får av tingsrätten? 
• Är det för sent att remittera föräldrar till medling efter domstolsförhandling? Bör det ske 

tidigare i processen? 
Advokat 

• Vad anser du om att föräldrar måste ta hjälp av rättssystemet för att lösa konflikter 
som gäller deras barn? Varför tror du att man som förälder vänder sig till rättsystemet? 

• I vilken omfattning rekommenderar du föräldrarna att kommunicera med varandra 
under en vårdnadskonflikt utan advokatens inblandning? 



 

   

• Hur upplever du att föräldrarnas konflikt påverkas av rättsprocessen? 
• Hur många föräldrar tror du löser sina konflikter fullt ut genom att genomgå en 

rättsprocess? 
• Befriar rättssystemet föräldrarna från att ta ansvar för den konflikt som de har 

medverkat till? 
• I hur många vårdnadstvister som du varit delaktig i (%) anser du att det sannolikt 

skulle gå att lösa konflikten på annat sätt exv. genom samarbetssamtal under en längre 
tid? 

 
Tema individuella aspekter 
Domare 

• Hur ofta upplever du att vårdnadstvisten handlar om en ofullständig emotionell separation 
mellan föräldrarna? 

• Vilka aspekter/egenskaper i föräldraförmågan är vanligast att man diskuterar i vårdnadstvister? 
• När ni har en intern överläggning innan domslutet, vilka aspekter är det vanligt att det blir 

diskussion kring?  
Samtalsledare 

• Lägger föräldrarna ned tillräckligt med tid på samarbetssamtal? 
• Vad är mest krävande med att vara samtalsledare? 
• Vilka känslor kännetecknar de föräldrar som har allvarliga konflikter och som remitteras till er 

för samarbetssamtal?  
• Hur upplever du att föräldrarna påverkas i relationen till varandra och till sina barn av 

vårdnadskonflikten? 
Medlare 

• Känner du att du har tillräcklig utbildning för att hantera föräldrar i konflikt? 
• Hur tänker du kring att det tar så lång tid för föräldrar att få hjälp med sina 

kommunikationsproblem? 
• Berätta om hur du arbetar med föräldrar som befinner sig i en djup konflikt och hur du kan 

påverka deras relation till varandra. 
• Anser du att du kan påverka föräldrars upplevelse av samtalet bara genom att du är man och 

inte kvinna? 
• Vad är mest krävande med att vara medlare? 

Advokat 
• Upplever du att mammor och pappor har samma stöd från myndigheter/nätverk när de 

befinner sig i en vårdnadstvist? 
• Hur ofta upplever du att vårdnadstvisten handlar om en ofullständig emotionell 

separation mellan föräldrarna? 
• Vilka känslor karaktäriserar de föräldrar som tar kontakt med dig för att få juridisk 

hjälp? 
• Har du någon gång försökt att få din klient till att avstå från en rättslig process?  
• Vilka aspekter/egenskaper i föräldraförmågan är vanligast att man diskuterar i 

vårdnadstvister? 
 

Tema lagstiftning 
Domare 

• Kan man tillgodose både föräldrar och barns rättigheter i en vårdnadstvist? 
• Kan du definiera begreppet ”barnets bästa”?  
• Anser du att vårt rättsystem fungerar tillfredsställande när det kommet till barnets bästa? 
• Om konflikten är allvarlig ska man inte döma till gemensam vårdnad enligt FB. Finns det risk 

att den ena parten upprätthåller en konflikt för att förhindra en delad vårdnad? Vad är en 
allvarlig konflikt? 

• Vilka svagheter/styrkor upplever du att det finns med att domstol avgör vårdnadskonflikter? 



 

   

• Finns det några brister i lagstiftningen? 
Samtalsledare 

• Forskning påvisar att föräldrarna hyser större tilltro till rättssystemet än till socialtjänsten när 
det gället hanteringen av vårdnadsfrågor. Vad tänker du som samtalsledare kring det? 

• Vad anser du om att föräldrar måste ta hjälp av rättssystemet för att lösa konflikter som gäller 
deras barn?  

Medlare 
• Vilka svagheter/styrkor upplever du att det finns med att domstol avgör vårdnadskonflikter? 
• Idag finns det inget tvång när det kommer till samtal mellan föräldrar i konflikt. Om vi utgår 

ifrån att båda föräldrarna är lämpliga men att en vägrar samtala med den andra. Bör lagen vara 
tvingande då? 

• Familjerätten kan kalla föräldrar till samarbetssamtal men de kan inte tvinga dem. I många fall 
leder uteblivna samtal till en rättsprocess i domstol. Vad tänker du om familjerättens 
befogenheter? 

• Bör det finnas krav på att föräldrar ska ha genomgått medlingssamtal före 
tingsrättsförhandlingar tas upp? 

Advokat 
• Anser du att vårt rättsystem fungerar tillfredsställande när det kommet till barnets bästa? 
• Kan du beskriva med egna ord vad begreppet ”barnets bästa” innefattar?  
• Nu kan man döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Vad tänker du kring det? 
• Kan man tillgodose både föräldrar och barns rättigheter i en vårdnadstvist? 
• Finns det några brister i lagstiftningen som berör vårdnadstvister? 
• HD har i ett fall dömt till enskild vårdnad pga. att föräldrarnas konflikt var så allvarlig trots att 

båda föräldrarna var lämpliga vårdnadshavare. Hur resonerar du kring det? 
• Behöver barnen ha en egen advokat som företräder dem i en vårdnadskonflikt? 
 

  
Tema genus 
Domare 

• I de fall domstolarna dömer om enskild vårdnad så är det i över 90 % av fallen till mammas 
fördel. Det finns en pappa-barn förening i Sverige som arbetar aktivt med att förstärka pappors 
position i förhållande till mammor när det kommer till vårdnadstvister. Är pappor 
diskriminerade som föräldrar eller finns det andra orsaker till detta?  

• Fler mammor än pappor lämnar in stämningsansökan när det gäller vårdnadstvister. Hur 
tänker du kring det? 

• Upplever du att mammor och pappor har samma stöd från myndigheter/nätverk när de 
befinner sig i en vårdnadstvist? 

• Upplever du att advokaterna gör sakframställan och pläderar på olika sätt beroende på om det 
är en mamma eller pappa de representerar?  

Samtalsledare 
• Det finns en pappa-barn förening i Sverige som arbetar aktivt med att stärka pappors 

position i förhållande till mammor när det kommer till vårdnadstvister. Är pappor 
diskriminerade som föräldrar? 

• Fler mammor än pappor lämnar in stämningsansökan när det gäller vårdnadstvister. 
Hur tänker du kring det? 

Medlare 
• Upplever du att mammor och pappor har samma stöd från myndigheter/nätverk när de 

befinner sig i en vårdnadstvist? 
• Hur upplever du att föräldrarna påverkas i relationen till varandra och till sina barn av 

vårdnadskonflikten? 
• Upplever du att det finns normer och värderingar om mammor och pappor som påverkar 

föräldrarnas syn på sig själva och barnets bästa? 



 

   

• Många pappor känner sig diskriminerade på Familjerätten och de upplever att man tar 
kvinnans parti i konflikten. Vad är din kommentar till det? 

Advokat 
• Gör du din sakframställan och pläderar på olika sätt beroende på om det är en mamma eller 

pappa du representerar?  
• Det finns en pappa-barn förening i Sverige som arbetar aktivt med att förstärka pappors 

position i förhållande till mammor när det kommer till vårdnadstvister. Är pappor 
diskriminerade som föräldrar? 

• Fler mammor än pappor lämnar in stämningsansökan när det gäller vårdnadstvister. Hur 
tänker du kring det? 

• Finns det normer eller värderingar om mammor och pappor som påverkar handläggningen av 
vårdnadstvister? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Bilaga 3. Missivbrev 
 
Hej! 
Jag heter Maria Salomonsson och jag är student vid Mälardalens Högskola där jag nu arbetar 
med min C-uppsats i sociologi. Jag har valt att fördjupa mig i ämnet vårdnadskonflikt. Mitt 
intresse för vårdnadskonflikter har kommit naturligt genom egna erfarenheter som separerad 
mamma, som fru till separerad man med två barn och som vän till andra som gått igenom 
denna process. Jag tycker att det är intressant att studera hur lagstiftningen, som jag anser är 
ett resultat av vårt samhälles normer och värderingar, också är styrande faktor i hur vi som 
föräldrar kan påverka våra liv och våra handlingar och hur vi ser på oss själva som aktörer 
med rättigheter och skyldigheter. Jag arbetar med en metod som kallas Grundad Teori vilket 
innebär att jag som forskare ska utveckla en teori och grunda mina resultat på systematiska 
studier och empiriska fakta. Fokus i mitt arbete är hur varje aktör upplever lagstiftningen, 
handläggningen, processen i sin helhet, varje aktörs upplevelse av handlingsmöjlighet 
gentemot lagstiftningen, normer och värderingar och allt detta analyseras i ett perspektiv av 
systemets påverkan i föräldrars livsvärld och kommunikation.  
 
Jag kommer att intervjua en mamma, en pappa, en samtalsledare, en medlare, en advokat och 
en domare i denna studie för att få med så många infallsvinklar som möjligt. Du är självklart 
anonym när du deltar i intervjun. Jag önskar hålla ca 1 timmes intervju med dig som jag 
spelar in med diktafon för att ha möjlighet att fördjupa mig i dina utsagor och för att höja 
validiteten. Samtalen kommer att transkriberas och analyseras utifrån mitt syfte som jag 
berättat om i detta brev. I min rapport kommer du att benämnas efter din profession eller som 
mamma/pappa och att du bor eller verkar i Södermanland. Du som deltar är naturligtvis 
välkommen att ta del av mitt resultat som beräknas vara klart i januari 2009. 
 
Bifogat detta missivbrev får du också en intervjuguide som du kan läsa igenom innan vi 
träffas för att du ska känna dig väl förberedd. 
 
Tack för att du tar dig tid att delta i min studie! 
 
Har du några frågor eller vill kontakta mig av någon anledning kan du nå mig genom följande: 
 
Tel:  
e-post:  
 
MVH Maria Salomonsson 
 


