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SAMMANFATTNING 
Syftet för denna kvalitativa och empiriguidade studie har varit att i sociologisk mening utgöra 
bidrag till begripliggörandet av ett fenomen som består i att föräldrar hamnar i 
domstolsprocesser om de gemensamma barnen efter separation. Huvudfrågan som berördes 
var: Vad kan känneteckna föräldraparsrelationer där parterna efter separation hamnar i 
domstolsprocesser om de gemensamma barnen? Resultaten har utgått från fem fäders 
upplevelser och den mening som de tillskrivit dessa upplevelser.  
 
Relationerna såg i huvudsak ut att ha följt den traditionella könsrollsmallen där fäderna har 
burit huvudansvaret för den ekonomiska försörjningen och mödrarna har tagit ut större delen 
av föräldraledigheten. Fäderna upplevde sig vara mer aktiva än mödrarna, och ansåg sig vara 
mer kommunikativa inom relationen. I de fall där uppbrottet var stormigt blev också 
konflikterna kring barnen större efter separationen. Konflikterna gällde pengar, hur mycket 
barnen skulle bo med respektive förälder och att ingångna överenskommelser och avtal inte 
har hållits. Dessa oenigheter förvärrades genom uppkomna lojalitetskonflikter för barnens del, 
fysiskt våld mellan föräldrarna och att myndigheter och sociala institutioner använts som ett 
verktyg i den maktkamp som följde. 
 
Fäderna uppvisade en stark misstro mot tjänstemän på olika myndigheter och sociala 
institutioner. Framför allt gällde detta familjerättens arbetsmetoder, värderingar och hur 
fäderna har blivit bemötta i samtal/utredningar. Det nuvarande systemet med boförälder och 
umgängesförälder ansågs konfliktdrivande då det bidrog till ett asymmetriskt förhållande till 
regelverken hos myndigheter och sociala institutioner.  
 
I de fall där fäderna fick ut mest av domsluten, och mödrarna därför minst, tenderade 
konflikterna att öka efter domslut. Där konflikterna varit tämligen moderata medförde 
domslutet avtagande konflikter. Även i det fall där fadern ”förlorat” mest framstod det som att 
konflikterna avtagit något. I det fall där konflikterna varit stora under tämligen lång tid tycktes 
relationerna vara lika konfliktfyllda som tidigare och hade alltså inte påverkats nämnvärt av 
det senaste domslutet. Domslutens konsekvenser för samarbetsklimatet mellan föräldrarna såg 
alltså ut att kunna variera. 
 
De fäder som hade haft mycket tid med sina barn, såväl före som efter separationen från 
mödrarna, framstod som tämligen trygga i sin föräldraroll. Konflikterna med mödrarna 
tycktes därför inte ha påverkat bilden av föräldrarollen i särdeles hög grad. Detta medan de 
övrigas faderskapsroll framstod som mera bräcklig.  
 
Efter teorianknytning framför jag tre sammanhängande hypoteser som berör grunden till 
uppkomna konflikter: a) Mödrar vars identitet kan domineras av ägandets livsform; b) fäder 
som söker bekräftelse på sitt faderskap; c) tidigare relationer mellan mödrar och fäder som 
framstått som mer eller mindre fjärran från den rena relationen. 

 

 
Nyckelord: Vårdnadstvist, domstolsprocess, barn, föräldraskap, separation, konflikt. 
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FÖRORD 
Denna uppsats utgör för mig resultatet av en mångårig process som har inneburit att försöka 
bringa någon slags klarhet i fenomenet vårdnadstvister om barn efter föräldrarnas separation. 
Detta fenomen har fängslat mig och skrämt mig om vartannat – de båda känslorna har 
omväxlande och samverkande bidragit till att jag har velat fortsätta forska vidare i ämnet. Då 
jag har gjort personliga erfarenheter av den här typen av smärtsamma konflikter har det 
framstått som ännu mer angeläget att försöka begripliggöra upplevelserna. Kalla det gärna 
självterapi, om Du som läsare vill, men min ambition har varit att bidra till någon slags 
djupare kunskap om och förståelse för fenomenet – förhoppningsvis för fler än mig själv. 

 
Med dessa profetiska visdomsord kan man sammanfatta det som i huvudsak framkommer 
som bärande enheter i denna uppsats: Vikten av föräldrar som är trygga i sig själva och i sitt 
föräldraskap, samt synen på barnen i egenskap av unika individer som inte kan ägas. 
 
I den process som har lett fram till slutförandet av denna uppsats har jag blivit många 
människor mången tack skyldig för deras öppna stöd och vilja att diskutera ämnet. Utan detta 
stöd och denna vilja till ett ständigt återkommande och utvecklande samtal torde inte mycket 
ha blivit utfört. Därför vill jag rikta ett särskilt tack till alla de föräldrar som på olika vis har 
engagerat sig för att påvisa de omständigheter som kan vara gällande för många föräldrar och 
barn efter skilsmässa eller separation. Inte minst omfattas de medverkande i denna uppsats av 
detta tack – utan dem skulle jag ha saknat det empiriska materialet och därmed skulle jag idag 
inte ha kunnat hålla uppsatsen i min hand. 
Naturligtvis har jag även människor i min omedelbara närhet som jag också på olika vis är 
mången tack skyldig. Min käresta för hennes förmåga att utgöra ett diskussionsvilligt 
”bollplank”, för att hon i egenskap av kvinna och mor har stått ut med mitt kanske ibland väl 
ensidiga ”pappatjat”, samt inte minst för genomförd korrekturläsning och tillskott av 
synpunkter. Mina barn för att uppsatsarbetet under ett antal månader har fått stjäla tid från 
sådant som de och jag borde ha ägnat oss åt istället – detta utgör ett stort samvetstack.  
Avslutningsvis ett varmt tack till dem som mer än andra har bidragit till det sociologiska 
”hantverket”: Min handledare fil. dr. Lennart Carlsson och uppsatssamordnare fil. dr. Sandra 
Torres, samt studiekamrat och kollega fil. kand. Sara Erlandsson. Utan er konstruktiva kritik 
och inspirerande reflektioner hade uppsatsen sett annorlunda ut, och jag tvivlar på att det 
skulle vara till det bättre. 
 
Mikael Gustafsson, 
Västerås måndag den 3 november 2003

Era barn är inte era barn. De är söner och döttrar till Livets längtan efter sig själv. De 
kommer genom er men inte från er. Och fastän de finns hos er, tillhör de ändå inte er.  
Ni kan sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er. Ty livet vänder inte 
åter och dröjer inte vid gårdagen. Ni är de bågar från vilka era barn flyger som levande 
pilar. Bågskytten ser målet på oändlighetens stig och Han böjer er med all sin kraft för 
Hans pilar skall gå snabbt och långt. Låt er i glädje böjas i Bågskyttens hand; ty liksom 
Han älskar pilen som flyger, älskar Han även den båge som är stadig. 
(Khalil Gibran ur Profeten, 1923) 
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INLEDNING 
Att bryta upp från en kärleksrelation kan upplevas som en livskris fylld av känslomässig 
turbulens. Att splittra en familj där gemensamma barn ingår är på intet sätt lättare. Att därefter 
dessutom behöva driva domstolsprocesser gentemot den andra föräldern om inflytandet över 
barnen kan upplevas som en enda lång, plågsam och känslomässigt outhärdlig process. Det är 
om sådana processer denna uppsats handlar - utgående från fem fäders upplevelser av tiden 
före, under och efter separationen från mödrarna till barnen. 
 
Således är inte ämnet endast vetenskapligt problematiskt utan i högsta grad även socialt, 
vilket ställer höga krav på etiska överväganden i såväl genomförande som presentation. Det 
kräver respekt för de berörda personernas integritet samtidigt som det kan vara väsentligt att 
för en större allmänhet belysa förhållanden som kan visa sig vara av intresse för att 
begripliggöra fenomenet som sådant. Det är i spänningsfältet mellan hänsyn till den 
personliga integriteten och det vetenskapliga intresset som vi kan närma oss ämnet i 
föreliggande studie. 
 
Uppsatsen kan ses som första ledet i ett mera omfattande projekt och har en huvudinriktning 
mot socialpsykologiska mekanismer, vilket i ett framtida arbete bör utvecklas vidare och 
kompletteras med såväl mera empiri som samhällstrukturella teoriperspektiv. I synnerhet kan 
det då vara av intresse att studera fenomenet ur ett genusperspektiv, eftersom jag under 
studiens gång tycker mig ha funnit vissa mönster som torde ha sociokulturella förtecken. 

BAKGRUND 
För att i sociologisk mening finna en utgångspunkt för föreliggande studie har jag valt att 
inleda med en historiskt orienterad överblick av de föreställningar som har varit dominerande 
för synen på familjen och föräldraskapet1. Det har då tett sig i det närmaste oundvikligt att i 
alla fall i någon mån behandla manliga och kvinnliga könsroller så som vi känner dem i vår 
kultur, utan att detta perspektiv för den skull blir det centrala i uppsatsen. 
Därefter följer en nutidshistorisk redogörelse för fenomenet separation och skilsmässa, vilket 
antas vara en företeelse sprungen ur högmodernitetens tidevarv, samt de konsekvenser detta 
kan få för föräldrarna. 
 
Det är min förhoppning att denna överblick bidrar till att situera fenomenet i en 
samhällsutvecklingsmässig kontext, då jag har funnit det väsentligt för förståelsen av det 
fenomen som undersöks. 

DEN TRADITIONELLA FAMILJEN OCH DESS KÖNSROLLER  

Ett genusperspektiv på den traditionella familjen utgörs av att det är männen som dominerar 
familjen likaväl som att det är männen som dominerar religiösa, politiska, ekonomiska och 
andra samhälleliga organisationer. Denna syn stödjer sig på teorin om det patriarkiska2 
samhällsystemet, vilket består i att män styr andra män men samtliga män styr kvinnor och 
barn (Jalmert, 1984, s. 118-119). Vid tiden för kapitalismens genombrott medförde detta sätt 

                                                 
1 Jag utgår här i huvudsak från Sverige och svenska förhållanden. 
2 Begreppet patriarkat härstammar ursprungligen från orden ”pater”, som betyder fader, och ”arkhein”, som 
betyder styre. Således att det är fadern som styr, men denna betydelse tenderar i många sammanhang också 
innebära att det är männen som styr, inte nödvändigtvis fäder (Jalmert, 1984, s. 118). 
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att organisera samhället i en allt tydligare arbetsdelning mellan kvinnor och män som innebar 
att en stor del av männens huvudsakliga verksamhet, produktionen, förflyttades ut ur familjen 
samtidigt som kvinnornas huvudsakliga verksamhet, reproduktionen, stannade kvar inom 
familjesfären (ibid., s. 127). Något tillspetsat kan man säga att mannen försvann ut ur familjen 
i samband med kapitalismens genombrott - vilket skulle kunna utgöra förklaringsgrund till 
hans bristande förmåga till närhet och intimitet, känslosamhet och kanske till och med 
bristande förmåga att leva i avancerade sociala sammanhang (ibid.). Det medförde också att 
kvinnans arbete blev bundet till nutid, emedan mannens arbete kunde utsträckas över olika 
tidsperioder och ge tillfredsställelse först vid en senare tidpunkt (ibid., s. 128).  
 
Utmärkande för det framväxande kapitalistiska samhället blev en rationalitet som i första 
hand mannen hade att anpassa sig till då han tenderade att definiera sig själv så gott som 
uteslutande i förhållande till sitt arbete och till tingen. Detta medan kvinnan i huvudsak 
definierade sig i relationer till andra människor (ibid.). 
I samband med detta uppstod myten om moderskärleken som en kvinnlig instinkt, en social 
konstruktion i syfte att bibehålla status quo mellan könen. Som sådan fick den ett naturligt 
och socialt värde och ansågs gynna såväl människosläktet som samhället (ibid., s. 126). Under 
modernare tid känner vi bäst till detta fenomen som ”hemmafruepoken”, vilken inleddes på 
1930-talet och nådde sin kulmen under 1950-talet. Genom 1960-talets arbetskraftsbrist avtog 
dock fenomenet i och med de statliga insatser som gjordes för att locka ut kvinnorna på 
arbetsmarknaden – daghem byggdes och deltidstjänster inrättades3 (ibid., s. 78).  
 
Den utvecklingstrend som inleddes på 1960-talet visade sig ge konsekvenser för familjelivet i 
så måtto att en ”maktförskjutning” i familjestrukturen framkom genom att fädernas roll som 
familjeförsörjare minskade och detta inverkade negativt på deras auktoritet inom familjen 
(Ziehe, 1982, s. 243). Den ökade ekonomiska självständigheten för mödrarna kunde dock för 
vissa medföra en osäkerhet inför de allmänna samhällsförändringarna, vilka i allt högre grad 
innehöll krav på en ökad individualisering och självreflexivitet, och därför knöt de barnen 
hårdare till sig i ett slags symbiotiskt förhållande (ibid., s. 242). Ett uttryck för dessa två 
tendenser utgörs av ungdomar som i motsats till tidigare generationers ungdomar inte längre 
gör revolt mot sina fäder utan mot mödrarna - vilket kan förstås som att mödrarna nu i högre 
utsträckning än tidigare utövar auktoriteten inom familjen medan fäderna har blivit mera 
demokratiska eller ”helt har försvunnit” (Bengtsson, 2001, s. 263-266). Detta förhållande kan 
också illustreras av att kvinnorna fortfarande har det huvudsakligaste praktiska ansvaret för 
barnens omvårdnad – trots ett kraftigt ökat deltagande i arbetslivet. Kvinnorna tar ut 
merparten av föräldraledigheten och arbetar ofta deltid, medan småbarnspapporna istället 
förvärvsarbetar mer än andra män (Ahrne, Roman & Franzén, 1996, s. 127). Trots detta kan 
man också skönja att det avtagande huvudansvaret för familjens försörjning har bidragit till att 
männen blivit mer familjeorienterade och mer närvarande ”vardagspappor” än föregående 
generations fäder (ibid., s. 130). 

FAMILJENS UPPLÖSNING OCH LIVET DÄREFTER 

Parallellt med utvecklingen som skissats ovan följde under 1960-talet att äktenskapliga och 
äktenskapslika relationers upplösning i skilsmässa och separation blev allt vanligare. Medan 
8% av de äktenskap som ingicks 1955 slutade i skilsmässa inom tio år, var 23% av de 
                                                 
3 Från att det i Sverige funnits närmare 1,4 miljoner hemmafruar på 1950-talet, hade denna andel reducerats till 
knappt 200 000 år 1985. I början av 1990-talet var ungefär 3% av kvinnorna hemarbetande (Ahrne, Roman & 
Franzén, s. 79). 
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äktenskap som ingicks i början av 1980-talet upplösta efter lika många år. (Statistiska 
Centralbyrån, 1995, s. 12). Denna tydliga trend innebär idag att drygt 50 000 barn i åldern 0-
17 år berörs varje år av en separation mellan föräldrarna4 (id., 2002, s. 72). 
 
Vanligast är att föräldrarna har gemensam vårdnad5 om sina barn även efter separation. För 
95% av barnen där föräldrarna tidigare varit gifta med varandra kvarstår den gemensamma 
vårdnaden, i övriga 5% har modern enskild vårdnad. Motsvarande uppgifter för tidigare 
samboföräldrar är 84% och 16%6 (Statistiska Centralbyrån, 2000, s. 110). När det gäller 
barnens boende är det fortfarande vanligast att de bor med modern, vilket visas av statistik 
baserad på folkbokföringen: 86% är folkbokförda på sin mors adress, emedan 14% bor med 
sin far (ibid., s. 112). I praktiken har dock det växelvisa boendet, det vill säga att barnen vistas 
i princip lika mycket med båda föräldrarna, utgjort en tydlig trend det senaste decenniet. I 
början av 1990-talet var detta fallet för 4% av barnen, i början av 2000-talet hade denna andel 
stigit till 17%. Överlag har kontakten mellan barnen och ”icke-boföräldern” ökat under denna 
tidsperiod (Landgren Möller, 2002, s. 18). 
 
Att vara ensamstående med barn kan vara ett liv i en ekonomiskt pressad situation. I 
synnerhet har de ensamstående kvinnorna uppmärksammats genom åren: Fyra av tio får inte 
pengarna att räcka till, och under 1992 fick ungefär en tredjedel av dem någon gång 
socialbidrag (Ahrne, Roman & Franzén, 1996, s. 122). Denna grupp har dessutom haft den 
sämsta inkomstutvecklingen sedan 1975, vilket bidrar till att de mer än många andra grupper i 
samhället blivit beroende av välfärdssystemets bidragssystem (ibid.).  
 
En hittills marginaliserad grupp föräldrar i detta sammanhang utgörs av de bidragsskyldiga, 
vilka oftast utgörs av män och vars ekonomiska situation uppmärksammats först nyligen då 
det visat sig att skuldbördan till Försäkringskassan har växt betydligt (Socialstyrelsen, 2001a, 
s. 1ff; Konsumentverket, 2001, s.1ff). 

FÖRÄLDRAROLLERNAS BETYDELSE EFTER SEPARATION 

Även om triaden mamma-pappa-barn i rumslig mening bryts kvarstår i regel dyaderna 
mamma-barn och pappa-barn i någon form efter familjesplittringen. Då separation oftast 
innebär att föräldrarna väljer att fortsättningsvis bo på var sitt håll kommer det an på dem att 

                                                 
4 Uppgiften gäller gemensamma barn till tidigare sammanboende gifta eller ogifta föräldrar. 
5 Med vårdnad avses att ha ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och 
uppfostran som det har rätt till. Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet, men ju äldre och mognare 
barnet är desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna önskemål. Om föräldrarna bor på skilda 
håll har de ändå ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge med den förälder som det inte 
bor hos. Vanligen är vårdnadshavare också förmyndare för barnet, dvs företräder barnet i ekonomiska frågor. 
Vårdnadshavare har normalt rätt att få del av sekretessbelagda uppgifter som rör barnet. En förälder som inte har 
del i vårdnaden har oftast begränsade möjligheter att få del av sådana uppgifter då det i regel fordras 
vårdnadshavarens samtycke. Med gemensam vårdnad avses att båda föräldrarna är vårdnadshavare, med enskild 
vårdnad att endast en av föräldrarna är det (Socialstyrelsen, 1999a, s. 7). 
6 Vårnadsformerna kan variera beroende på barnets ålder, vilket bland annat kan avspegla förändringar i 
lagstiftningen och attityder i samhället under främst det senaste decenniet. Skillnaden mellan tidigare gifta och 
sambor beror i huvudsak på att gifta par numera automatiskt får gemensam vårdnad om barnet vid barnets 
födelse, emedan en ogift far kan få det först i samband med faderskapsmedgivandet. Ansökan därom sker 
tillsammans med modern (Statistiska Centralbyrån, 2000, s. 100). 
Uppgifterna utgör ett heltalsavrundat medeltal: Andelen barn som har sina fäder som enskild vårdnadshavare var 
116 respektive 69 stycken, vilket underskrider 1%. Denna andel utgör således en försvinnande liten del, och 
ingår i det ”avrundningsfel” som uppstår i statistiken (ibid., s. 110). 



Vad som kan dölja sig... 03-11-03 Sida 4 
 
 
 

 

avtala om var barnen skall vara folkbokförda, hur mycket tid de skall tillbringa med 
respektive förälder och hur ekonomin för barnen - i form av bidrag och utgifter - skall 
fördelas mellan dem. I detta skede sker en formell föräldrarollstilldelning: Den som har 
barnen folkbokförda hos sig tilldelas rollen som boförälder medan den andre tilldelas rollen 
som umgängesförälder. Boföräldern är den som myndigheter och sociala institutioner därefter 
i huvudsak kommunicerar med. Tillika är det boföräldern som i huvudsak kan erhålla 
ekonomiska bidrag från samhället i form av exempelvis underhållsbidrag7 
(Försäkringskassan., 2003a, s. 5-7), barnbidrag8 (Riksförsäkringsverket, 2003, s. 20), tillägg 
för hemmavarande barn i bostadsbidraget9 (ibid.) och vårdbidrag för handikappade barn10 
(Försäkringskassan., 2003e, s. 4).  
 
Umgängesföräldern å sin sida betalar underhåll - antingen direkt till boföräldern eller via 
Försäkringskassan - och benämns därför även bidragsskyldig (id., 2003a, s. 5-7). Om barnet 
vistas mycket hos umgängesföräldern kan denne begära ett visst avdrag på underhållet, men 
endast under förutsättning att boföräldern godkänner detta11 (ibid., s. 24). 
Från bidragssystemet är umgängesföräldern i princip enbart berättigad till bostadsbidrag, men 
inte tillägget för hemmavarande barn (id., 2003c, s. 11-12). Om barnet bor växelvis12 är 
umgängesföräldern dock berättigad till en prövning av rätten till ett utfyllnadsbidrag13 – vilket 
också gäller boföräldern som kan erhålla detta istället för det ordinarie underhållsbidraget. 
Utfyllnadsbidraget är dock inkomstberoende, till skillnad från det ordinarie underhållsbidraget 
(id., 2003a, s. 10-11). 
Umgängesföräldern är också den förälder som primärt är skyldig att tillse att umgänget med 
barnet kommer till stånd - han/hon skall i huvudsak ansvara för barnets transport mellan de 
båda hemmen, såväl praktiskt som ekonomiskt (Socialstyrelsen, 2003, s. 1ff). 
 
Det finns också skillnader mellan föräldrarollerna som i formell mening är mera outtalade. Ett 
exempel på det är att när barnet vistas hos boföräldern kan det vara berättigat till skolskjuts 
om boföräldern bor inom den aktuella skolans upptagningsområde. Denna möjlighet saknar i 
regel barnet under tiden hos umgängesföräldern14 (Östros, 2003, s. 1ff). Barnets rätt till 

                                                 
7 Underhållsbidragets storlek, om det administreras av Försäkringskassan, är för närvarande 1 173 kr per barn 
och månad. Bidraget är inte inkomstprövat för boförälderns vidkommande (Försäkringskassan, 2003a, s. 6). 
8 Barnbidraget betalas automatiskt till modern efter barnets födelse. Förutsatt att modern inte frivilligt överlåter 
hela eller delar av barnbidraget till fadern kan han endast erhålla barnbidrag om han är ensam vårdnadshavare 
eller är boförälder och att barnet är ”varaktigt boende” hos honom (Försäkringskassan, 2003d, s. 2). Beloppet är 
för närvarande 950 kr per barn och månad. Från och med det tredje barnet betalas dessutom ett flerbarnstillägg ut 
(ibid., s. 5). 
9 Tillägget för hemmavarande barn uppgår för närvarande till 600 kr/mån för ett barn, 900 kr/mån för två barn 
och 1 200 kr/mån för tre barn (Försäkringskassan, 2003c, s. 25) 
10 Vårdbidraget kan delas mellan föräldrarna, under förutsättning att de överens om det (Försäkringskassan, 
2003e, s. 4). 
11 Umgängesföräldern har rätt att sänka underhållsskyldigheten när han/hon haft barnen hos sig under en 
sammanhängande period om minst fem hela dygn eller, om perioden inte är sammanhängande, minst sex hela 
dygn per månad. Avdraget görs då med 1/40-del av underhållskyldigheten per dygn. Delar av dygn räknas inte in 
i detta avdrag, det vill säga dag för hämtning och lämning av barnen inräknas inte. Innan avdrag görs av 
Försäkringskassan skall det först godkännas av boföräldern (Försäkringskassan, 2003a, s. 23-24). 
12 För att växelvis boende skall anses vara fallet krävs det i praktiken att barnen vistas minst 43,5-47,5% av tiden 
hos umgängesföräldern (Riksförsäkringsverket, 2003, s. 18). 
13 Möjligheten till utfyllnadsbidrag för umgängesföräldern, och boföräldern, vid växelvis boende tillkom i april 
2001 och innebär maximalt ett halverat underhållsbidrag. (Försäkringskassan, 2003a, s. 10). 
14 Saken har nyligen prövats i Regeringsrätten för en umgängesförälder som hade sitt barn växelvis boende 
(Östros, 2003, s. 1ff). 
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kommunal barnomsorgsplats för tider då det vistas hos umgängesföräldern är inte heller 
självklar, exempelvis när boföräldern är föräldraledig med ett yngre halvsyskon eller när 
barnet inte bor i princip lika mycket hos båda föräldrarna (Tidaholms kommun, 2003, s. 1ff; 
Lysekils kommun, 2002, s. 1ff; Kiruna kommun, 1999, s. 1ff)  
 
Ett annat och kanske i grunden ännu mer avgörande förhållande utgörs av reglerna för där 
nyfödda barn skall folkbokföras: I första hand skall det folkbokföras där modern är 
folkbokförd, i andra hand där fadern är folkbokförd (Rättsnätet, 2002, 6 §). Lever föräldrarna 
åtskilda redan vid barnets födelse, finns det alltså i lagen explicit föreskrivet att modern skall 
vara boförälder. 
Önskar boföräldern sedan flytta och därmed även flytta barnet kan denne göra det. I formell 
mening skall båda vårdnadshavarna godkänna den ändrade folkbokföringsadressen hos 
Skattemyndigheten. I praktiken kan boföräldern i regel göra så mot umgängesförälderns vilja, 
även om den byråkratiska processen riskerar att fördröjas (Skattemyndigheten i Göteborg, 
2001, s. 1ff). 
 
Således tycks det finnas såväl en offentlig som en mera dold asymmetri mellan föräldrarna i 
relation till myndigheter och sociala institutioner. Medan boföräldern i princip bibehåller 
kärnfamiljstatus gentemot myndigheter, utgör umgängesföräldraskapet en rekonstruerad 
föräldraroll som till stora delar saknar offentligt stöd. Och detta även om båda parter formellt 
är vårdnadshavare. Asymmetrin blir ännu påtagligare om enskild vårdnad föreligger, då den 
icke vårdnadshavande föräldern helt kan sakna rätt att ta del av information hos myndigheter 
och sociala institutioner som berör barnen. Icke-vårdnadshavaren saknar dessutom rätt till 
föräldrapenningdagar15 (Försäkringskassan, 2003b, s. 6). Skulle vårdnadshavaren dö eller på 
annat vis mista vårdnaden, är det inte heller självklart att icke-vårdnadshavaren erhåller 
vårdnaden istället (Riksdagen, 2000, s. 1ff). 

NÄR DET BLIR KONFLIKT OM ”BARNETS BÄSTA” 

Lyckas inte föräldrarna själva avtala om hur de olika relationerna mellan medlemmarna i den 
splittrade familjen skall se ut och fungera har de möjlighet att gemensamt be den kommunala 
socialnämndens familjerätt om hjälp med att genomföra samarbetssamtal. I annat fall kan 
någon av parterna inleda en domstolsprocess gentemot den andra föräldern (Socialstyrelsen, 
1999a, s. 18-19). 
 
År 2001 var föräldrar till cirka 18 900 barn föremål för samarbetssamtal inom socialnämndens 
familjerätt. För cirka 15 000 av dessa enades föräldrarna helt i nästan hälften av fallen och i 
ungefär en femtedel enades föräldrarna delvis.  Vårdnads- och umgängesutredningar16 gjordes 
för 6 035 barn (id., 2002, s. 7), vilket ger en kvantitativ bild av hur omfattande fenomenet 
domstolsprocesser om gemensamma barn är i dagens Sverige.  
 
För de föräldrar som driver en sådan process kan de lagändringar som år 1998 genomfördes i 
föräldrabalkens sjätte kapitel vara av väsentlig betydelse. Dessa ändringar möjliggjorde för 

                                                 
15 Vid gemensam vårdnad har föräldrarna rätt till vardera 240 föräldrapenningdagar, vid ensam vårdnad har 
vårdnadshavaren ensam rätt till samtliga 480 dagar (Försäkringskassan, 2003b, s. 6). 
16 Tingsrätten uppdrar åt socialnämnden eller annat organ att utse någon att verkställa utredning om barns 
boende och umgänge med sina föräldrar, efter det att någon av föräldrarna lämnat en stämningsansökan till 
tingsrätten gentemot den andra föräldern i dessa frågor. Utredningen ligger sedan till grund för tingsrättens 
domslut. 
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landets domstolar att döma till gemensam vårdnad mot den ena förälderns vilja och under 
förutsättning att domstolen anser att det är för barnets bästa17. Utöver vårdnaden kan 
domstolar också besluta i frågor som rör umgänge och boende för barnen (Nilsson, 1998, s. 
13). 
 
Ändringarna baserades på FN:s barnkonvention, artikel 18, som säger att  
 

Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda 
föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i 
förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. 
Barnets bästa skall komma i första rummet. 
(Socialstyrelsen, 1999b, s.1).  

 
Primärt utgörs alltså skälen för en lagändring av det som benämns ”barnets bästa”, men 
implicit torde det också kunna utgöra ett ideologiskt incitament för ökad jämställdhet mellan 
könen utifrån hur föräldrarollerna har förändrats i västvärlden under senare delen av 1900-
talet: Formuleringarna är könsneutrala och fjärran från den ”tender years-doktrin” som varit 
förhärskande i de här sammanhangen så sent som på 1970-talet (Kurki-Suonio, 1995, s. 175). 
 
Lagändringen föregicks av en tämligen lång diskussion under 1990-talet och kritik kom 
främst från feministiskt håll då man befarade ett ökat manligt förtryck av kvinnan: 
 

Gemensam vårdnad kan i många avseenden utsättas för kritik. Gemensam vårdnad kan innebära 
att ogrundade rättigheter för den förälder som bor åtskild från barnet kallas för barnets bästa. 
Gemensam vårdnad fungerar då som ett instrument för att underkuva kvinnan. […] Därmed kan 
en formellt jämställd lagstiftning bli ett hinder för förverkligandet av en reell jämställdhet 
mellan föräldrarna och barnets bästa bli ett instrument för manlig maktutövning. 
(ibid., s. 190-191). 
 

Bland annat av denna anledning är det av intresse att studera vad förändringarna i 
lagstiftningen kan ha inneburit i praktiken för föräldrar som har gemensam vårdnad. I och 
med detta närmar vi oss syftet för föreliggande studie. 

                                                 
17 För såväl ogifta föräldrar som för frånskilda var det, före år 1977, en omöjlighet att ha gemensam vårdnad om 
sina barn. Det var först år 1977 som den möjligheten infördes och det krävdes att ärendet prövades i domstol. År 
1983 togs regeln om domstolsprövning bort och det krävdes endast en anmälan till pastorsämbetet. Successivt 
har lagstiftningen anpassats så att gemensam vårdnad om barnen för ogifta underlättats. Sedan oktober 1998 har 
domstol möjlighet att besluta om, respektive vägra att upplösa, gemensam vårdnad mot en förälders vilja. Denna 
lagförändring har inneburit att den ena föräldern inte kan hindra att den andre föräldern får gemensam vårdnad, 
förutsatt att domstolen bedömer att gemensam vårdnad är bäst för barnet (Riksförsäkringsverket, 2003, s. 14). 
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet för föreliggande studie är att i sociologisk mening utgöra bidrag till begripliggörandet 
av ett fenomen som består i att föräldrar hamnar i domstolsprocesser om de gemensamma 
barnen efter separation. Huvudfrågan lyder: Vad kan känneteckna föräldraparsrelationer där 
parterna efter separation hamnar i domstolsprocesser om de gemensamma barnen? 
 
Denna huvudfråga kan brytas ned i följande delfrågor: Hur har konflikterna yttrat sig och 
vilka faktorer kan ligga till grund för dem? Hur kan upplevelsen av den tidigare relationens, 
och den påföljande separationens, karaktär ha påverkat utvecklingen och utfallet av 
konflikterna efter separationen? Hur har föräldrarna upplevt kontakten med berörda 
myndigheter och sociala institutioner? Var kan föräldrarna finna det sociala stödet under och 
efter den tid som domstolsprocessen fortgår? Hur kan domsluten ha påverkat konflikterna? 
Hur kan föräldraskapsrollen ha påverkats av konflikterna? 
 
I fokus för studien står några ”kämpande” fäder som tämligen påtagligt torde ha berörts av 
lagändringarna 1998, då de aktivt har medverkat till att pröva dessa förändringar i domstol. 
Utifrån dessa förändringar, som implicerar ett jämbördigare förhållande mellan separerade 
föräldrar än tidigare, kan det vara av intresse att undersöka hur konflikter inom ramen för den 
gemensamma vårdnaden kan gestalta sig före och efter domslut. 
 
Den här typen av studier kan vara viktiga för att bidra till att ytterligare kunskaper 
ackumuleras om fäders förutsättningar att behålla men även förbättra relationerna med barnen 
efter separation från mödrarna – samtidigt som det möjligen kan belysa vilken praktisk 
innebörd den gemensamma vårdnaden kan ha. Därför är det också av intresse att studera vad 
som kan skilja och förena dessa fäder i förhållande till separerade fäder som inte har tagit upp 
striden om barnen, utan istället valt att låta mödrarna ta det huvudsakligaste ansvaret i fråga 
om vårdnad och omsorg om barnen. 

DISPOSITION 

Här redogör jag i korthet för uppsatsens vidare disposition för att Du som läsare kanske något 
lättare kan erhålla en överblick av den fortsättning som följer. 
 
I avsnittet Tidigare forskning redogörs för den forskning som jag har funnit relevant i 
förhållande till syftet med föreliggande studie. Här berörs konflikter mellan separerade 
föräldrar, förändringar i lagstiftningen kring ”barnets bästa”, samt faderskapets innebörder för 
fäder efter separation från mödrarna till barnen. 
 
I avsnittet Teori redogörs för de socialpsykologiska teorier som senare används i avsnittet 
Diskussion för att i sociologisk mening begripliggöra det som framkommer i avsnittet 
Resultat. Teorierna belyser olika aspekter av människans sociala identitet och de sociala och 
samhälleliga faktorer som torde påverka den i olika avseenden, men också den betydelse 
identiteten kan ha för intima relationer. 
 
I avsnittet Metod redogörs för metodologiskt tillvägagångssätt för datainsamling och analys, 
samt de överväganden som gjorts inför och under dessa faser i studien. 
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I avsnittet Resultat presenteras vad som framkommit under analysarbetet, och det görs med 
utgångspunkt från vald forskningstradition. 
 
Uppsatsen avslutas med avsnittet Diskussion där empiri och teori knyts samman, samt 
kvalitetskriterier och vidare forskning diskuteras. 

TIDIGARE FORSKNING 
Efter en genomgång av relevant tidigare forskning fann jag mängden svensk forskning inom 
det valda området tämligen tunn. Därför har jag här inkluderat en del nordamerikanska studier 
inom området, trots eventuella kulturella och juridiska skillnader för separerade föräldrar i 
Sverige och USA. Av denna anledning kan det vara vanskligt att generalisera resultaten över 
till svenska förhållanden, men å andra sidan kan det ändå vara ett fruktbart tillskott såväl för 
denna som kommande studier. 

KONFLIKTER MELLAN SEPARERADE FÖRÄLDRAR 

Nordamerikanska studier visar på brister i tidigare forskning på konflikter i samband med 
föräldrars separation: Man har inte tillräckligt väl undersökt konflikternas innehåll och 
karakteristik, kulturella och könsmässiga skillnader samt konflikternas effekt på barn i olika 
åldrar. Johnston (1994, s. 165ff) pekar i en forskningssammanställning på tre väsentliga 
konfliktdimensioner:  Domändimensionen  som gäller oenighet om exempelvis underhåll, 
bodelning, vårdnad och umgänge med barnen eller värderingar och metoder för 
barnuppfostran; taktikdimensionen  som gäller hur separerande par försöker gå tillväga för att 
lösa oenigheter; samt attityddimensionen som gäller graden av negativa känslor eller 
fiendskap emellan parterna och hur detta kommer till uttryck eller inte.  
 
Enlig Johnston har forskningen hittills i huvudsak fokuserat på den första dimensionen, 
domändimensionen18 (ibid., s. 165-166). Sådan forskning har bland annat kommit fram till 
följande: Mödrar var signifikant mer missnöjda än fäder med den andra förälderns 
föräldraegenskaper; mödrarna visade sig också vara mer missnöjda med fädernas uppfostran 
av barnen än vad fäderna var med mödrarnas uppfostran; fäderna var däremot mera missnöjda 
med vårdnads- och boendearrangemangen för barnen19 (Madden-Derdich & Leonard, 2002, s. 
37ff). Enligt de berörda forskarna var inte dessa resultat överraskande: Mödrar tenderar 
fortfarande vara de som engagerar sig mest i barnens omsorg inom äktenskapet. Efter 
skilsmässan ger det dem ett försprång jämfört med fäderna, vilka kanske för första gången får 
tillfälle att ensam utöva sitt föräldraskap. Deras ovana vid detta kan då ligga till grund för 
mödrarnas missnöje, vilket dessvärre motverkar fädernas vilja att engagera sig i sin 
föräldraroll. Tidigare studier, av samma forskare, har just visat på betydelsen av mödrarnas 

                                                 
18 Noterbart är dock att dessa domäner har en tendens att ”spilla över” på varandra, vilket komplicerar 
forskningen på området. 
19 Studierna genomfördes i en storstadsregion i Arizona och omfattade 50 mödrar och 44 fäder, respektive 110 
mödrar och 70 fäder – samtliga slumpmässigt utvalda. Det två urvalsgrupperna sammanfördes för att till slut 
innehålla 112 personer, 56 tidigare gifta par. Av dessa angav 54 par att modern hade barnen boende hos sig på 
heltid, emedan två par hade ett delat boende för barnen. I 29 fall hade föräldrarna angett att de hade gemensam 
vårdnad och 26 att modern hade ensam vårdnad. Datainsamling gjordes medelst enkät. 
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inställning gentemot fädernas föräldraroll för att fäderna skall fortsätta sitt engagemang20 
(ibid.). 
 
Vidare tycks höggradiga konflikter mellan föräldrarna vara lika vanliga där barnen bor lika 
mycket hos båda föräldrarna som om barnen enbart bor hos den ena föräldern21 (Johnston, 
1994, s. 168). Små barn innebär oftare en högre konfliktnivå mellan föräldrarna och 
detsamma gäller föräldrapar med flera barn jämfört med föräldrapar med endast ett barn 
(ibid.).  

DÖMDA TILL SAMARBETE – IMPLICIT ELLER EXPLICIT 

I Sverige var det före 1998 i regel fäderna som stod som förlorare i domstolsprocesser som 
rörde vårdnaden om barnen. Skälen till detta angavs i huvudsak vara att mödrarna är de som 
bär huvudansvaret för barnen medan föräldrarna lever ihop och således borde de ha 
huvudansvaret även efter separationen: 
 

Ibland riktas kritik mot att vårdnaden om barnen så ofta tillfaller modern när det råder tvist. 
Detta ses då som ett resultat av negativ särbehandling av fäderna. Det är dock högst tveksamt att 
tolka könsskillnaderna vad gäller den juridiska vårdnaden som ett utslag av könsdiskriminering. 
Det som fäller avgörandet i domstolen är snarare vem som har tagit huvudansvaret för barnet. 
(Ahrne & Roman, 1997, s. 151) 

 
Forskning om konsekvenserna av förändringarna i föräldrabalken 1998, som inneburit att det 
blivit svårare för båda parter att tilldömas enskild vårdnad mot den andra partens vilja, har 
varit svår att finna. Det material som ligger för handen (Socialstyrelsen, 2001b) fokuserar i 
huvudsak på frågan om växelvis boende för barnen, vare sig föräldrarna har löst saken själva 
eller fått ett domslut22. Då frågan om barnens boende hos och umgänge med föräldrarna utgör 
en väsentlig del av konsekvenserna efter förändringarna i lagstiftningen, utöver frågan om 
vårdnaden, kan det vara av värde för den föreliggande studien att närmare granska resultatet 
från nämnda studie. 
 
De slutsatser som görs är att det växelvisa boendet kan fungera bra, även för relativt små barn. 
En förutsättning är dock att föräldrarna kan samarbeta i frågor som gäller barnen, när det finns 
utrymme för flexibilitet i mängden boendetid under olika tidsperioder och att det inte finns 
alltför stora personliga motsättningar mellan föräldrarna (ibid., s. 27-29). Många av 
föräldrarna menade att det ekonomiska bidragssystem som finns idag fungerar dåligt för 
föräldrar som har växelvis boende för sina barn. De ansåg att systemet stjälper mer än det 
hjälper, att det är uppbyggt på ett sådant sätt att det i högsta grad bidrar till att skapa konflikter 
mellan föräldrarna (ibid., s. 29). Önskemålet var därför ett förbättrat system som är mer 
rättvist och som ger möjligheter till ekonomisk hjälp till båda föräldrarna – inte bara till den 
där barnen är folkbokförda (ibid.). Vid övergång till växelvis boende förlorar boföräldern 
underhållsbidraget och kan då hamna i en svår ekonomisk situation. Utgifterna för barnet 
ansågs inte minska på ett sätt som motsvarar förlusten i inkomst i form av uteblivet underhåll. 

                                                 
20 Att fäderna var mer missnöjda över vårdnad och boendet var sannolikt inte heller helt oväntat, med 
utgångspunkt från den höga andelen mödrar med barnen boende hos sig på heltid och den höga andelen med 
enskild vårdnad. Detta kommenteras dock inte i någon större utsträckning av de berörda forskarna. 
21 Johnston baserar sig på resultat från en studie av Maccoby & Mnookin, 1992, som omfattade longitudinella 
intervjuer med 1124 föräldrapar (1875 barn). 
22 Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på intervjuer. Av det hundratalet medverkande föräldrar 
utgjordes elva av föräldrar som tilldömts växelvis boende i tingsrätten. 



Vad som kan dölja sig... 03-11-03 Sida 10 
 
 
 

 

Ekonomin kunde därmed spela in när det gäller vilka beslut som tas, eller vilka önskemål 
föräldrarna hade, om barnets boende. Det framkom att pappor ibland begär att få halva tiden 
med barnet enbart i syfte att slippa betala underhåll, och att mammor vägrar gå med på 
växelvis boende på grund av att de då mister underhållsbidraget23 (ibid., s. 30). 
 
I princip alla intervjuade föräldrar rapporterade om konflikter och samarbetssvårigheter, 
åtminstone i något skede. I samband med separationen uppstår ofta oenighet och en 
maktkamp mellan föräldrarna, i vilken barnet riskerar att bli ett verktyg. Föräldrar som känner 
sig kränkta och sårade kan ha svårt att sätta egna konflikter åt sidan för att i stället koncentrera 
sig på vad som skulle vara bäst för barnet (ibid.). Många mödrar ansåg att fäderna ställde krav 
som mer handlade om att de ville ha rättvisa för egen del än att de tänkte på vad som var bäst 
för barnen. Männen, å andra sidan, var arga för att de tyckte att de inte räknades som 
föräldrar. De ansåg att det i alla sammanhang är mödrarnas åsikter som räknas, och att de är 
mödrarna som i första hand anses vara förälder till barnen (ibid., s. 31). 
Många efterlyste bättre möjligheter till hjälp från samhällets sida när det gäller att lösa 
konflikter i samband med separationer. De ansåg också att det fanns brister i barnkompetens 
och barnperspektiv i rättsystemet, men även på familjerådgivningen och hos familjerätten. Då 
är det ofta kunskaper om det moderna föräldraskapet och familjelivet som föräldrarna skulle 
önska att det fanns mer av (ibid.) 
 
Den grupp föräldrar som tilldömts växelvis boende i domstol24 hade haft ett växelvis boende 
också före tingsrättsbeslutet. Någon av föräldrarna hade velat ändra på detta, till exempel 
genom att flytta från orten och ta barnen med sig, vilket lett till att den andra föräldern gått till 
domstol i ärendet. I andra fall hade en av föräldrarna inte tyckt att det växelvisa boendet 
fungerade, och därför försökt få till stånd en förändring. Det fanns också tecken på att kriser i 
relationen mellan föräldrarna, till exempel i form av att nya partners kommit in i bilden, utlöst 
rättstvisten (ibid., s. 36). Samarbetssvårigheterna var omfattande i fyra av de familjer som 
medverkade. För de övriga fyra fungerade det praktiska samarbetet någorlunda bra, i 
synnerhet efter tingsrättens beslut (ibid.). Åtta av de elva föräldrarna hade en allmänt positiv 
syn på växelvis boende, en del av dem ansåg att detta alltid är det bästa alternativet, medan 
andra tyckte att det kunde vara bra men kanske inte i alla lägen (ibid.). Samtliga föräldrar 
berättade spontant om själva domstolsprocessen på ett mycket känsloladdat sätt och alla hade 
de upplevt väntan på och genomförandet av den som någonting emotionellt plågsamt (ibid.).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de medverkande önskade sig en bättre fungerande 
kommunikation mellan föräldrarna, ett större fokus på barnets behov och ett mera jämställt 
föräldraskap. Eftersom de inte i alla lägen ansåg sig klara av detta på egen hand efterlyste de 
ett större stöd från samhället. 

OM DELTIDSPAPPOR OCH DERAS BARN 

När det gäller fäders psykiska välbefinnande efter separation har nordamerikanska studier 
(Stone, 2001, s. 460)25 funnit ett positivt samband till att de har vårdnaden om barnen26, 

                                                 
23 Undersökningen genomfördes före förändringarna som berörs i fotnot 13, s. 4. 
24 De elva föräldrarna representerade åtta splittrade familjer ett år efter domslut om växelvis boende i tingsrätten. 
Barnen var mellan fyra och tolv år gamla. Föräldrarna var mellan 34 och 45 år gamla och kom från olika sociala 
förhållanden och miljöer: Mellansvensk landsbygd, medelstora städer och Stockholm. 
25 Undersökningen omfattade 94 fäder och ansatsen var kvantitativ. Datainsamling skedde medelst enkät. 
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jämfört med fäder som inte har det. Andra faktorer som har haft avgörande betydelse för 
välbefinnandet är om fäderna lyckats ingå nya kärleksrelationer, att de har ett socialt stöd och 
att de tydligt uppfattar sin föräldraroll samt att de är tillfreds med denna. Däremot har inget 
samband kunnat påvisats till inkomst, utbildningsnivå eller förlupen tid sedan separationen. 
 
Berg & Johansson (1999) har i en longitudinell, kvalitativ studie med 26 deltidspappor27 
studerat deras upplevelser och livsvillkor i rollen som den mer eller mindre frånvarande 
pappan efter separation från modern. De fäder man då har fokuserat på är i huvudsak fäder 
som har valt att stå åt sidan och har därmed låtit mödrarna ta huvudansvaret för barnen efter 
separation28 (ibid., s. 163).  
 
Samtidigt som dessa fäder på många vis uppfyllde sin del i en rådande könsordning, 
framträdde hos dem sådant som motsäger de schabloner av så kallade söndagspappor som 
förevisas i massmedia och forskning: Man pekade på hur arbetsdelningen inom relationen 
mellan föräldrarna tenderade att leva vidare även efter separationen, att det verkade finnas en 
tyst överenskommelse om hur man skulle gå tillväga (ibid.). Men samtidigt kunde inte dessa 
män enbart luta sig tillbaks mot en könsordning som premierar en traditionell manlighet 
karaktäriserad av stolthet, en oförmåga till känslomässig bearbetning och svagt utvecklad 
kommunikationsförmåga. De tvingades istället till en förändring för att kunna upprätthålla 
banden med barnen (ibid., s. 164). Föräldraskapet har därmed alltmer blivit ett 
identitetsprojekt, då det inte finns några självklara ”rollmanuskript” att falla tillbaka på. 
Istället har föräldraskapet bidragit till en ökad grad av reflexivitet, där fäderna ständigt 
granskar sina liv och relationerna till sina barn – vilket renderade i att många av dem bar på 
ett dåligt samvete. De led av att inte kunna ta större del av ansvaret för barnen och var ofta 
kritiska mot sig själva som fäder - de plågades av att de inte hade klarat av sitt föräldraskap, 
att de inte hade tagit sitt ansvar (ibid., s. 15, 164). Endast ett fåtal av fäderna ansåg att det 
gängse varannan-helg-umgänget med barnen var ett bra arrangemang. De få som ändå 
uttalade sig positivt till detta gjorde det av skäl som förknippades med deras arbetssituation, 
ett bräckligt psykiskt välbefinnande efter separationen eller att de hade fått barn i en ny 
relation (ibid., s. 93).  

 
Fäderna upplevde ofta maktlöshet när det gäller att påverka barnens allmänna sociala 
situation. Kontakten med daghem, skola och hälsovård var svagt utvecklad och sköttes i 
huvudsak av mödrarna, som då fick en mycket bättre insyn i barnens vardagssituation (ibid.). 
Även om föräldrarna hade gemensam vårdnad var det boföräldern, det vill säga i huvudsak 
mödrarna, som de sociala institutionerna vände sig till i första hand med sin information. Den 
ofta bristfälliga kommunikationen mellan föräldrarna ledde därför till att informationen ofta 
stannade hos mödrarna (ibid.). Fäderna måste själva initiera kontakt med dessa institutioner 

                                                                                                                                                         
26 Undersökningen jämförde av ”bekvämlighetsskäl” enbart fäder med enskild vårdnad mot fäder utan vårdnad, 
på grund av att vårdnad och boende för barnen ansågs ha ett starkt samband. Fäder med gemensam vårdnad 
antogs ha barnen boende hos sig i tämligen varierande omfattning och uteslöts därför. Därför är det oklart  om 
studien handlar om fäders välbefinnande i relation till barnens boende eller till vårdnadsfrågan, eller både och. 
27 19 fäder framkom efter ett kriterieurval med hjälp av Försäkringskassan, 5 fäder kom från föreningen 
Söndagsbarn (Berg & Johansson, 1999, s. 288).  Undersökningen genomfördes under tre år och två intervjuer 
gjordes med varje deltagare, med 1-1,5 års mellanrum (ibid., s. 291). Nästan samtliga fäder var 30-40 år gamla 
och var stadsboende (ibid., s. 57). 
28 Det framgår inte med tydlighet hur många av fäderna som har fått ett domslut på vårdnad, boende och 
umgänge. Däremot har några haft samarbetssamtal på familjerätten och även haft kontakt med advokat (Berg & 
Johansson, 1999, s. 96). 
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för att erhålla direktinformation, vilket bidrog till att kontakten blev sporadisk. Därmed fanns 
en tendens till marginalisering av fäderna som enbart varandes en person som barnen hälsar 
på varannan helg (ibid., 135-136).  
 
Många av fäderna fick i samband med separationen flytta från den gemensamma bostaden och 
fick försöka rekonstruera sina liv på ett flertal plan samtidigt, vilket bidrog till att 
omställningen efter separationen upplevdes som oerhört påfrestande. Samtidigt som de miste 
den vardagliga kontakten med sina barn, tvingades de bryta upp från sin närmiljö och att 
betala underhåll till sina barn via en byråkrati som inte tog hänsyn till några personliga 
faktorer (ibid., s. 137). De män som hade en god inkomst drabbades inte så hårt av 
underhållsplikten, men däremot de som hade en ostabil eller dålig ekonomi. Upplevelsen av 
Försäkringskassan var ofta som en straffande och kontrollerande instans där tjänstemännen 
framstod som cyniska och kallhamrade. I synnerhet gällde det fäder som fått en tillfällig 
svacka i ekonomin på grund av den egna arbetssituationen (ibid.). I någon mån kunde dock 
myndighetsutövningen utgöra något positivt, då fäderna kunde överlåta den ekonomiska delen 
av kontakten med mödrarna till tjänstemän (ibid., s. 141). 
 

Osynliggörandet av fäderna tenderar att förstärka traditionella könsmönster och att passivisera 
männen. Deltidspappan finner inget stöd för sitt identitetsprojekt hos myndigheter eller sociala 
institutioner. Han vänder sig istället mot den intima sfären och mot själva relationen till barnet. 
Här får han sin bekräftelse på sitt faderskap. Om denna relation brister har han emellertid inget 
att falla tillbaka på. Han står på många sätt ensam i denna process [och i] slutändan är detta hans 
eget projekt. 
(ibid., s. 147) 

 
Forskarna pekade på den komplexitet som varje unikt fall såg ut att ha, att de i sin studie inte 
upplevde att de nått någon högre ”mättnadsnivå” såtillvida att de inte ansåg sig kunna förutse 
vad nästa intervju med nästa pappa kommer att innehålla med utgångspunkt från de fäder de 
har intervjuat tidigare (ibid., s. 291). Detta ansåg man bero på de i tiden utdragna begynnelser 
och slut som varje specifik historia har, en stor inre psykosocial komplexitet, en ibland 
påtaglig dramatik, att historien gäller flera personer och att historien har ett starkt emotionellt 
drag (ibid.). Den enda punkt där många fäder liknade varandra påtagligt var att de hade svårt 
att säga vad manlighet innebär i dagens samhälle, men deras sätt att inte veta något om 
manlighet skilde sig markant från varandra (ibid.). De uppvisade liknande föreställningar om 
den Idealiske Pappan, emedan bilden av den Idealiske Mannen var betydligt vagare och mera 
divergerande (ibid., s. 297).  
 
Ett vanligt mönster i undersökningen var att fäderna under sin uppväxt upplevt sina egna 
fäder som icke närvarande, oengagerade fäder29 (ibid., s. 41). Trots detta framstår denna 
frånvarande far som en ”inspirerande far”, en far som stimulerade till sökande efter kunskap 
och längtan ut i världen (ibid., s. 42-43). Bilden som fäderna hade av sina egna fäder var 
således något ambivalent, vilket kan ha bidragit till att de kunde se ut att ha reproducerat ”den 
frånvarande fadern” i sitt eget föräldraskap men samtidigt kvalitativt lyckats till en förändring 
i och med att de aktivt reflekterat över sitt faderskap (ibid., s. 53). De ställde sig frågorna ”hur 
bör en far vara mot sitt barn?” och ”vad är en man?”, vilket gav avtryck i deras beteende i 
form av ständiga försök att utveckla en god känslomässig relation till sina barn (ibid.). Detta 
                                                 
29 De medverkande fäderna var i huvudsak födda på 1950-talet och deras fäder i huvudsak på 1920- och 1930-
talet, vilket i allmänhet innebar att männen var lönearbetande och mödrarna hemmafruar. Männen var alltså 
mestadels skilda från barnen och därmed per definition frånvarande (Berg & Johansson, 1999, s. 43). 
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kan stå i linje med att många män idag är ytterst medvetna om att de borde vara mer 
närvarande i hemmet och att de borde utveckla en ny typ av manlighet, men trots det tenderar 
de att hamna i samma sits som sina egna fäder – helt uppslukade av sin egen yrkeskarriär och 
med allt mindre tid över till familj och barn (ibid., s. 50). 
 
I föreliggande studie är fäder som inte har valt att överlåta huvudansvaret för barnen till 
mödrarna i fokus. Det är istället fäder som mer eller mindre framgångsrikt har kämpat sig 
igenom berörda myndigheter och sociala institutioner i syfte att kunna dela ansvaret med 
mödrarna, och detta mot mödrarnas vilja. De har på så vis inte endast kämpat mot de enskilda 
mödrarna utan också mot den gällande könsordningen som tenderar att polarisera det manliga 
och det kvinnliga i föräldraskapet. Det kan därför finnas ett särskilt intresse av att utröna om 
det föreligger några väsentliga skillnader och likheter mellan dessa och fäderna i Berg & 
Johanssons studie. 

VAD SOM UTELÄMNATS I TIDIGARE FORSKNING 

Johnston (1994, s. 169-171) pekar på att ingen adekvat studie hittills har gjorts som kritiskt 
undersöker de varierande faktorer som ligger till grund för de hypoteser som använts tidigare 
för att förklara högnivåkonflikter om barnens vårdnad och omsorg mellan separerade 
föräldrar. Johnston menar att dessa faktorer kan ingå i en komplex, interaktiv och reciprokal 
förklaringsmodell. På individnivå handlar det om känslor av att ha blivit kränkt på grund av 
den andres avståndstagande inställning, sorg på grund av den förlust som familjesplittringen 
innebär och en upplevelse av en generell hjälplöshet inför kritiska förändringar i livet. Detta 
tillsammans med en sårbarhet i personkaraktären, hos vissa individer, gör dem särskilt 
benägna till en olöslig fientlighet gentemot den andre. På interaktionsnivå skapar dessa 
intrapsykiska konflikter en destruktiv dynamik mellan parterna, i kombination med 
upplevelsen av den tidigare gemensamma relationen och de trauman som kan ha utspelat sig i 
samband med separationen. Detta orsakar att parterna får en negativt polariserad bild av 
varandra, vilket bidrar till det misstroende som uppstår emellan dem – och de gör vad de kan 
för att ”skydda” barnen från den andre förälderns ”negativa” inverkan. 
 
Den forskning om konflikter mellan separerade föräldrar som jag själv har funnit har gett en 
tämligen ytlig kunskap och därför är jag beredd att instämma i Johnstons kritik. I huvudsak 
har det inneburit ett konstaterande om att konflikter har uppstått och att föräldrar tenderar att 
sätta sina egna behov framför barnens. Men någon djupare analys om hur beståndsdelarna för 
dessa fenomen ser ut har jag inte funnit. Därför torde man inte heller kunna utröna varför de 
uppträder, och därmed kan inte heller en vedertagen teoretisk modell för detta utvecklas. 
En tänkbar huvudorsak till detta vetenskapliga tillkortakommande skulle kunna utgöras av det 
faktum att en majoritet av forskningen hittills har bedrivits inom den psykologiska disciplinen 
– en disciplin som till skillnad från sociologin har en mera begränsad förklaringsgrund utanför 
den enskilda individen, i form av kulturella och sociala faktorer. 
 
Jag har inte heller funnit någon svensk studie om omfattningen av konflikter mellan 
separerade föräldrar i allmänhet, även inbegripet sådana par som inte har gått till 
domstolsprocesser, vilket alltså utgör en överväldigande majoritet av de separerade 
föräldrarna. Med tanke på det relativt stora utnyttjande av familjerättens samarbetssamtal, 
torde det utgöra en lämplig population för en sådan studie. Inte minst i syfte att utröna vad 
som kan vara signifikanta egenskaper för individer och relationer som leder till 
domstolsprocesser och inte. Detta är beklagligt då det möjligen hade kunnat utgöra ett 
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forskningsunderlag för att studera konflikternas karaktär före och efter förändringen i 
föräldrabalken 1998. Vad som då kan vara av intresse är föräldrarnas förhållningssätt och 
attityder till den förändrade lagstiftningen: Har konfliktnivåerna ökat med syfte att provocera 
fram ett domslut som innebär enskild vårdnad till endera föräldern; har konfliktnivåerna 
minskat och istället inneburit ett bättre samarbetsklimat; eller/och har konfliktmålen flyttats 
från frågan om vårdnaden till andra frågor som till exempel boende och umgänge? 
 
Jag har inte heller funnit forskningsrön som sammanställt och djupare analyserat 
konsekvenserna av de asymmetriska systemrelationer som boföräldrar, i huvudsak mödrar, 
och umgängesföräldrar, i huvudsak fäder, utvecklar till berörda myndigheter och sociala 
institutioner efter separationen och hur dessa relationer påverkar föräldrarnas inbördes 
relationer. I några undersökningar framkommer vissa röster om dessa systemrelationer och de 
har i huvudsak varit av negativt laddad karaktär. Det torde finnas ett intresse av att försöka 
klargöra hur dessa relationer kan se ut och hur stor betydelse dessa har för konflikter mellan 
föräldrarna. 

TEORI 
Som en konsekvens av föreliggande studies explorativa och empiriguidade karaktär har den 
också utformats som teorikonsumerande i den mening att ett flertal teorier används för att 
omfatta empirin i görligaste mån. Teorierna kan då beskrivas som ”betraktelsefönster” 
gentemot det empiriska ”landskapet” och kan förläggas sida vid sida för att ringa in en större 
del av empirin än vad en enstaka teori möjliggör, samtidigt som de delvis tillåts överlappa 
varandra för att på så vis bidra till en fördjupad men samtidigt holistisk överblick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorierna som ingår i denna framställning utgörs i huvudsak av teorier som på olika vis är 
förknippade med innebörder av människans sociala identitet: Vad den i socialpsykologiska 
termer kan utgöras av och hur människan förmår att utveckla den. Men individen står inte 
ensam – hon har andra människor, och därmed i förlängningen ett samhälle, att förhålla sig till 
och att formas av. Det är i spänningsfältet mellan individ och samhälle som vi nu närmar oss 
de teoretiska perspektiv som senare anknyts till empirin.  

 
TEORI 1 

 
TEORI 4 

 
    

   TEORI 3 
 

TEORI 2    

EMPIRI

(Figur enligt Gustafsson, 2003) 
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RADIKAL-HUMANISTISK PSYKOANALYS: SJÄLVISKHET OCH ALTRUISM 

Fromms (1976) teorier om ägandets och varandets livsformer utgör en fördjupad analys av de 
två grundläggande karaktärsdragen hos människan, sett utifrån den radikal-humanistiska 
psykoanalysen: Själviskhet och altruism (ibid., s. 19).  Med utgångspunkt från det 
kapitalistiska och moderna konsumtionssamhället, men också historiska samhällen såsom det 
beskrivs i till exempel bibelns gamla och nya testamente, påvisar han att dessa livsformer 
utgör två olika grundläggande karaktärsdrag som utgör två olika orienteringskurser för 
människan och det samhälle hon lever i. 

Ägandets livsform 
Ägandets livsform bygger på att ha - man är vad man har och vad man konsumerar. Fromm 
poängterar dock att det viktiga i ägandets livsform inte är föremålen för ägandet utan själva 
inställningen till att äga och besitta. Vad som helst kan bli föremål för ägandets begär: Ting i 
vår vardag, ritualer, gärningar, kunskaper, minnen och tankar. Det är när vi håller fast vid 
dessa föremål, som om de vore bojor, som de hämmar vår rörelsefrihet och hindrar oss från 
att förverkliga oss själva (ibid., s. 72). 
 
Den största njutningen inom ägandets livsform erhåller man kanske inte av att äga materiella 
ting utan av att äga levande varelser. Detta utgör förhållandet i till exempel det starkt 
patriarkaliska samhället där även den fattigaste av alla män kan inneha egendom i form av 
hustru, barn och husdjur. Utökningen av denna egendom är då inte i förstone beroende av 
hans arbete eller tillgång till kapital utan förmågan att skaffa många barn. Även om detta 
innebär ett grovt utnyttjande av kvinnan, faller även hon in i denna cirkel av egendomsägande 
genom att på olika sätt utnyttja de små barnen. Barn som om de är pojkar tids nog sällar sig 
till de vuxna männen och tillser att beteendecirkeln reproduceras genom att själva utnyttja 
kvinnorna i samma syfte som sina fäder (ibid., s. 78).  
 
Gemensamt för det patriarkaliska och moderna samhället inom ägandes livsform kan dock 
ägandet av det egna jaget vara: Vår kropp, vårt namn, vår sociala ställning, våra ägodelar, vår 
kunskap, vårt yrke, vår bild av oss själva och den bild av oss som vi vill ge andra. Att vi har 
fått en känsla inför jaget som om det vore ett föremål som vi äger och att detta ägda föremål 
utgör grunden för vår identitetskänsla (ibid., s. 79). Därmed har vi nått kärnan av ägandets 
livsform i detta sammanhang: En bild av subjektet som inte utgörs av jag själv utan jag är vad 
jag har och ett ägande som definierar mig själv och min identitet (ibid., s. 84). 
 
Ägandeinriktade människor vill ha den människa de tycker om och beundrar, ett förhållande 
som ibland kan märkas mellan föräldrar och barn, mellan lärare och elever och mellan vänner. 
Ingendera är då nöjd med att helt enkelt glädjas åt den andra människan utan söker att ha 
honom/henne för sig själv. Därför blir de svartsjuka på andra människor som också vill ha den 
andre. Relationer som domineras av ägande är tungrodda och besvärliga, fyllda av konflikter 
och svartsjuka (ibid., s. 113). 
 
När Fromm studerar det patologiska i ägandets livsform anknyter han till Sigmunds Freuds 
psykoanalytiska slutsats att den som uteslutande intresserar sig för ägande och egendom är en 
neurotisk, psykiskt sjuk människa. Domineras ett samhälle av denna karakterologiska patologi 
torde en rimlig slutsats vara, enligt Fromm, att även samhället är sjukt (ibid., s. 89). 
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Varandets livsform 
I kontrast till ägandets livsform står vad Fromm kallar varandets livsform. Med detta menar 
han inte att denna livsform är fritt från ägande, utan att inställningen till ägandet är av en 
annan natur. Han avser då det existentiella ägandet, ett ägande som har sin rot i människans 
existens och som behövs för att vi skall överleva. Exempel på sådant ägande kan utgöras av 
föda, bostad, kläder och verktyg som behövs för att vi skall kunna tillverka det vi behöver 
(ibid., s. 91). 
 
Huvudinriktningen för varandets livsform kräver dock oberoende, frihet och ett kritiskt 
förnuft och mynnar ut i en inre spontan aktivitet30 som ger utlopp för våra mänskliga krafter. 
Det innebär en ”inre födelse” i och med att man tillåter sig att förnya sig, att växa, att vara 
öppen, att älska, att vara intresserad, att ge och att därmed ta sig ur det isolerade jagets 
fängelsebojor (ibid., s. 93). Människor som är produktiva i detta avseende är sådana 
människor som ger liv åt allt de rör vid, de är själva upphovet till sin egen förmåga och kan 
väcka liv hos andra människor och hos tingen (ibid., s. 96). 
 
Dock poängterar Fromm att det väsentliga hos denna människa inte är hur hon förefaller att 
vara, utan hur hon ärligt och fullt uppriktigt faktiskt är. Drivkraften till hennes beteende och 
därmed hennes karaktärsstruktur utgör hennes verkliga jag (ibid., s. 101). 

SYMBOLISK INTERAKTIONISM: DET SOCIALA SJÄLVMEDVETANDET  

För att ytterligare fördjupa förståelsen av människans sociala identitetsutveckling ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv framställer jag här delar av den symboliska interaktionismens 
teoretiska modeller för denna process. Vi närmar oss i och med detta den reflexiva människan 
– en individ som har att förhålla sig till en alltmer komplex verklighet utifrån en ökad social 
erfarenhet. 
 
Detta teoriavsnitt är viktigt då det utgör den elementära grunden för det efterkommande 
teoriavsnittet som i något högre grad fokuserar på den reflexiva individen i det högmoderna 
nutidssamhället. 

Det sociala Jagets uppkomst - utveckling av det självmedvetna 

Enligt Mead (1976, s. 112, 126) växer det medvetna, sociala och reflexiva Jaget31 hos en 
människa fram genom en social interaktionsprocess. Mead beskriver detta ur behavioristiskt 
perspektiv på så vis att det inte enbart är omgivningen som reagerar på en individs stimuli, 
utan att individen själv också reagerar på sina egna handlingar (ibid., s. 115). Denna reaktion 
kan dock skilja sig i väsentliga drag från omgivningens reaktion, vilket också påverkar den 
efterkommande stimuli som utgör en uppföljande reaktion på den inledande stimuli- och 
reaktionssekvensen. I synnerhet gäller denna diskrepans vid emotionella attityder: Den som 
försöker skrämma någon annan har inte för avsikt att skrämma sig själv (ibid., s. 116). I andra 
                                                 
30 Fromm skiljer på vad som kan betecknas som (inre) aktivitet och (beteendemässig, yttre) sysselsättning. Med 
aktivitet avses alltså inte i förstone vad som kan betecknas som ”nyttigt” ur till exempel det kapitalistiska 
produktionssystemets ögon. Den typen av ”nyttig” aktivitet anger Fromm istället som den ”alienerade 
aktiviteten”. 
31 Med begreppet reflexivitet avser Mead individens förmåga att skapa och använda sig av ett antal uppsättningar 
av tänkbara handlingsmönster som han/hon genom tänkande och eftertänksamhet finner lämpliga att använda sig 
av i en viss social situation. Det tjänar som ett organiserande av Jaget, eller om man så vill Jagets organisering av 
en uppsättning attityder gentemot den sociala omgivningen (Mead, 1976, s. 81). 
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fall strävar vi dock efter att försöka framkalla liknande känslor hos andra som vi själva har 
och för att kunna göra detta bör vi kunna framkalla liknande respons hos oss själva som hos 
omgivningen. Således krävs en slags reflexiv rationalitet - vi måste veta vad vi säger och gör 
för att uppnå ett något sånär önskat resultat såväl för andra som för oss själva (ibid., s. 117). 
 
Det sociala Jagets uppkomst, menar Mead, kan bland annat spåras till aktiviteter som lek och 
spel. Många lekar går ut på att föreställa något, det vill säga barnet intar olika roller: Mamma, 
pappa, barn, polis, läkare och så vidare (ibid., s. 118). När barnet träder in i en roll har det 
inom sig, i sin socialt uppbyggda erfarenhet, de bestämda stimuli som framkallar de responser 
som rollen ger – såväl hos barnet självt som hos andra i omgivningen (ibid.). Denna 
växelverkan mellan stimulus och respons i rollen bidrar till barnets jaguppbyggnad. Särskilt 
tydligt blir detta när barnet för sig själv leker en lek som innefattar två roller, där barnet 
kommunikativt omväxlande utövar de båda rollerna (ibid.). 
 
Ett organiserat spel ställer dock något andra krav på barnet, jämfört med den enkla formen av 
lek. Då handlar det inte om ett omväxlande intagande av två roller, utan snarare om att kunna 
inta varje annan spelares roll – i någon mån måste man veta vad alla andra kommer att göra 
för att man skall kunna genomföra sitt eget spel (ibid., s. 119). I spelet finns en uppsättning 
responser hos andra, så ordnade att attityden hos en framkallar de lämpliga attityderna hos 
andra – spelets responser organiseras, vilket kommer till uttryck i spelreglernas form (ibid.). 
Detta medför att Jaget organiseras, att barnet har en organisation för de roller som det behöver 
kunna inta - till skillnad från vad som gäller vid den enklare formen av lek, som utgår från en 
i princip oändlig kedja av responser som bygger på direkt stimulus. Mead menar därför att det 
organiserade spelet representerar övergången i barnets liv från att ta andras roll i en lek till 
den organiserade rollen som är väsentlig för självmedvetandet i ordets rätta bemärkelse 
(ibid.).  

Jaget för samhället - ”den generaliserade andre” 
Vad barnet gör i spelet kontrolleras genom att det ”är” alla andra som också är med i spelet, 
åtminstone så tillvida att attityderna som genomsyrar spelet påverkar barnets egen speciella 
respons (ibid., s. 120). I detta skede kan man därför se hur vi får en ”andra”, som är en 
organisation av attityder hos dem som är med i samma process. Det organiserade samhälle 
eller den sociala grupp som ger individen dess enhetliga Jag kallar Mead ”den generaliserade 
andre”: Den generaliserade andres attityd är hela samhällets attityd (ibid.). 
 
Vidare menar Mead att om en individ skall kunna utveckla ett Jag i full utsträckning är det 
inte tillräckligt för denne att endast anta andras attityd gentemot sig själv och de andras attityd 
gentemot varandra, utan individen måste också anta de andras attityder gentemot olika sidor 
och aspekter av de gemensamma sociala aktiviteterna (ibid., s. 121). Genom att generalisera 
dessa individuella attityder kan sedan individen handla gentemot skilda sociala projekt eller 
de större faser av allmänna sociala processer som utgör individens liv. Att få in de breda 
aktiviteterna inom erfarenhetsfältet hos alla de individer som utgör en given organiserad 
grupp eller organiserat samhälle, menar Mead, är den väsentliga grunden och förutsättningen 
för den fullständiga utvecklingen av individens jag (ibid.). Den självmedvetna individen antar 
således de organiserade sociala attityderna hos den sociala grupp eller det samhälle, till vilken 
han/hon hör, gentemot de sociala problem som möter denna grupp eller detta samhälle. 
Individen går sålunda in i en speciell uppsättning av sociala relationer med alla de andra 
individer som är en del av denna grupp eller detta samhälle (ibid., s. 122). 
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Jaget mot samhället - samtalet som förändrar 
Mead poängterar dock att de sociala grupper och samhällen som enskilda individer tillhör är 
utsatta för förändring, en förändring som kan grunda sig på att den enskilda individen inte 
finner sig i gruppens eller samhällets normer (ibid., s. 129). Individen kan nå en punkt där 
han/hon går emot hela världen runt omkring honom/henne. Men för att göra detta måste 
individen tala med förnuftets röst till sig själv och han/hon måste förstå rösterna från det 
förflutna och det framtida – det är det enda sätt varpå Jaget kan få en röst som är förmer än 
samhällets röst (ibid.). Individen kan bidra till att göra samhällets rådande normer till bättre 
normer genom det pågående samtalet mellan samhälle och individ (ibid.). På så vis kan man 
alltså hävda att Mead menar att även samhället är reflexivt och att denna förmåga bygger på 
de ingående individernas självmedvetna reflexivitet. 

HÖGMODERNITET OCH IDENTITET: DET REFLEXIVA SJÄLVET 

Giddens kan sägas såväl fördjupa som utveckla Meads teorier i förhållande till de sociala 
livsvillkor som människan har att leva med i det nutida samhället - i avslutningen av 1900-
talet och inledningen av 2000-talet. Alltså det som kan benämnas högmodernitet. 
Teorin omfattar, liksom Mead, den reflexiva människan och hennes identitetsutveckling. Till 
skillnad från Mead utgår dock Giddens i högre grad från mer karakteristiska fenomen i det 
högmoderna samhället – fenomen som påverkar individens förutsättningar på olika vis. 
Teorin är därför av mindre elementär/universell art än Mead, men kan kanske just därför vara 
av intresse i föreliggande studie då den kan bidra till att situera Meads teori i förhållande till 
empirin. 

Högmodernitet och självidentitet - de reflexiva projekten 
Giddens menar att det som kännetecknar högmoderniteten är att vi idag i allt högre utsträckning 
tvingas reflektera över oss själva då vi ständigt måste göra val och ta beslut där vi inte längre kan 
luta oss mot den ontologiska trygghet som traditionerna tidigare utgjorde (Beck, Giddens & Lash, 
1994, s. 80). Orsaken till detta är att vi lever i en värld och ett samhälle som förändras allt snabbare, 
inte minst genom den pågående globaliseringen. En globalisering, primärt driven av det 
kapitalistiska intresset, som medfört att ett allt större ömsesidigt beroende uppstått: En individs 
handlande kan få globala konsekvenser, tillika som ett globalt handlande kan få konsekvenser för 
individen (ibid., s. 57-58). Högmoderniteten har därför blivit en apokalyptisk riskkultur – inte för att 
den nödvändigtvis leder till katastrofer, utan därför att den introducerar risker som tidigare 
generationer inte behövde konfronteras med (Giddens, 1997, s. 12). I och med den avtagande 
betydelsen av traditioner och den tilltagande betydelsen av risker, utgörs en individs identitet i allt 
högre utsträckning av en reflexivt organiserad strävan. Självets reflexiva projekt, vilket består i att 
individen upprätthåller sammanhängande men ständigt reviderade biografiska berättelser, äger rum 
i en kontext bland många valmöjligheter. En kontext som utgörs av ett vardagsliv som 
rekonstitueras utifrån det dialektiska samspelet mellan det lokala och det globala – individen 
tvingas komma fram till en livsstil bland många olika alternativ (ibid., s. 13). 
 
Utifrån detta definierar Giddens begreppet självidentitet som det som individen är medveten om hos 
sig själv, vilket kan anges som individens självmedvetande. Självidentitet är således inte något som 
bara är givet som ett resultat av kontinuiteten i individens handlingssystem, utan något som 
rutinmässigt måste skapas och bevaras genom reflexiva handlingar (ibid., s. 67). Kännetecknande 
för en person med en någorlunda stabil känsla av självidentitet är en upplevelse av en biografisk 
kontinuitet, som vederbörande kan fånga reflexivt och kommunicera till andra (ibid., s. 69). En 



Vad som kan dölja sig... 03-11-03 Sida 19 
 
 
 

 

sådan person har också, genom tillitsrelationer tidigt i livet, skaffat sig den nödvändiga ontologiska 
tryggheten som ”filtrerar bort” många av de faror som i det praktiska vardagslivet kan hota självets 
integritet (ibid.). Han/hon har också förmåga att acceptera integriteten som något värdefullt, har en 
självuppskattning som bevarar känslan av självet som något reflexivt och därmed ”levande” – 
istället för att ha den livlösa kvalitet som utmärker tingen i objektvärlden (ibid.). Därmed går inte en 
persons identitet att finna i beteendet eller i andras reaktioner på personens beteende, utan snarare i 
förmågan att hålla igång en specifik berättelse. En berättelse som består av personens biografi, som 
kontinuerligt måste integrera händelser som inträffar i den yttre världen och sortera in dem i den 
fortsatta historien om självet (ibid.). 

Identitet, tillit och ontologisk trygghet - ett högmodernt dilemma 
Giddens menar att traditioner utgör ett slags medium för en människas identitet då de bidrar 
till att skapa en kontinuitet över tiden i och med att människan med sin historia möter den 
ankommande framtiden (Beck, Giddens & Lash, 1994, s. 80). I alla samhällen utgör den 
personliga identiteten, och dess kopplingar till sociala sammanhang, något grundläggande för 
den ontologiska tryggheten hos en individ (ibid.).  
 
Giddens hävdar också att auktoriteter har varit väsentliga för traditionerna då någon behöver 
slå fast och förmedla de bestämda sanningarna. Då traditionerna numera i allt högre grad är 
uttömda på sina bestämda sanningar har vi istället auktoriteter i form av experter i abstrakta 
institutioner som vi sätter vår tillit till (ibid., s. 82, 84-85). Dessa experter är abstrakta 
såtillvida att vi inte kan sätta någon personlig tilltro till dem, såsom man kunde med 
traditionernas auktoriteter, utan vi fäster istället tilltro till deras specialiseringskunskap. Denna 
kunskap är dock av en förändringsbar natur och därför ställer den krav på ett aktivt 
engagemang från individen, vilket också kan förstås som en aktiv tillit (ibid., s. 91, 186). 
 
I en värld som alltmer domineras av icke traditionella risker och val får utvecklandet av tillit 
och ontologisk trygghet en framträdande roll för en individs identitetsutveckling. Giddens 
menar att dessa delar grundläggs mellan barnet och dess omsorgsgivare på så vis att en 
etablerad tillit till den vuxne innebär en slags ”vaccinering” för barnet gentemot potentiella 
hot och faror som finns även i de mest triviala vardagliga aktiviteterna32. Tilliten sätter, så att 
säga, en parentes om de potentiella händelser som – om individen allvarligt funderade över 
dem – skulle medföra handlingsförlamning eller alltför överväldigande känslor (Giddens, 
1997, s. 11).  Denna parentes ligger sedan till grund för ”den naturliga inställningen” i 
vardagslivet och utgör den säkerhet varmed en individ kan utföra sina sociala handlingar där 
känslan av att dela en verklighet med andra människor och ting är av central betydelse. För att 
kunna leva våra liv tar vi normalt för givet en rad förhållanden och bland dessa ryms de 
existentiella frågorna som tid, rum, kontinuitet och identitet. Hamnar dessa aspekter av 
vardagslivet utanför de vardagliga och parentessatta konventionerna – konventioner som 
innefattar ett ”tyst” accepterande av kategorierna varaktighet och utsträckning, tingens och 
andra personers identitet - finns risk att individen hamnar i ett läge av existentiell ångest33 
(ibid., s. 48-49). 

                                                 
32 Således inför Giddens, till skillnad från Mead, betydelsen av signifikanta andra i sina teorier. 
33 Med ångest avser Giddens brister i det övergripande trygghetssystemet som en individ utvecklar och som inte 
enbart är ett situationellt fenomen förbundet till specifika risker eller faror. Ångest är istället ett generaliserat 
känslotillstånd hos individen, ett tillstånd som tenderar att paralysera relevanta handlingar istället för att generera 
dem. Till skillnad från rädsla, som är riktad mot specifika faror och situationer, är ångesten diffus och flyter 
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Giddens menar att behovet av att känna sig trygg utvecklas mycket tidigt i människans liv och 
att det är betydligt viktigare än de impulser som härrör från exempelvis hunger eller törst. 
Rädslan för förlust, som utgör den negativa sidan av tillit, utgör ett genomgående drag i det 
tidiga trygghetssystemet hos människan och är i sin tur förbundet med den fientlighet som 
uppkommer genom känslan av att vara övergiven (ibid., s. 58-59). 

Högmodernitetens reflexiva relation – intimitetens omvandling 
Alltmer kännetecknande för dagens intima relationer är att de kan ses som högreflexiva rena 
relationer i den mening att de vare sig bygger på yttre sociala eller ekonomiska villkor eller 
den arbetsdelning som den romantiska kärleken baserades på – de har i allt högre grad blivit 
”fritt flytande” (Giddens, 1997, s. 110-111)34. Dessa relationer inleds och består så länge som 
de ger emotionell tillfredsställelse genom den nära kontakten med en annan människa (ibid., 
s. 111). Varje kontrovers inom förhållandet utgör därför ett inneboende hot mot förhållandets 
existens, vilket leder till att det är svårt att låta relationen ”driva vind för våg” på samma vis 
som i relationer som bygger på yttre kriterier eller på arbetsdelningens principer. Om ena 
parten ändå tillämpar detta tillvägagångssätt är det risk för att den andra parten genom sitt 
missnöje med detta beteende ser till att avsluta relationen (ibid.). Centralt för rena relationer 
är att de är reflexivt organiserade på ett öppet sätt och på kontinuerlig basis. Frågor som ”Är 
allt som det skall?” utgör ledmotiven då relationen beror enbart på sig själv (ibid., s. 113). 
Den självgranskning som utgör en inneboende del av det rena förhållandet är mycket nära 
förbundet med självets reflexiva projekt, då nämnda fråga utgörs av delmängden ”Hur har jag 
det?” (ibid., s. 114). I själva verket bidrar självets reflexivitet till ett minskat beroende av 
relationer, och det utgör kanske något paradoxalt förutsättningen för en fungerande ren 
relation: En sådan relation kännetecknas av att båda personerna är självständiga och säkra på 
sitt eget värde (ibid., s. 115). 
 
Den ömsesidiga tilliten utgör också en grundläggande egenskap hos den rena relationen – en 
tillit som inte kan eller skall tas för given. Tilliten är istället något som kräver ett arbete med 
målet att vinna den andres förtroende och förutsätter därmed att individerna förmår öppna sig 
gentemot varandra (ibid., s. 119). Detta implicerar kommunikationens betydelse för 
relationen: När det finns behov av att ta upp viktiga frågor skall de diskuteras allvarligt och 
parterna bör hålla sig till ett enda ämne tills det är färdigbehandlat och sedan kan läggas ”till 
handlingarna”. Motsatsen till detta är ”omtuggandet” av samma problem hela tiden och gamla 
olösta dispyter som får ligga och fräta – detta bidrar till att försämra tilliten mellan parterna. 
Det väsentliga är att komma åt känslorna bakom problemen – en kommunikation som inte går 
på djupet kan inte komma åt dessa känslor. Därför är också självbehärskning och en förmåga 
att uttrycka vrede på ett konstruktivt vis av betydelse för en ren relation (ibid., s. 120). 
 

                                                                                                                                                         
därför fritt med en tendens att ”haka sig fast” vid objekt, egenskaper eller situationer som har en indirekt 
återkoppling till det som en gång framkallade den (Giddens, 1997, s. 57). 
34 Giddens pekar på att en del av dessa traditionella relationer fortfarande existerar, och att de är mer uttalade i 
vissa socioekonomiska grupper än i andra. Men generellt tenderar dessa att försvinna till förmån för den rena 
relationen (Giddens, 1997, s. 111). 
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METOD 

I detta avsnitt följer en redogörelse för metodologiska överväganden, val och tillvägagångssätt 
inför och under datainsamlings- och analysfasen i föreliggande studie. 

FORSKNINGSDESIGN 

Med utgångspunkt från problemformuleringen fann jag att en kvalitativ, och därmed induktiv, 
ansats vore lämplig. Eftersom huvudsyftet med studien omfattades av att ta del av 
”kämpande” fäders upplevelser, och den mening de tillskriver dessa, utgick jag främst från en 
fenomenologisk tradition. Enligt Kvale utgörs ämnet för en sådan tradition av medvetandet 
och erfarenheterna hos individen men också den mänskliga livsvärlden och den mänskliga 
handlingen (Kvale, 1997, s. 54). Genom individens berättelser ges möjlighet att få tillträde till 
den levda vardagsvärlden för att därigenom söka förståelse för sociala fenomen utifrån 
individens egna perspektiv och för det sätt som världen upplevs av subjektet. På så vis 
förutsätts att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är (ibid.). 
Fenomenologin intresserar sig för att klargöra det som framträder men också på vilket sätt det 
framträder. Den studerar individernas perspektiv på tillvaron, försöker i detalj beskriva 
innehåll och struktur hos individernas medvetanden och försöker förstå den kvalitativa 
mångfalden hos deras upplevelser samt försöker explicitgöra deras väsentliga mening (ibid.). 
Men fenomenologin syftar också till att gå utöver de omedelbart upplevda innebörderna för 
att artikulera en förreflektiv nivå av levda innebörder med målet att göra det osynliga synligt 
(ibid.). Kvale poängterar att fenomenologins huvudsyfte är att beskriva det givna så exakt och 
fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara eller analysera. Fenomenologin 
utgör alltså ett försök till direktbeskrivning av upplevelsen, utan hänsyn tagen till 
upplevelsens ursprung eller orsak (ibid., s. 55). 
 
I linje med den fenomenologiska traditionen valde jag en datainsamlingsmetod bestående av 
kvalitativa intervjuer, vilket är en icke-standardiserad och öppen intervjuform som utgår från 
att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Enligt Kvale 
utgör den kvalitativa intervjun en unik möjlighet att träda in i och beskriva den levda 
vardagsvärlden, den upplevda livsvärlden så som den påträffas i vardagslivet – en direkt och 
omedelbar upplevelse oberoende av och före några förklaringar (ibid.). På så vis erhåller den 
ett privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av världen (ibid., s. 56). Syftet är 
att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till 
(ibid., s. 34). Intervjuaren bör inte i någon större utsträckning för den intervjuade presentera 
på förhand formulerade frågor utan istället visa en öppenhet för nya och oväntade fenomen. 
Intervjuaren bör således ha en nyfiken inställning, men det förutsätter en kritisk medvetenhet 
hos intervjuaren om dennes egna antaganden och hypoteser under intervjun (ibid., s. 37). 
Vederbörande bör också upprätthålla en fokusering på vissa teman i den intervjuades 
livsvärld, i de strukturerade och standardiserade frågornas frånvaro. Intervjuarens uppgift är 
att leda den intervjuade till vissa teman men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman 
(ibid.). 
 
Som en följd av ovanstående metodval fick därför studien en empiriguidad snarare än en 
teoriguidad utformning. Den praktiska innebörden av detta var att jag förvisso inte närmade 
mig empirin helt utan teoretisk grund, men huvudintentionen var att låta de slutgiltigt 
medtagna teorierna inkluderas primärt under datainsamlings- och analysfasen. 
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Bortvalda forskningsdesigner 
En alternativ design som jag övervägde utgjordes av en kvantitativ ansats där förformulerade 
hypoteser och förvalda teorier hade fått styra mig till en datainsamling medelst enkät eller 
standardiserade och strukturerade intervjuer. Jag hade därmed till stor del kunnat utgå från 
tidigare forskning för att åstadkomma en jämförande och/eller triangulerande studie. Därmed 
hade jag dock till stor del fått utelämna de kvalitativa innebörderna, vilket jag ansåg 
problematiskt då det tidigare forskningsmaterialet med specifik inriktning mot ”kämpande” 
fäder var tämligen tunt. Där utöver förelåg problem med att erhålla access till en tillräckligt 
stor population35 för att kunna generalisera resultaten i kvantitativ mening, samt att jag 
uppskattade risken för stort bortfall som överhängande. Inom ramen för de ringa resurserna i 
personal och tid, valde jag därför bort denna design. 
 
En kvalitativ design som torde ha inneburit en fördjupad kunskap om varje falls komplexitet 
hade kunnat utgöras av fallstudie. Genom återkommande intervjuer under en längre tidsperiod 
hade jag kunnat följa ett enstaka fall och på så vis få en något längre kontinuitet i studien – i 
så måtto att upplevelser och händelser torde påverka den medverkande på olika vis ”under 
resans gång”. I och med det torde jag ha fått en något bättre uppfattning om vilka 
frågeställningar och problem som är av tillfällig art hos den medverkande, och vilka som är av 
mera bestående karaktär, för att på så vis kunna peka på det mer generella hos den 
”kämpande” pappans upplevelser och den mening han tillskriver dem. Nackdelen med denna 
metod torde ha varit att jag i och med fokuseringen på ett fall hade gått miste om variationer 
mellan olika fall som kan vara av betydelse. Tidsmässigt ansåg jag denna design också alltför 
tidskrävande i förhållande till de tidsramar som stod till förfogande. Därför valde jag bort 
denna design. 

ACCESS TILL FÄLTET 

Access till fältet erhölls genom att annonsera studien vid två öppna36 samlingsställen på 
Internet, vilka antogs skulle nå målgruppen: Webbportalen Föräldranätet Snack och e-
postlistan Pappa-listan. Efter kontakter med redaktionen på Föräldranätet Snack erhöll jag 
också ”annonsplats” på deras huvudsida. 
 
Dessutom gjordes annonsering på de slutna37 e-postlistorna Pappajouren, föreningen 
Styvmorsviolen samt nätverket Föräldrar i Sverige. Samtliga dessa hade jag tillgång till sedan 
tidigare, vilket underlättade accessförfarandet. Det är oklart vilken betydelse detta hade för 
villigheten att medverka i studien, eftersom jag gjort egna personliga inlägg på dessa listor 
tidigare. Dock uppfattade jag det som en fördel i att jag var någorlunda bekant för flertalet, 
vilket i någon mån torde bidra till reducerad misstänksamhet från flertalet på listan. I gengäld 
kan det också ha bidragit till att några tvekade att medverka eftersom de eventuellt inte varit 

                                                 
35 Jag hade i princip varit utelämnad att själv söka upp en eller flera domstolar för att ur domslutshandlingarna 
kunna erhålla access och göra ett urval. Detta hade inneburit en begränsning till en eller ett fåtal regioner, vilket 
sannolikt skulle ha medfört ett tämligen ringa antal presumtiva respondenter. Detta hade alltså påverkat studien 
på så vis att en generalisering enbart torde vara möjlig med för en eller ett fåtal regioner, samt att 
urvalsförfarandet inte fullt ut vore giltigt för en sådan generalisering. På sin höjd kunde det då benämnas som en 
”pilotstudie”. 
36 Med ”öppna” avses att dessa är tillgängliga för vem som helst som har tillgång till dator och Internet. 
37 Med ”slutna” avses att dessa inte är tillgängliga för vem som helst, utan kräver ett ansöknings- och 
godkännandeförfarande för deltagande. 
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eniga med mig vid tidigare gjorda inlägg och därmed tagit avstånd från såväl mina personliga 
åsikter som mina forskningsintentioner. 
Därutöver framställdes en förfrågan via e-post till ansvariga för Umgängesrättsföräldrarnas 
Riksförening, Söndagsbarn och Makalösa Föräldrar i syfte att de genom sina sociala nätverk 
och medlemsregister skulle kunna vara behjälpliga i sammanhanget. Från de två förstnämnda 
erhölls ett positivt gensvar inför studien som sådan, och man utlovade att annonsera om den 
inför tillgängliga medlemmar. 
 
Genom detta huvudsakliga förfarande erhölls fyra personer som anmälde sitt intresse av att 
delta som intervjuade i studien. Alla hade tagit del av introduktionsbrevet med utgångspunkt 
från sinsemellan olika webbplatser: Föräldranätet, e-postlistan Pappa-listan, Föräldrar i 
Sveriges e-postlista och Pappajourens e-postlista. 
Ytterligare en medverkande tillkom genom min personliga bekantskapskrets, då jag syftade 
till att uppnå så många presumtiva deltagare som möjligt även om detta innebar att 
accessförfarandet var annorlunda än i de övriga fallen. Med tiden anmälde totalt ytterligare 
fem personer sitt intresse av att delta, men i det skedet hade studien framskridit så långt att de 
dessvärre inte kunde ingå. 
 
Fördelen med det huvudsakliga tillvägagångssättet var att jag erhöll snabb access till fältet 
och att de intervjupersoner som deltog var välmotiverade. Detta kan dock också utgöra 
urvalets nackdel då jag sannolikt inte erhöll access till mindre motiverade, men för mig just 
därför möjligen intressantare personer38 (Silverman, 2001, s. 234), samt sådana som inte har 
tillgång till Internet.  
Ytterligare fördel kunde utgöras av den geografiska spridning som de intervjuade hade, vilket 
också det torde kunna bidra till ökad variation och nyansrikedom. Dock kunde detta också 
utgöra en något försvårande betingelse under intervjun och den efterföljande analysen, främst 
ur språklig synvinkel då dialektala skillnader mellan mig som forskare och de intervjuade 
kunde försvåra den av båda parter ömsesidiga tolkningen av frågor som svar. 
 
Alternativt tillvägagångssätt hade utgjorts av att använda mig av socialnämndens familjerätt 
för att få access. Denna möjlighet har jag inte forskat närmare i, men jag misstänker att vissa 
problem skulle kunna uppstå med den tystnadsplikt som familjerätten omfattas av. Dessutom 
hade det krävt en arbetsinsats från familjerättens professionella, vilket också kan vara 
problematiskt. Ett ytterligare alternativ kan en genomgång av den lokala tingsrättens domar 
utgöra. På så vis torde adressuppgifter kunna erhållas till parter som deltagit i vårdnadstvister. 
Jag hade dock företrädesvis varit hänvisad att kontakta dem brevledes, vilket sannolikt skulle 
bidra till ett stort accessarbete med stort bortfall. 

URVAL 

Mängden intervjupersoner avgjordes i huvudsak av de tidsramar som stod till förfogande för 
uppsatsarbetet, vilket resulterade i en målsättning om fem personer. Då jag i huvudsak var 
intresserad av mera långsiktiga konsekvenser av domsluten ansåg jag det av värde att dessa 
inte låg för nära i tiden, men de skulle inte heller vara för avlägsna. Därför avsåg jag att 
avgränsa urvalet till ett kriterieurval där domsluten var 1-3 år gamla. Detta kriterie fick jag 
dock i någon mån rucka på eftersom några som anmälde intresse av att delta inte kunde 
                                                 
38 Med ”intressantare” avser jag här personer som uppenbarligen inte redan har en i någon mån reflekterande 
inställning till ämnet. De personer som är aktiva på de angivna samlingspunkterna torde sedan tidigare ha ett 
intresse av att diskutera och reflektera, samt inte minst influera varandra då de i någon mån delar erfarenheter. 
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uppfylla det39. Nackdelen med detta blev att de mera långsiktiga konsekvenserna av 
domsluten inte fick den framträdande roll som jag syftade till. Å andra sidan torde det 
uppkomna urvalet ge en mera kvalitativt omfångsrik innebörd till studien, med avseende på 
variation och nyanser. Dessutom torde det kunna utgöra ett värdefullt underlag inför 
uppföljande, longitudinella studier med dessa medverkande. 
 
De medverkande i urvalsgruppen bestod av fem fäder födda på 1960-talet, samtliga med 
bibehållen gemensam vårdnad efter prövning i domstol. Domstolsprocesserna har i ett fall 
endast gällt underhåll, i två fall boende och umgänge och i två fall vårdnad, boende och 
umgänge40 (bilaga 4). Samtliga fäder har primärt yrkat på fortsatt gemensam vårdnad 
och/eller växelvis boende för barnen. I samtliga fall har mödrarna primärt yrkat på enskild 
vårdnad och/eller ett umgänge för barnen med den andra föräldern som understiger den 
tidsmängd som gäller för Försäkringskassans definition av växelvis boende. 
 
Tid sedan senaste domslut var 1-2 år för tre av dem, emedan två hade fått domslut det senaste 
halvåret. En var boförälder, vilket utgjorde en förändring genom det senaste domslutet, 
emedan de fyra andra var umgängesföräldrar. Denne boförälder hade efter domslut barnen 
huvudsakligen boende hos sig medan barnens mor hade dem hos sig ungefär varannan helg. 
Två av umgängesföräldrarna hade växelvis boende för sina barn – i det ena fallet alltsedan 
separationen från barnets mor, i det andra som ett resultat av det senaste domslutet efter totalt 
sju års tvistemål med modern. De andra två umgängesföräldrarna hade barnen hos sig ungefär 
varannan helg - i det ena fallet efter att i domslut ha förlorat ett tidigare etablerat umgänge om 
varje helg, i det andra fallet efter att i ett tidigt interimistiskt domslut ha förlorat 
boföräldraskapet för ett barn och växelvis boende för båda barnen. 
 
Tre hade levt som sammanboende eller gifta med barnens mor i över 10 år, emedan två hade 
varit sammanboende i 1,5 respektive 3 år. Tid sedan separationen varierade från 2 till 7 år. 
Alla utom en levde idag i en ny relation som sammanboende eller omgift. 
 
Såväl bland fäderna som bland mödrarna hade tre akademisk utbildningsexamen, emedan två 
hade 2-årigt gymnasium. Yrkesmässigt var samtliga fäder inom sinsemellan olika 
verksamhetsområden, emedan tre av mödrarna arbetade inom barnomsorgen eller förskola. 
 
Tre av fäderna var hemmahörande i Västra Götaland emedan två bodde i Östra Götaland, 
samtliga dock på olika orter.  

DATAINSAMLING 

I detta avsnitt redogörs för de överväganden och beslut som gjordes i samband med 
datainsamlingen. 

                                                 
39 I efterhand kan jag i någon mån ha förståelse för detta eftersom den efterfrågade kategorin sannolikt till stor 
del har lämnat konflitsituationen bakom sig och därför är mindre motiverade av att deltaga. 
40 Här avses de yrkanden från föräldrarna som domstolen hade att ta ställning till i sina beslut och direkta 
konsekvenser för dessa beslut. Här inräknas också de beslut som eventuellt fattats genom förlikning mellan 
parterna, och konsekvenserna därav. Exempel: Yrkanden och beslut om ett barns boende kan påverka 
umgängesmängden med respektive förälder.  
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Förberedelser 
Inför accessförfarandet utformades ett introduktionsbrev i form av en webbsida (bilaga 2) där 
förutsättningarna och de huvudsakligaste etiska aspekterna berördes i form av det informerade 
samtycket, konfidentialitet i hanteringen av intervjumaterialet samt att intervjuerna skulle 
bandinspelas. I samtliga annonseringar och inledande kontakter med de medverkande 
refererade jag till detta brev och efterfrågade inför intervjuerna om de hade tagit del av det. 
Dessutom gjordes i samband med intervjuerna en muntlig genomgång av de etiska aspekterna, 
med en komplettering av att intervjumaterialet i efterhand skulle anonymiseras i största 
möjliga mån för att skydda deras personliga integritet. 
 
Även om den fenomenologiska traditionen kan inbjuda till tämligen ostandardiserade och 
ostrukturerade intervjuer behöver intervjuaren sträva åt att hålla fokuseringen på vissa teman 
(Kvale, 1997, s. 37). Silverman pekar på att den här typen av intervjuer, det som han 
betecknar emotionalism, företrädesvis genomförs som ostandardiserade och öppna. Detta kan 
dock medföra att intervjupersonen får ett något för stort ansvar för intervjusituationen och kan 
därmed få problem att avgöra vad som är relevant för intervjun och inte (Silverman, 2001, s. 
92). Jag avsåg därför att sträva efter att följa samma intervjuguide för samtliga intervjuer, men 
med tillåtelse av såväl hopp mellan frågorna som avvikningar.  
För att uppnå detta konstruerades en halvstrukturerad, öppen intervjuguide (bilaga 3) som ett 
stöd inför och under intervjusituationen.  
 
Enligt Kvale kan varje intervjufråga bedömas både tematiskt och dynamiskt, där det tematiska 
utgår från dess relevans för forskningsämnet och det dynamiska från skapandet av ett gott 
samspel mellan intervjuare och intervjuperson41 (Kvale, 1997, s. 121). Inför konstruktion av 
intervjuguiden utfördes en epoché enligt fenomenologisk tradition (Bäck-Wiklund, 1998, s. 
75). Detta innebar en inventering av min förförståelse för ämnet i syfte att lyfta fram egna 
kunskaper och erfarenheter, ”fakta”, för att i möjligaste mån undvika att jag i rollen som 
forskare uppfattar vissa aspekter av de intervjuades livsvärld tagna för givna42 (bilaga 1). På 
så vis framkom bidrag till de tematiska frågor jag valt att ha med, dels bidrog inventeringen 
till en handlingsplan för oväntade svar från de intervjuade. Således skapades vad man kan 
kalla ”till viss del förberedda” uppföljande dynamiska frågeställningar, som aktiverades under 
intervjuerna i och med de ”ledtrådar” som specificerats i epochén. 
 
Teman i intervjuguiden utgjordes i huvudsak av sådant som framkommit från den genomförda 
epochén och tillägnad tidigare forskning. Dessa teman berörde upplevelsen av den tidigare 
relationen till mamman, upplevelsen av domstolar, socialnämnd och andra berörda 
institutioner, samt idealbilder av sociala roller och relationer. Dessa valdes med utgångspunkt 
från att försöka ”fånga in” de medverkandes bild av hur deras fadersroll och identitet 
påverkats och utvecklats genom processens gång från den tidigare relationen med mamman, 

                                                 
41 Detta kan vara av vikt vid granskningen av intervjuguiden. De nedtecknade frågorna utgör ett stöd för 
intervjuaren under intervjun, men deras ordalydelse kan under intervjun omformuleras för att passa in i den 
specifika intervjusituationen i samspelet mellan intervjuad och intervjuare. 
42 Detta ansåg jag nödvändigt då jag själv tidigare genomgått en domstolsprocess angående vårdnad, boende och 
umgänge. Å andra sidan medförde denna personliga erfarenhet att jag var väl insatt i såväl juridiska som 
praktiska och emotionella aspekter och därmed kunde använda mig av den jargong som dessa erfarenheter 
tenderar att utveckla. Detta torde ha bidragit till att relativt snart etablera ett avgörande förtroende mellan mig 
och intervjupersonerna, vilket kan vara väl så viktigt i intervjusituationen. 
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separationen från henne, efterkommande konflikter och upplevelsen av berörda myndigheter 
och institutioner.  
 
Då jag strävade efter att ”prata med bönder på bönders vis” inleddes intervjuguiden med en 
öppen inledande fråga där den intervjuade fritt tilläts beskriva sin situation i dagsläget med 
utgångspunkt från tvisten med mamman. Utifrån detta sökte jag låta den intervjuades avgivna 
svar och kommunikativa normer få leda fram till ett tämligen fritt men fokuserat samtal. 

Intervjuerna 
Avväganden i spänningsfältet mellan intresse för ämnet, metodologisk tradition, tidsmässiga 
och ekonomiska resurser, access till fältet och geografiska avstånd medförde beslut om att 
intervjuerna skulle genomföras över telefon med tillkopplad bandspelare. Enligt 
fenomenologisk tradition är inte detta helt oproblematiskt eftersom en sådan tradition inte 
enbart fokuserar på vad som sägs och hur det sägs utan också andra än språkliga uttryck som 
till exempel gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser för att i möjligaste mån även försöka 
”fånga in” de ännu ej reflekterade innebörderna (Kvale, 1997, s. 54, 57). Dessutom kan denna 
”avlägsnare” form av intervjuinteraktion medföra en ökad tendens till typifiering i språket hos 
intervjupersonen (Bäck-Wiklund, 1998, s. 81). Därför kan vi redan här konstatera en viss 
”dataförlust” eller ”dataförvrängning” i föreliggande studie43. Dessutom har jag som forskare 
mindre kontroll över konfidentialiteten - en del av ansvaret för denna läggs på den intervjuade 
så att denne tillser att han inte är avlyssnad eller påverkas av någon i sin omgivning. 
 
I gengäld torde deltagarna ha varit mindre störda av mitt icke-språkliga beteende, exempelvis 
fortlöpande anteckningar och hantering av intervjuguiden, samt närvaron av 
inspelningsutrustning i form av bandspelare och mikrofon. Dessa faktorer kan i en intervju 
ansikte-mot-ansikte utgöra ett avståndsskapande hinder då de kan medverka till att etablera 
en, för endera eller båda parter, alltför rigid och därmed hämmande rollfördelning mellan 
intervjuad och intervjuare. Våra respektive hemvanda miljöer torde dessutom ha bidragit till 
att tämligen snabbt skapa en trygg intervjusituation. Jag var också noggrann med att påtala för 
intervjupersonerna att de, liksom jag själv, skulle befinna sig i en så ostörd miljö som möjligt 
och fri från andra människors närvaro – inte minst för att i möjligaste mån värna 
konfidentialiteten och vårt fokus på intervjufrågorna. Vikten av detta påtalades såväl i 
introduktionsbrevet som direkt inför intervjun. 
 
Tidpunkt för intervjuerna avtalades i samband med en inledande kontakt via e-post, där de 
medverkande också i korthet ombads redogöra för sina fall. Detta var nödvändigt för att jag 
skulle försäkra mig om att de i görligaste mån uppfyllde de urvalskriterier som jag hade ställt 
upp för studien. I huvudsak genomfördes intervjuerna under kvällstid, under november och 
december månad år 2002, och varade i 1-1,5 timme. 
 
Under intervjun var intervjuguiden viktig att ha med som stöd, inte minst för att jag skulle ha 
sinnesnärvaro att få med alla eller nästan alla de frågor som jag i förhand ansåg vara av 
väsentlig betydelse samt för att intervjuerna skulle få ungefär samma utformning för samtliga 
intervjupersoner. Genomgående strävade jag dock efter att inta ett inväntande förhållningssätt 
gentemot intervjupersonerna och ge akt på att inte fälla egna kommentarer förrän varje svar 

                                                 
43 Värdet av mera ”avlägsnare” datainsamlingsmetoder  inom en fenomenologisk tradition behandlas exempelvis 
av Ngwenyama (1997).  
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framstod som uttömt, eftersom jag prioriterade att berättelserna fick företräde. Därför blev 
mitt förhållande till intervjuguiden också dynamiskt, det vill säga att turordningen för 
frågorna följde sällan guidens turordning. Vid tillfällen där den intervjuade markerade att hans 
svar var uttömt gavs jag möjlighet att antingen fullfölja med dynamiska frågor utifrån hans 
tidigare avgivna svar, eller att återknyta till intervjuguiden. På så vis kan det beskrivas som att 
vi tillsammans åstadkom ”nedslag” i vissa delar av den intervjuades livsberättelse. 

Dokumentation 
Efter varje intervju genomfördes dokumentation av densamma genom transkribering av 
bandupptagningen. För den kvalitativa intervjun är det otillräckligt att enbart dokumentera 
den intervjuades svar, istället är det nödvändigt att frågor och svar tas med i den sekvens de 
uppträder. Dessutom bör man markera pauser, icke lexikala uttryck, avbrytande och avbrott 
samt när man talar i mun på varann (Svensson & Starrin, 1996, s. 57). För att i görligaste mån 
tillgodose dessa krav genomfördes transkription till viss del enligt symbolkonventioner 
(Silverman, 2001, s. 303).  
 
Eftersom studien inte omfattar samtalsanalys av intervjuerna tas här citat hämtade från 
intervjuerna med i redigerat skick utan nämnda symbolkonventioner, vilket bidrar till ökad 
läsbarhet. Dock har det under analysarbetet varit värdefullt att ha med symboler för 
exempelvis pauser och överlappande prat, då det har bidragit till tolkningen av det utsagda 
och pekat på punkter i materialet där jag har behövt återlyssna bandinspelningen för att bevara 
eller förändra tolkningar jag har gjort vid ett tidigare analystillfälle. 

Kompletteringar 
Ungefär en vecka efter genomförd intervju kontaktades intervjupersonerna via e-post med en 
förfrågan om de ville komplettera sina intervjuer ytterligare. Ingen av dem återkom dock med 
en sådan begäran, varför samtliga intervjuunderlag utgjordes av den första intervjun med var 
och en. 
 
Efter ungefär ytterligare en vecka utsändes transkriptionen i koncentrerat skick (se steg 1 i 
avsnittet De analysmetodologiska stegen nedan) till intervjupersonerna med förfrågan om 
kompletteringar. Silverman (2001, s. 235) pekar på att detta inte behövs för att säkra 
validiteten, men jag ser det inte bara ur ett resultatmässigt perspektiv utan även i ett 
forskningsetiskt: Det är viktigt att behandla de medverkande med respekt och de bör ha 
möjlighet till en viss insyn i forskningsprojektet, i synnerhet om sådant som rör deras egna 
uttalanden. Vid detta tillfälle gjordes vissa kompletteringar, vilka underlättade det 
efterkommande analysarbetet. I huvudsak berörde kompletteringarna smärre förtydliganden 
och frågeställningar som inte avhandlats under intervjun. 

ANALYS 

Med begreppet ”analys” avses vanligtvis ”att bryta ned i delar” (Hycner, 1985, s. 301). Enligt 
Hycner är det dock väsentligt att man inom fenomenologisk forskningsmetodik inte förlorar 
fenomenets helhet genom denna ”nedbrytning”, utan att analysen innebär en undersökning av 
fenomenets beståndsdelar under det att man behåller helhetens kontext (ibid.). 
 
Därmed torde man kunna se hela processen från konstruktion av intervjuguide, genomförande 
av intervjun, transkription, till slutgiltig analys och redovisning som en process som 
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innehåller en hantering av ”nedbrutna delar”. Men delarna fogas också på olika vis samman 
med en kontextuellt varierande helhet. Förloppet för detta kan något förenklat åskådliggöras 
på följande vis: Intervjuguiden består av forskarens utvalda teman som berör delar av 
intervjupersonens livsvärld; under intervjun aktiveras hos såväl forskare som intervjuperson 
ett djupare intresse för specifika detaljer i dessa delar (vilka huvudsakligen inryms i de 
dynamiska frågeställningarna); under intervjun aktiveras också hos båda parter ett intresse av 
att sammanfoga vissa delar till ett större sammanhang i den intervjuades livsvärld (vilka också 
huvudsakligen inryms i de dynamiska frågeställningarna); vid den efterföljande 
transkriptionen aktiveras inte sällan hos forskaren en mer eller mindre ofrivillig tendens att 
kategorisera vissa delar av intervjun till varandra eller till delar av andra intervjuer; i den 
efterkommande analysfasen använder forskaren mera avsiktliga metoder vid hanteringen av 
delarna och syftet är då att ”lyfta in” delarna från livsvärldens kontext till en vetenskaplig 
kontext. 
 
Vad jag vill peka på med denna korta utläggning är att analys inte endast utgörs av en viss fas 
i ett kvalitativt forskningsprojekt, utan att den analytiska processen torde vara aktiv under i 
princip hela projektets gång. Men i uppsatssammanhang används begreppet analys i huvudsak 
för att redovisa ett resultat och för att redogöra för hur man metodologiskt har gått till väga för 
att erhålla detta resultat. Fokus ligger då i huvudsak på den efterkommande analysen, efter att 
data är insamlat och dokumenterat. Här följer därför en metodologisk redogörelse för denna 
del av föreliggande studie. 
 
Analysmetoden har influerats av det som Kvale kallar meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 
175-178) och Hycners guide för fenomenologisk analys (Hycner, 1985, s. 280ff). Nedan 
redogörs för de metodologiska steg som analysen har inneburit. 

De analysmetodologiska stegen 
Steg 1: I detta inledande steg genomlyssnades bandinspelningarna, i syfte att få en känsla för 
helheten för varje intervju. Därefter exkluderades intervjuarens frågor från transkriptionen och 
de bärande meningarna från de intervjuades utsagor sammanställdes i stycken. Syftet med 
dessa numrerade stycken var dels att underlätta nästkommande steg i analysen, dels att 
underlätta för de kompletteringar som de medverkande tilläts bidra med enligt ovan. Varje 
stycke avslutades med en referens till de radnummerintervall i transkriptionen varifrån stycket 
var hämtat, i syfte att bibehålla ”spårbarheten bakåt” till de ursprungliga utsagorna. 
Meningarna koncentrerades med försiktighet på så vis att pauser, avbrott, överlappande prat 
och icke-lexikala uttryck exkluderades - i övrigt bibehöll de i görligaste mån sitt 
ursprungsskick i syfte att värna närheten till de medverkandes livsvärld. Resultatet av detta 
steg blev således något som till stor del kan liknas vid en berättelse. 
 
Steg 2: I detta steg ordnades styckena från steg 1 i kluster av olika ”naturliga teman” som 
framkommit inom varje intervju och arrangerades därför till olika rubriksatta avsnitt som var 
specifika för varje intervju. 
 
Steg 3: I detta steg genomgick de ”naturliga teman” från steg 2 en meningskoncentrering, i 
syfte att utkristallisera de särskilt meningsbärande enheterna i varje stycke. Efter detta 
arrangerades de nu koncentrerade styckena inom varje intervju till de teman som befunnits 
vara gemensamma för samtliga intervjuer och som därefter ställdes mot de forskningsfrågor 
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som fanns i syftet för föreliggande studie, samt den teoretiska referensram som i detta skede 
hade börjat ta form. Till detta kom också de för varje intervju unika teman som framkommit. 
 
Steg 4: I detta steg sammanställdes de tematiserade och koncentrerade styckena i steg 3 från 
varje intervju till en för samtliga intervjuer gemensam sammanställning inom varje 
gemensamt och unikt tema. Resultatet från detta steg utgjorde således det slutliga 
analysunderlaget för hela studien. 
 

ETISKA ASPEKTER 

Etiska aspekter skall övervägas inom all samhällsvetenskaplig forskning. Än viktigare kan 
forskningsetiken vara då det gäller känsliga ämnen, då enskilda individer riskerar att fara 
särskilt illa. Då föreliggande studie kan anses vara av en känslig art, har jag därför varit 
särskilt mån om att tillse att etiska överväganden har varit för handen under hela 
forskningsprocessen. 
 
I samband med introduktionsbrevet (bilaga 2) och i inledningen till varje intervju redogjorde 
jag för de etiska förutsättningar som jag ansåg borde vara av värde för de medverkande: 
Konfidentialitet av personuppgifter, det frivilliga medverkandet, rätten att avbryta 
medverkandet, rätten att i efterhand återkalla medverkandet, rätten att komplettera med fler 
uppgifter i efterhand, samt att intervjun skulle bandinspelas och att intervjumaterialet skulle 
hanteras konfidentiellt. Därutöver ingick i introduktionsbrevet en webblänk till 
Vetenskapsrådets (2002) etiska regler så att de medverkande själva skulle kunna ta del av 
regelverket i sin helhet.  
 
I inledningen av intervjun informerades också om att det intervjumaterial som kom att ingå i 
uppsatsen skulle anonymiseras i görligaste mån. Detta främst med hänsyn till de 
medverkandes situation, då jag var medveten om att vissa uppgifter kan vara känsliga i 
samband med domstolstvister. Primärt har jag då värnat om att de medverkande inte skall 
riskera att lida skada genom att uppgifterna används på ett för dem ofördelaktigt vis. Men jag 
har också försökt värna om att de medverkande inte heller skall kunna dra fördel av sin 
medverkan. Detta kan dessvärre gå ut över exempelvis vissa bakgrundsvariabler som skulle 
kunna vara av intresse har gått förlorade och på så vis bidragit till att sammanhangen i 
respektive fall i vissa aspekter kan framstå som något oklara. Men jag har här sett ett etiskt 
ansvar gentemot den enskilde individen som viktigare att tillgodose. 
 
På grund av ämnets känslighet förberedde jag en presumtiv krishantering genom att skaffa 
mig kontaktuppgifter till ett antal mansjourer, utifall krisläge skulle uppstå för någon av de 
medverkande under intervjun. Lyckligtvis utspann sig dock intervjuerna utan att dessa 
uppgifter behövde användas. 
 
Inom ramen för forskningsetiken ingår också forskarens förhållande till de medverkande inom 
ramen för studien. Här har det varit viktigt för mig att poängtera för de medverkande att de är 
just medverkande – att de genom interaktion tillsammans med mig som forskare har skapat 
diskurser. Genom att de dessutom investerat en del av sin tid och sitt engagemang i studien, 
har jag sett det som en självklarhet att de bör få ta del av den färdiga uppsatsen – vilket jag 
också erbjudit. Samtliga har tackat ja till detta, i ett fall var det en förutsättning för att 
vederbörande över huvud taget skulle medverka.   
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RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas resultaten från den samlade empirin inför ramen av föreliggande 
studie. Det kan vara väsentligt att poängtera att resultaten bygger på fädernas upplevelser och 
den mening som de tillskrivit dessa upplevelser, inom ramen för den sociala kontext och 
interaktion som intervjuerna erbjudit. Här finns alltså ingen intention att försöka fånga 
”objektiva fakta” eller att utifrån ett ”objektivt” perspektiv försöka beskriva skeenden och 
händelser. Ett minimalt krav för att göra dylika anspråk skulle vara att låta samtliga berörda i 
samtliga fall få tillfälle att uttala sig - exempelvis mödrarna till barnen, barnen själva och 
professionella inom berörda myndigheter och sociala institutioner. Detta skulle bli en alltför 
grannlaga uppgift med utgångspunkt från de resurser som står till buds för den föreliggande 
studien. Resultatet kan därmed sägas bestå av de diskurser som de intervjuade och jag som 
intervjuare har byggt upp inom ramen för intervjusituationen. 
 
De teman som redovisas nedan har framkommit i gemensamma utsagor av minst två av de 
medverkande fäderna. På så vis har jag funnit vissa mönster mellan dem som torde vara av 
intresse, likaväl som motsatser till dessa mönster kan ha ett värde. Därför har jag här också 
inkluderat unika utsagor som går stick i stäv med framträdande gemensamma mönster då 
detta kan bidra till att berika framträdande teman. 
 

DE MEDVERKANDE FÄDERNA 

Då de medverkandes utsagor i tämligen hög grad torde färgas av den situation som var och en 
av dem befinner sig i, har jag valt att göra en kort presentation av var och en. Ur detta torde de 
väsentligaste homo- och heterogena inramningsaspekterna framträda för urvalsgruppen, vilket 
kan gagna förståelsen för fortsättningen av resultatredovisningen och den uppföljande 
diskussionen i nästa avsnitt. 
 
De medverkande har på grund av anonymitetsskäl givits fingerade namn i alfabetisk ordning 
efter den ”föräldrarollsstatus” som de har efter det senaste domslutet, där den som har 
fördelaktigast föräldraroll i förhållande till boende och umgänge med barnen presenteras först 
(bilaga 4). 

Adam 

Adam har idag barnen huvudsakligen boende hos sig, efter att tingsrättens domslut fastställt 
att de skall bo hos honom44. Detta boende innebär i praktiken att barnen är hos Adam i 
veckorna och varannan helg, emedan de är hos mamman varannan helg. 
 
Tidigare var Adam umgängesförälder och hade under 15 månader barnen boende växelvis hos 
sig varannan hel vecka, men han såg sig tvungen att gå den rättsliga vägen då modern utan att 
informera eller få godkännande från Adam flyttade iväg tio mil med barnen. Detta föregicks 

                                                 
44 Domslutet baserade sig på en förlikning mellan föräldrarna, ärendet kom alltså inte fram till huvudförhandling 
utan avgjordes ”på vägen dit”. 
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bland annat av krav från mammans sida om ett tämligen stort underhållsbidrag45, trots alltså 
att barnen bodde lika mycket hos dem båda. Flytten blev en konsekvens av att Adam inte 
tillmötesgick dessa krav. 
 
Efter att ha upptäckt att mamman flyttat iväg med barnen kontaktade Adam advokat och 
lämnade in en stämningsansökan mot mamman till tingsrätten, vari han yrkade på att barnen 
skulle bo hos honom. Redan i den interimistiska domen, som kom efter ett fåtal veckor, 
tilldömdes Adam boendet och barnen fick flytta tillbaks. Detta beslut fastställdes senare i den 
slutliga domen. Domslutet innehöll också ett beslut om barnens rätt till umgänge med modern 
som motsvarade ungefär en tredjedel av tiden, en umgängesmängd som Adam menar att 
modern hittills inte har visat intresse av att uppnå. 
 
Modern bor fortfarande kvar på den ort dit hon flyttade – trots att Adam, barnen och ett antal 
professionella inom bland annat skola och familjerätt har bett henne överväga att flytta 
tillbaks - och har inlett en ny domstolsprocess om barnen eftersom hon uppfattar det som att 
barnen mår dåligt där de bor med Adam. Adam uppfattar den nya tvisten som mycket ”fulare” 
än den förra och gör att han av och till mår ”skitdåligt” - dels för att den gör det svårt att 
planera för framtiden, dels för att han upplever det som att mamman utsätter barnen för 
känslomässig utpressning. Denna utpressning har lett till att det ena barnet har blivit fientlig 
gentemot mamman, emedan det andra längtar efter mamma och kanske helst huvudsakligen 
vill bo hos henne. Det senare tycks socialnämndens utredning ha tagit fasta på i den nu 
pågående tvisten, då de förespråkar att barnen flyttar tillbaks till mamman på grund av att de 
inte mår bra. Motsatta signaler har dock Adam fått från barn- och ungdomspsykologiska 
mottagningen, som menar att ”barnen mår inte så illa som du tror”. 
 
Under intervjun framstår Adam som språkligt välformulerad - hans svar är välstrukturerade 
och uttömmande. Han håller ”en röd tråd” i förhållande till frågorna, vilket torde innebära att 
han reflekterat en hel del i det här ämnet och är angelägen om att prata om det utan att förlora 
fokus. Intervjun löper på utan stakningar eller pauser - han är tidsmässigt effektiv.  

Bertil 

Bertil har alltsedan separationen från barnens mamma varit umgängesförälder och har haft 
barnen boende hos sig växelvis tre dagar varje vecka.  
 
Trots att barnen till så stor del bodde hos honom betalade han tidigare underhåll till mamman, 
vilket utgjorde upprinnelsen till domstolsprocessen i och med att Bertil vid några tillfällen 
hade betalat underhållet några dagar för sent till mamman - varpå hon vände sig till 
Försäkringskassan för att genom dem reglera underhållsutbetalningarna46. Bertil svarade med 
att då barnen bodde växelvis skulle han inte vara underhållsskyldig över huvud taget, och 
överklagade följaktligen Försäkringskassans beslut. Efter avslag på sin överklagan till 
Försäkringskassan på såväl lokal som central nivå, överklagade Bertil till Länsrätten. Efter 
avslag även där överklagade han till Kammarrätten, där hans yrkanden godtogs. Efter att ha 
processat om detta under två års tid trädde Kammarrättens domslut i laga kraft, vilket innebar 

                                                 
45 Enligt Försäkringskassan skulle inget underhållsbidrag utgå, men med hjälp av advokat fastställde ändå Adam 
ett i hans ögon något rimligare underhåll. Detta baserades då på den tämligen stora skillnaden i inkomst som 
Adam och modern hade. 
46 Dittills hade de alltså skött underhållet på egen hand. 
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att Bertil istället för att betala underhåll till mamman erhöll utfyllnadsbidrag från 
Försäkringskassan47. 
 
I förhållande till de andra medverkande fäderna är Bertil den som tillsynes har haft ”mildare” 
konflikter med modern till barnen. Domstolsprocessen har enbart gällt det ekonomiska 
underhållet och förhandlingarna har ägt rum genom brevväxling mellan berörda parter, 
myndigheter och domstolar. Inte desto mindre understryker Bertil att konflikten om 
underhållet ”har utgjort en källa till att må dåligt, hela tiden” och har därför varit en 
bidragande orsak till att han har varit sjukskriven det gångna året. 
 
Vid tiden för intervjun menar han dock att situationen är mycket bra jämfört med tidigare - att 
relationerna mellan honom, modern till barnen, barnen själva och hans nuvarande hustru 
fungerar bättre än vad som tidigare har varit fallet. 
 
Bertil ger intryck av en person som är trygg i sig själv. Han talar lugnt, strukturerat och 
eftertänksamt i intervjuns alla delar och uppvisar en omtänksamhet till alla de personer som 
omtalas. Liksom i Adams fall tycks han ha reflekterat en hel del kring de frågor som dryftas. 
Uppstår det pauser i de avgivna svaren så ter det sig huvudsakligen vara för att tänka efter i 
syfte att avge ett mera preciserat eller reflekterande svar för att om möjligt uttömma den 
aktuella frågeställningen, snarare än att vika av från ämnet. 

Christer 
Christer ser sig idag ha uppnått något som kan liknas vid en vardagsrelation i förhållande till 
sin dotter, då han efter senaste domslutet har henne boende hos sig växelvis varannan hel 
vecka. Detta har också inneburit att han inte längre är underhållskyldig gentemot mamman till 
barnet. 
 
Sedan frågan om barnets boende och umgänge med föräldrarna reglerats i domslut har dock 
mamman flyttat iväg med barnet48 utan att informera eller få godkännande från Christer, 
vilket har inneburit flera samtal och skriftväxlingar med Skattemyndigheten sedan ett halvår 
tillbaks. Syftet med dessa har varit att barnets boende, på det sätt varpå Christer uppfattar 
Skattemyndighetens anvisningar för den här typen av ärenden, bör överflyttas till honom. I 
denna process har han dock inte vunnit något gehör, och beslutet från Skattemyndigheten 
innebär att barnet fortsätter att vara folkbokfört hos modern. 
 
Av de medverkande fäderna är Christer den som sannolikt har mest erfarenhet av att processa 
i domstol - då han alltsedan separationen från barnets mamma uppger sig ha stämt henne inför 
tingsrätten vid tre tillfällen, haft fyra-fem muntliga förhandlingar och ett tjugotal 
samarbetssamtal i familjerättens regi. Orsaken till detta uppger Christer ha varit mammans 
oförmåga att hålla ingångna avtal. Själv menar han att han i det långa loppet har vunnit på att 
noggrant hålla alla avtal. 
 
Ursprungligen tillät modern honom endast ett oregelbundet umgänge49 med barnet en dag 
varannan helg, men successivt har han alltså ”vunnit” alltmera tid som resultat av domslut50. 
                                                 
47 Se om detta i fotnot 13, s. 4. 
48 Till skillnad från Adams fall flyttade mamman med barnet inom den ort som hon redan bodde på. 
49 Vilket innebär att han haft flera längre ofrivilliga uppehåll i umgänget med dottern, som längst tre månader vid 
ett tillfälle. 



Vad som kan dölja sig... 03-11-03 Sida 33 
 
 
 

 

Han beskriver det målande som ”ett tålmodigt, energiskt arbete utan att ge efter en tum” och 
något ironiskt konstaterar han att det nu är ”så rättvist som det kan bli – mellan föräldrarna”. 
 
Christer ger intryck av att vara den av fäderna som är mest luttrad i de här sammanhangen, 
vilket kan förstås mot ovan beskriven bakgrund. Det kommer till uttryck genom en ironi som 
skulle kunna tolkas som en inställning till de avhandlade frågeställningarna som har föregåtts 
av en längre tids frustration över ”sakernas tillstånd” - i förhållandet till modern till det 
gemensamma barnet och alla de tjänstemän och handläggare som han har träffat på ”under 
resans gång”.  
Även Christer ger strukturerade och genomtänkta svar på frågorna. Han behåller ”den röda 
tråden” i sina svar och är tidsmässigt effektiv.  

David 
David har vid tiden för intervjun sedan nästan ett halvår ett interimistiskt domslut om att han 
skall ha barnet hos sig varannan onsdag till söndag - ett domslut som mamman enligt David 
inte alltid håller sig till, utan hon behåller barnet hos sig när det passar henne. Domen innebär 
att David fortfarande är underhållsskyldig till mamman. Slutligt domslut i frågan förväntas 
någon gång inom de närmaste månaderna. 
 
Konflikten om barnets boende och umgänge uppstod redan i samband med att David 
separerade från modern, då han inte tilläts ha barnet hos sig över huvud taget. Småningom gav 
dock samarbetssamtal på familjerätten resultat i ett umgänge med barnet varje helg, vilket 
också var det umgänge som David sedan hade i ett och ett halvt år.  
Han ville dock ha mer tid med barnet och inledde därför en process gentemot 
Försäkringskassan för att återfå föräldraledighetsdagar som han vid ett tidigare tillfälle 
överlåtit till modern. Försäkringskassan avslog denna begäran, men efter överklagande till 
Kammarrätten gavs David åter rätten till dessa dagar. Problemet som uppstod då var att han 
förvisso hade rätt till föräldraledighet, men att han istället av modern inte tilläts ha barnet i 
tillräckligt utsträckning för att kunna utnyttja denna ledighet. 
 
Sedan det interimistiska domslutet föll har mamman anmält David för sexuellt utnyttjande av 
barnet, vilket David förnekar. Istället är han angelägen om att få uppmärksamhet från 
massmedia och andra för att bevisa sin oskuld och för att visa på de orättvisor som kan drabba 
fäder efter separation från mödrarna. Han ser moderns agerande som en medveten 
upptrappning av deras konflikter för att om möjligt erhålla enskild vårdnad i det kommande 
domslutet, och därigenom kunna återta de föräldraledighetsdagar som David tidigare 
tilldömts. 
 
David menar att han har ingenting att förlora på att exponeras, då situationen inte kan bli så 
mycket sämre. Han ger intryck av att vara stressad av den situation han lever i och påtalar den 
vanmakt han känner över att ingen verkar bry sig vare sig inom berörda myndigheter, sociala 
institutioner eller massmedia. Språkligt kommer detta till uttryck genom att intervjun bitvis 
blir tämligen ostrukturerad och ”den röda tråden” blir ibland svårtolkad i förhållande till 
frågeställningarna, då svaren bitvis domineras av återgivna dialoger som han har haft med 
främst tjänstemän och handläggare i ärendet. Svårigheterna här ligger bland annat i att kunna 

                                                                                                                                                         
50 Domsluten har i samtliga fall baserats på förlikning mellan föräldrarna och således utgjort en bekräftelse på 
avtal som de själva har överenskommit. 
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skilja fragment av dialoger från de svar han ämnar avge på intervjufrågorna, för att på så vis 
avgöra innebörden i svaren.  

Erik 
Erik upplever idag en trygghet i relationen till sina barn, som han har hos sig huvudsakligen 
varannan helg efter det senaste domslutet. Även om domslutet är av tämligen färskt datum, 
tycks det som om relationen till barnens moder redan fungerar något bättre än tidigare. 
Fortfarande är han dock underhållskyldig till mamman. 
 
Tryggheten i relationen till barnen har inte alltid funnits där trots att Erik vid tiden för 
separationen var överens med modern om att barnen skulle vara lika mycket hos dem båda, 
samt att de skulle ha ett barn var folkbokfört hos sig. Denna lösning verkställdes också och 
det fungerade tämligen väl under ungefär ett halvår och de såg till att utöka tidsperioden hos 
varje förälder successivt - från två dagar i rad till en hel vecka i rad. Under denna period hade 
de av och till samtal på såväl familjerätt som familjerådgivning, vilket bland annat var 
nödvändigt då modern inte alltid höll sig till de avtalade perioderna med barnen utan ibland 
istället behöll dem hos sig då Erik enligt avtal skulle ha dem. 
 
Småningom försämrades relationen till barnen i och med att äldsta dottern vägrade träffa Erik 
över huvud taget, vilket medförde att hon under det kommande halvåret bodde hos Erik bara 
något enstaka dygn. Situationen försvårades ytterligare av att modern stämde honom på 
vårdnaden och boendet, och det interimistiska domslutet medförde att barnen blev 
folkbokförda hos henne och fick ett varannanhelgumgänge med Erik. Händelsförloppet med 
dottern och den påföljande domen betecknar Erik som en chockartad upplevelse, även om den 
gemensamma vårdnaden kvarstod. 
 
Det skulle dröja åtskilliga månader innan relationen till äldsta dottern åter blev normaliserad. 
Vid det laget hade dock Erik flyttat ihop med sin nuvarande sambo, vilket innebar ett avstånd 
till barnen om ungefär 30 mil. 
 
Erik ger intryck av att vara tämligen tillfreds med livet, trots de uppslitande upplevelserna 
kring barnen. I huvudsak tillskrivs relationen med kvinnan han lever tillsammans med nu som 
den bidragande orsaken till detta, samt de positiva sociala konsekvenser denna relation har 
medfört för Eriks del i form av vänner och anhöriga till kvinnan som utgör en stor del av 
Eriks ”nya liv”. 
 
Genomgående inslag i intervjusvaren består av återgiven dialog mellan framför allt honom 
själv och modern till barnen, men i vissa fall även i sådant som tjänstemän och handläggare 
har yttrat i ärendet. Svaren är också fyllda med spontana berättelser om olika incidenter som 
har ägt rum mellan främst honom, modern och barnen. Detta kan ibland göra svaren 
svårtolkade, medan det i vissa fall bidrar till att underlätta förståelsen av Eriks upplevelser. 
Intentionen med återgivningen tycks ändå vara att försöka ge uttömmande svar på frågorna, 
att behålla ”den röda tråden”. 

DEN TIDIGARE RELATIONEN MED MÖDRARNA TILL BARNEN 

En av huvudfrågorna för den föreliggande studien utgörs av vad som kan känneteckna 
föräldraparsrelationer som leder till domstolsprocesser om barnen efter separation. Nedan 
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redogörs för de väsentligaste teman som framkommer om detta under intervjuerna med 
fäderna, med utgångspunkt från den tidigare intima relationen. 
 
Det framstår som om relationerna i huvudsak har följt den traditionella könsrollsmallen där 
fäderna har burit huvudansvaret för familjens ekonomiska försörjning och mödrarna har 
värnat om att få ta ut större delen av föräldraledigheten. Fäderna har också arbetat heltid 
medan barnen var små, emedan mödrarna arbetat deltid. Med avseende på föräldraledighet 
har detta resulterat i några olika lösningar: a) Två av fäderna har på grund av sitt arbetes 
karaktär haft möjlighet att förlägga arbetstiden på ett sådant vis att de ändå har haft stor del 
”inofficiell föräldraledighet” utan att för den skull behöva sänka den ekonomiska 
levnadsnivån för familjen; b) tre av fäderna har av främst yrkes- och inkomstskäl haft 
tämligen korta föräldraledighetsperioder; c) en av dessa tre har dock, främst på grund av 
moderns vilja att vidareutbilda sig, haft tillfälle att med ett barn kunna ta ut en tämligen stor 
del formell föräldraledighet. Detta medan en annan hävdar att han velat ta ut mer 
föräldraledighet, men har saknat stöd för detta såväl hos modern som hos arbetsgivaren. 
 

Jag tog ut ungefär tre månader [föräldraledigt]. Jag skulle gärna ha tagit ut mer, men [vår 
gemensamma] chef var ju väldigt tydlig om att det var jag som skulle jobba och att det var 
[mamman] som skulle vara hemma. […] Jag kunde inte slåss på två fronter där heller, va. När 
man bor ihop med en person som inte tycker att det är så viktigt att jag går hemma. Hon ville 
helst ta ut hela föräldraledigheten själv. Jag lyckades få igenom tre månader då. 
(Christer). 
 
Till stor del var det ju [mamman] som hade hand om hushållet. Hon gick ju hemma och så. För 
jag hade som syfte att dra in pengarna. Och ändå, på kvällar och helger och så, så umgicks jag 
med barnet. Matade det, och sånt där. […] Jag tänkte väl inte så mycket på [att ta ut 
föräldraledighet] just då heller, det gäller ju att ta ansvar för den andra biten med. Att jag hade 
de stora pengarna, hon var ju arbetslös och hade ingenting att gå till. Så då var det ju mest 
lämpat, för hon fick ju dock ut pengar från föräldraledigheten. 
(David). 

 
Uppkomna konflikter inom relationen upplevs av fäderna huvudsakligen ha bottnat i 
motstående skillnader mellan parterna med utgångspunkt från a) aktivitet och passivitet; b)  
gemensamhet och enskildhet/självständighet; c) kommunikativ förmåga och d) traumatiska 
upplevelser. Fäderna upplever sig vara mer aktiva än mödrarna, vill utföra fler göromål på 
egen hand och anser sig vara mer kommunikativa i syfte att lösa problem inom relationen. 
Dessutom upplever några av fäderna att mödrarna har haft traumatiska upplevelser i samband 
med att barnen kom till världen som till stor del har bidragit till ”låsningar” och därmed 
konflikter.  
 

Jag har ju alltid varit den aktiva parten när det gäller allting – jag har fixat semester och resor 
och har hittat på saker och så här. Hon har mest suttit på rumpan och haft vetorätt att ”Nej, det 
skall vi inte göra”  har det känts som när det gäller det mesta. […] Hon har ju ett fruktansvärt 
humör så hon blev ju rasande och då blev jag ju knäpptyst istället. Det var ju liksom ingen idé att 
kommunicera med någon som bara skriker. 
(Adam). 

 
Hennes och min kommunikation var, jag skulle nog vilja säga urusel ibland… På det sättet att 
hon stängde gärna av och gick halvt frånvarande, det kunde vara i flera dar, och sa ingenting 
utan var mera sur och butter. […] Det var många traumatiska upplevelser som hon hade när hon 
var liten. Att hennes föräldrar var så osams och att det var så mycket tragik och rädslor över 
huvud taget. Det var mycket med det här att ”Kommer mamma att dö nu?” eller ”Kommer 
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mamma att leva?”. Det var där hennes rädsla på något sätt byggdes upp och rädslan var kopplad 
till förlossningsbordet. Om det var för att hon inte visste riktigt vad som skulle hända, om hon 
trodde själv att hon skulle dö, eller… Ja, nåt sånt.  
(Erik). 

 
En av fäderna, Bertil, står dock i en ganska tydlig kontrast till ovanstående konfliktteman då 
han menar att han och modern till barnen egentligen aldrig hade några vidare konflikter – de 
var istället tämligen jämbördiga inom relationen och hade en god kommunikation med 
varandra. 
 
Samtliga fäder som lever i en stadigvarande relation idag anser att den fungerar bättre än den 
de tidigare har haft med mödrarna till barnen. Det som framstår som ett genomgående tema är 
vikten av en öppen och fungerande kommunikation mellan parterna, men också att man 
överlag är mera jämspelta: 
 

Sen är min nya kvinna och mamman till barnen ju förstås ganska olika personer också. Vi är ju 
aktiva, vi gör ju ganska mycket saker. Vi är ju ganska påhittiga båda två, vi vuxna, va. Så att det 
händer alltid någonting i den här familjen. 
(Adam). 

 
Vi har båda akademisk bakgrund. Båda har vi haft en positiv yrkesutveckling. Vi har mer 
gemensamma värderingar och har mer roligt tillsammans. Vi behöver inte käfta om vem som har 
gjort det ena eller det andra. Det finns inga låsningar i vårt sätt att tänka. Sen kan vi skilja på 
varandras liv också, och det gör vi för att vi ska må bra! Då mår vi ännu bättre tillsammans! 
(Christer). 
 
Det förhållande jag har idag, kommunikationsmässigt, så pratar vi om allt. Det finns ingenting 
som inte rör sig fritt, så att säga. Det gäller både pengar och sexliv och… hur man mår och… 
allt! En öppen kommunikation. Och det kan jag inte säga att jag och [mamman] hade. 
(Erik). 

 
Denna uppenbara skillnad framstår inte i samma utsträckning för Bertil, som menar att den 
kvinna han nu lever tillsammans med karaktärsmässig är tämligen lik mamman till barnen och 
därför är de båda relationerna tämligen lika varandra. 
 
Genomgående uppskattar dock fäderna att de idag lever i relationer som bygger på mer 
gemensamma värderingar om hur relationer skall fungera – vilket har inneburit en större frihet 
och respekt gentemot parterna som individer. Till detta kommer att familjekonstellationerna 
också är större än den tidigare kärnfamiljen, då det är barn inblandade från båda håll. Räknat i 
antal har människor som på något vis kan knytas till familjerna därigenom ökat, och det har 
bidragit till att de behöver visa varandra mer hänsyn och vara mer kompromissvilliga än 
tidigare. 

UPPBROTTET OCH FÖRSTA TIDEN SOM ENSAMBOENDE FÖRÄLDER 

Utifrån fädernas upplevelse av relationens karaktär ovan följer ett intresse för hur de har 
upplevt uppbrottet från relationen och hur den första tiden som ensamboende förälder 
gestaltade sig. 
 
Samtliga medverkande fäder anser att det var de som fattade det slutgiltiga beslutet att bryta 
upp från relationen. Uppbrottet kunde upplevas som något väldigt konfliktfyllt, men i Bertils 
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fall föregicks brytningen av en längre tids diskussioner och detta medförde en brytning under 
konsensusliknande former. Relationen kändes inte längre meningsfull för parterna och då 
fanns det inte någon anledning att fortsätta leva tillsammans.  
 
Vikten av att kunna kommunicera inom relationen visar här på hur tämligen olika uppbrotten 
kan bli – och därmed också hur olika förutsättningarna blir för parterna att lyckas samarbeta 
kring barnen. I de fall där uppbrottet var stormigt blev också konflikterna kring barnen större i 
samband med och tiden närmast efter separationen – och detta oavsett hur mycket barnen 
vistades hos respektive förälder. Detta överensstämmer i någon mån med tidigare forskning.  
 
Några av de relationer som innehöll en bristande kommunikation hade också en tendens att 
inte helt avbrytas efter separationen - parterna fortsatte i någon mån att ha ett gemensamt 
samliv även en tid efteråt. När denna form av fortsatt samliv sedan slutgiltigt upphörde ökade 
konflikterna angående barnen. 
 
Att bli ensamstående pappa kunde därför upplevas tämligen olika: För Adam och Bertil 
medförde separationen att de kunde bibehålla i princip samma relation till sina barn som 
tidigare, emedan framför allt Christer och David fick en påtagligt bräckligare relation då de 
inte tilläts träffa barnen så mycket. 
 

När jag fick en egen lägenhet, då fick jag träffa tösen en natt var fjortonde dag med löfte om mer 
när det här hade lagt sig. Men det blev ju bara ett löfte som aldrig infriades. Det var en tid full av 
sorg. Det är inte lätt att vara en bra förälder när man knappt får se varandra.  
(Christer). 
 
Jag fick inte ha barnet och det var mamman som bestämde det. Jag kopplade in familjerätten och 
alla instanser, det var ingen som gjorde någonting. […]  Jag försökte hela tiden att få mer 
umgänge. Till slut fick jag varje helg, efter samarbetssamtal hos familjerätten. 
(David). 

 

DOMINERANDE KONFLIKTER EFTER SEPARATION FRÅN MÖDRARNA 

Vilka blir då de dominerande konflikterna efter separationen, de konflikter som med tiden 
leder till en domstolsprocess om de gemensamma barnen? 
 
Som ett gemensamt mönster framkommer konflikterna om pengar, hur mycket barnen skulle 
bo med respektive förälder och att ingångna överenskommelser och avtal inte har hållits. 
Dessa oenigheter förvärrades genom att de kom till uttryck i lojalitetskonflikter för barnens 
del, fysiskt våld mellan föräldrarna och att myndigheter och sociala institutioner använts som 
ett verktyg i den maktkamp som följde. Som motiv bakom de största konflikterna kan fäderna 
skönja hämnd, svartsjuka och trauman hos mödrarna. Undantaget här är Bertil, som istället 
har en något överseende inställning gentemot modern i detta avseende: Hon har handlat under 
inflytande av andra och har egentligen inte haft som mål att vilja skada honom. 
 
Här utkristalliserar sig således det som tidigare forskning särskilt som tre olika 
konfliktdimensioner: Domän-, taktik- och attityddimensionen. Domändimensionen i 
huvudsak bestående av konfliktmålen pengar och barnens vistelsetid hos respektive förälder; 
taktikdimensionen genom uppkomna lojalitetskonflikter, fysiskt våld mellan föräldrarna och 
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utnyttjande av sociala institutioner; samt attityddimensionen genom de bakomliggande motiv 
som tillskrivs konflikterna i form av hämnd, svartsjuka och trauman. 

Ekonomi 
För Adams och Bertils del medförde separationen att mödrarna ställde underhållskrav trots att 
barnen bodde växelvis hos föräldrarna. För Adams del uppfattade han ett sådant krav som 
rimligt, beroende på den tämligen stora skillnaden i inkomst mellan honom och mamman, 
men att anspråken var alltför höga. Därför kontaktade han advokat, med vars hjälp han 
räknade fram ett mera rimligt underhåll. Detta avslogs av mamman och resulterade istället om 
hot att flytta barnen från orten. Hoten sattes senare i verket och därmed såg sig Adam tvingad 
att inleda en domstolsprocess om hos vilken förälder barnen skulle folkbokföras. En konflikt 
om pengar resulterade således i en konflikt om boendet. 
 
För Bertils del betalade han inledningsvis underhållet direkt till mamman, men efter ett par 
försenade betalningar krävde hon att det skulle betalas via Försäkringskassan. Därmed såg 
Bertil anledning att inleda en process om huruvida han över huvud taget skulle betala 
underhåll, då han ansåg att växelvis boende förelåg. För Bertil kom därför tvistemålet i 
domstol att handla om underhållsskyldighetens vara eller icke vara, tillika om ett växelvis 
boende förelåg eller ej. Ekonomin har också, enligt Bertil, präglat samarbetsklimatet med 
mamman efter separationen:  
 

Så länge jag har tigit och betalat [underhåll] så har det väl periodvis fungerat rätt bra [med 
samarbetet om barnen]. 
(Bertil). 

 
I Christers, Davids och Eriks fall är inte kopplingen till pengar som konflikttema lika entydig 
som i de ovanstående fallen – pengar har inte varit föremål för en formell prövning men 
antydningarna om att det utgör en betydande del av konflikterna framgår: 
 

Först så försökte hon köra mig i bott med underhållskrav. När inte det lyckades då så försökte 
hon undanhålla dottern, det längsta har varit tre månader. 
(Christer). 
 
Jag har kommit på […] att eftersom hon bara jobbar halvtid så måste hon ha underhållet, för 
annars kan hon inte klara sig. Det rör sig då om pengar! Och då gäller det [för mamman] att 
förstöra barnet, med att köra över… 
(David). 
 
För [mammans] del så har det ju utan tvekan handlat om pengar. Det är så solklart. Bara som en 
sån sak som när det här interimistiska domslutet kom, så dagen efter var hon till 
skattemyndigheten och skulle skriva om [folkbokföringen för barnen] till sig och hon sökte 
underhållsbidrag på en gång. Det tycker jag talar sitt tydliga språk. 
(Erik). 

 
Christer, David och Erik ser således en tämligen klar förbindelse mellan mödrarnas 
underhållskrav och konflikten som gäller mängden tid som barnen tillbringar med respektive 
förälder – att det som i domstolsprocessen har gällt barnens boende och umgänge med 
respektive förälder också har inrymt ett intresse för pengar. 
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Även om underhållsfrågan utgör den till synes dominerande konflikten när det gäller pengar, 
utgör även andra delar av bidragssystemet en källa till konflikt: Rätten till tillägg för 
hemmavarande barn i bostadsbidraget51, föräldrapenning52 och umgängesavdrag53 på 
underhållsbidraget54. Som i Bertils fall då han anser att beräkningsnormerna är orättvisa då 
han som ensamboende förälder fick sämre rättigheter till bostadsbidrag än mamman trots att 
de hade barnen i princip lika mycket55. Eller i Davids fall då han har föräldrapenningdagar 
kvar men inte har barnet i tillräcklig omfattning för att kunna utnyttja dem - och uppfattar det 
som att mamman i den pågående domstolsprocessen försöka tillskansa sig dessa dagar genom 
att öka konfliktnivån mellan dem så att hon i den slutliga domen kan tillerkännas ensam 
vårdnad för barnet. Eller slutligen Erik som har försökt göra umgängesavdrag men där 
mamman har vägrat godkänna det – vilket medfört att han vid några tillfällen har uppfyllt 
kvoten för rätten till avdrag på underhållsskyldigheten med råge men ändå har fått betala fullt 
underhåll till mamman. Han har dessutom ensidigt fått göra och bekosta de umgängesresor 
som han och barnen behöver göra för att kunna träffas – vilket blir totalt 120 mil varannan 
helg. 

Brutna löften och avtal 
Bertil upplever inte att mamman någonsin har vägrat barnen att komma till honom, men 
däremot att hon har velat framstå som ”den viktiga föräldern, velat känna sig lite förmer” än 
honom. Detta har bland annat yttrat sig i att barnen vid flera tillfällen har valt att inte ta sig 
över till honom på avtalad dag och tid, på grund av att mamman sett till att ordna någon 
aktivitet som de vill vara delaktiga i istället. 
 
För de övriga medverkande fäderna framstår mödrarnas intentioner som något mer uppenbara. 
För Adams del framgår det av mammans yrkanden till domstolen i den pågående processen, 
vilket innebär att barnen skall som mest träffa honom varannan helg – förutom att de skall 
flytta de tio milen tillbaks till henne. Att hon tidigare flyttade iväg med barnen utan att först 
erhålla ett godkännande från honom utgör också ett uppenbart avtalsbrott, eftersom de då 
hade en överenskommelse om att ha barnen växelvis hos sig. 
 
Christer å sin sida kan se tillbaks på ett antal ingångna löften och avtal med mamman som 
hon ensidigt har brutit: Muntliga löften dem emellan och avtal som skrivits hos 
socialnämnden efter förlikning vid domstolsprocesser. Mamman har också flyttat och därmed 
ändrat folkbokföringsadressen för barnet utan att vare sig varsko eller komma överens om 
detta med Christer. Själv poängterar han att han har varit noggrann att sköta sin del av 
avtalen, att det är denna noggrannhet som har varit avgörande för att efter totalt sju års 
tvistemål med mamman idag har uppnått ett växelvis boende.  
 
Som tidigare angetts erhöll David löften om växelvis boende emedan han och mamman 
återupptog sitt tidigare brutna förhållande, men efter att ha avslutat även detta ”nya försök” 
bröt mamman dessa löften. Istället började hon i allt högre grad att sabotera de 
umgängestillfällen de tidigare överenskommit, hon och barnet fanns inte hemma när David 
skulle hämta barnet för sitt avtalade umgänge. Småningom såg han sig tvungen att vid 

                                                 
51 Se fotnot 9, s. 4. 
52 Se fotnot 15, s. 5. 
53 Se fotnot 11, s. 4. 
54 Se fotnot 7, s. 4. 
55 Bertil hänvisar då till boförälderns rätt till tillägg för hemmavarande barn, vilket umgängesföräldern saknar. 
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samarbetssamtal på familjerätten skriva på ett avtal som mamman utformat: Antingen ett 
minimalt umgänge eller inget umgänge alls. Senare yrkar mamman på enskild vårdnad i 
domstolen. 
 
Även Erik kan peka på tillfällen där mamman har valt att bortse från att Erik skulle ha barnen 
hos sig enligt avtal  – till exempel när barnen har haft födelsedagar. Hon har även planerat in 
aktiviteter för barnen på dagar då barnen skulle vara hos Erik, utan att först prata om detta 
med honom. Även denna mamma yrkar senare på enskild vårdnad.  

Lojalitetskonflikter 
Några av fäderna menar att de brutna löftena och avtalen har medfört att barnen hamnat i en 
lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar, att de har tvingats ta ställning för någon av dem. 
 
För Adams del anser han att barnen har blivit utsatta för känslomässig utpressning från 
mammans sida, i synnerhet efter att han blev boförälder. Syftet med detta skulle vara att få 
barnen att vilja flytta tillbaks till mamman, men har för det ena  barnet istället resulterat i att 
det har alltmer tagit avstånd från mamman. Detta medan det andra barnets längtan efter 
mamman har tilltagit. 
Christer menar att mamman avsiktligt har distraherat barnet med dess favoritaktiviteter vid 
tidpunkter då han kommit för att hämta barnet hem till sig, och hon har på så vis med uppsåt 
försvårat överlämningen och försatt barnet i en valsituation: Stanna kvar hos mamma och 
fortsätta med det roliga, eller följa med pappa? 
 
För David har det handlat om att mamman intalat barnet att det har två fäder - dels David men 
också den man som hon numera sammanbor med. Men det baseras också på mammans 
uppträdande i samband med överlämning av barnet till David: Hon låter barnet veta att hon 
blir ledsen av att lämna det ifrån sig. Därför har barnet också börjat må dåligt av 
överlämningarna från det ena hemmet till det andra, enligt David: 
 

[Nu har det blivit] så att hon vill inte till mig, för det blir jämt diskussioner för att mamman blir 
ledsen. Mamman säger ”Aj-aj, åka till pappa”, varpå barnet inte vill åka till mig. Det har hon 
lyckats att pränta in i huvudet på barnet. [Så det] spelar ingen roll om jag får [ha barnet] en gång 
i månaden eller om jag får femtio gånger i månaden,  så kommer problemet att kvarstå. 
(David). 

 
Upplevelsen av att mamman försvårar överlämningarna genom att för barnen påtala att hon 
blir ledsen och saknar dem innan de har gått över till pappan delas av Erik. För hans del 
bidrog det till att det ena barnet helt ville säga upp kontakten med honom, vilket Erik 
uppfattade som en katastrof för barnets del: 
 

Jag tyckte att det var en katastrof när ett barn säger ifrån sig sina föräldrar. Jag hade ju 
egentligen inte gjort någonting, jag hade ju inte gjort någonting med [äldsta dottern]! Jag har 
aldrig varit våldsam mot barn, jag har aldrig slagit dem. Att man höjer rösten och är arg på sina 
barn, men det är fullt naturligt. Det fanns inga som helst anledningar till varför [äldsta dottern] 
skulle ha gjort så här. 
(Erik). 

 
När han försökte prata med mamman om barnets ovilja gentemot honom erhöll han ingen 
förståelse, och även det andra barnet ”smittades” snart av denna ovilja. Men Erik beslutade 
sig för att vara mera påstridig med det andra barnets umgänge för att inte riskera att förlora 
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kontakten med båda barnen och tämligen snart upphörde oviljan hos det andra barnet. Dock 
skulle det dröja åtskilliga månader innan relationen till det äldsta barnet åter blev 
normaliserad, vilket Erik beskriver på följande vis: 
 

Hon hade inte frågat mig någonting på över nio månader, och det var första gången som hon tog 
ett initiativ. För mig var det en… chock! Då fattade man att någonting började hända, det var en 
upplevelse som heter duga! 
(Erik). 

 
Problem för barnen i samband med överlämningar kan även Bertil peka på. Han menar att 
detta är något fullkomligt normalt för barn som förflyttar sig från ett hem till ett annat, från en 
uppsättning relationer och normer till en annan. Dock kan mamman se detta som skäl till att 
upphöra med det växelvisa boendet och istället låta barnen bo mer permanent hos henne. Men 
till skillnad från de övriga medverkande fäderna tror han inte att hon medvetet gjort något för 
att försvåra barnens överlämningar. 

Fysiskt våld 
Två av fäderna tillstår att det förekommit fysiskt våld eller hot om fysiskt våld inom 
relationen med mamman till barnen. I Davids och Eriks fall handlade det om att mödrarna 
använt kniv, eller hotat använda kniv, mot dem. David understryker att han själv aldrig använt 
våld gentemot mamman och heller aldrig hotat med det, emedan Erik tillstår att han vid ett par 
tillfällen har knuffat mamman. 
 
När det gäller fysiskt våld efter separationen från mödrarna har Adam, Christer och Erik 
erfarit fysiskt våld eller/och hot om fysiskt våld efter separationen från mödrarna. I Adams 
och Christers fall har mödrarna själva utövat våldet: För Adam har det inneburit slag mot 
ansiktet och sönderslagna glasögon samt en sönderriven skjorta, för Christer renderade det i 
sjukhusvistelse efter ett antal sparkar mot kroppen. Båda hävdar bestämt att de själva inte har 
använt, eller hotat använda, fysiskt våld gentemot mödrarna. 
 
Erik å sin sida anger att inte mamman själv har betett sig våldsamt emot honom, men däremot 
hennes nya pojkvän. Denne har reagerat starkt på hennes känsloutbrott gentemot Erik och har 
därför vid åtminstone ett tillfälle använt fysiskt våld gentemot Erik och vid flera tillfällen 
hotat att göra det. Själv har han inte använt, eller hotat använda, våld vare sig gentemot 
mamman eller pojkvännen. 
 
I samtliga dessa fall gjordes polisanmälan. I Adams fall gjorde han det mest för att skrämma 
mamman i syfte att därigenom dämpa konfliktnivån något. Han tog därför senare tillbaks sin 
anmälan, då det verkade ha avsedd effekt: Mammans våldsamma beteende ersattes av hot om 
det istället. I Christers fall, som kanske är mest iögonfallande då det innebar en 
sjukhusvistelse, lades utredningen ned då mamman trots ett erkännande frikändes. 
Slutligen i Eriks fall kontaktade polisen mammans pojkvän och hade ett samtal med honom, 
varefter utredningen lades ned. 

Anmälningar till socialtjänsten 
I Davids och Eriks fall har mödrarna kontaktat socialtjänsten då de misstänkt att barnen farit 
illa hemma hos fäderna. Grunden för det har för Davids del utgjorts av att han vid ett tillfälle 
överlät åt sina föräldrar att ta hand om barnet då han själv skulle ut på krogen. Mamman 
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kontaktade då socialjouren och hotade att även ringa polisen. Efter Davids samtal med 
socialjouren lades dock fallet ned, men incidenten innebar att mamman därefter drog ned på 
hans umgängestid med barnet. 
 
För Erik har mammans anmälningar till sociala institutioner över huvud taget sett ut som en 
strategi från hennes sida att försöka hävda ”sin rätt”: 
 

Sen när [den manliga familjerättssekreteraren] inte höll med [mamman], han tyckte att ”Så här 
ska ni göra!”. Då la [mamman] av, då slutade hon på en gång. Någon vecka senare gick hon 
istället till socialtjänsten och bad dem göra en utredning över mitt förhållningssätt till barnen. 
Och första gången vi var där så var det en massa smutskastning, andra gången så kom hon inte 
dit. Jag kom dit som vanligt, hon hade ringt bara en halvtimma före och meddelat att hon inte 
kunde komma. Vi fick en ny tid, den gången var hon försenad en kvart-tjugo minuter och sen så 
avslutades ärendet med ”vi lägger ned det här ärendet, det finns redan en utredning”. Så 
alltihopa dras igång för att försöka få napp nånstans och när [mamman] märker att [hon] inte får 
napp nånstans, då lägger [hon] av. Så har det funkat hela tiden, så har hon jobbat. 
(Erik). 

 
Så som Erik uppfattar det har det alltså utgjort en tämligen systematisk strategi från mammans 
sida att gå från den ena institutionen till den andra för att om möjligt få stöd. När stödet 
uteblivit har hon fortsatt till nästa institution, vilket småningom har lett till en 
domstolsprocess. Myndigheter och sociala institutioner upplevs alltså av Erik ha utgjort 
verktyg för mamman i deras inbördes konflikt. 

Hämnd, svartsjuka och trauman 
När fäderna har försökt begripliggöra mödrarnas inställning och beteenden efter separationen, 
har det i flera fall gjorts med utgångspunkt från att mödrarna har varit hämndlystna eller 
svartsjuka. Adam och Christer ser mödrarnas beteenden som en hämnd för att det var de som 
lämnade relationerna: 
 

Det var väldigt mycket trassel i början. […] Det var jag som hade tagit initiativ till den här 
separationen, va, så att det var ju ett säkert kort för att det skulle bli problem senare. […] Det är 
ju det yttersta målet för henne, va, att se till att jävlas med mig. Och sen hur barnen mår, det är 
ju sekundärt då.  
(Adam). 
 
Det har ju hela tiden varit en maktkamp, det här då. Det har ju inte handlat om vad som är bra 
för barnet utan det är ju hennes sätt att försöka ge igen på mig då. För att det var jag som 
lämnade henne och det får man ju inte göra ostraffat, tydligen. […] Under ett par års tid har jag 
ju försökt att komma på ett resonemangsförhållande. Fast hon går ju fortfarande runt och påstår 
att jag egentligen vill ha tillbaka henne. Så på det sättet är det svårt att ha en dialog under 
förnuftsmässiga former. 
(Christer). 

 
För Adams del handlade det om ett tydligt krav från mamman att han inte fick träffa någon 
annan kvinna de dagar då han hade barnen hos sig, vilket kan tolkas som en slags svartsjuka i 
relationen mellan mamman och barnen. I Christers fall har det istället handlat om relationen 
mellan honom och mamman.  
 
Även Erik kan peka på svartsjuka, då han inom ett par månader efter separationen funnit en 
annan kvinna. I och med att Erik då definitivt hade avbrutit det sporadiska samlivet med 
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mamman efter separationen, började samarbetet om barnen fungera allt sämre från mammans 
sida. Om det rör sig om svartsjuka i relationen till honom eller till barnen, eller både och, är 
dock mera oklart. 
 
Christer menar dessutom att tidiga erfarna traumatiska upplevelser hos mamman har bidragit 
till konflikterna efter separationen. Tidiga barndomsupplevelser skulle således utgöra ett 
grundläggande tema för mammans beteende efter separationen, att hon som vuxen gentemot 
deras gemensamma barn skulle bidra till att iscensätta liknande omständigheter som gällde för 
hennes egen uppväxt. På så vis ger således Christer mening åt mammans beteende. 
 
Något i kontrast till dessa fall står Bertil, som menar att mamman i huvudsak har agerat under 
inflytande av andra människor och att hon möjligen har velat framstå som ”lyckad” efter 
separationen. Några i mammans bekantskapskrets kan ha uppmanat henne att så långt möjligt 
bevaka sina intressen gentemot Bertil, vilket har bidragit till konflikten om underhållet. Men 
han ser inte att mamman egentligen haft i uppsåt att skada honom på något vis. Möjligen kan 
dock hans egen målmedvetna rationalitet i inlagorna till domstolen ha inverkat känslomässigt 
negativt på mamman och därmed bidragit till konflikten – han ser en risk i att hon möjligen 
har blivit sårad av det han har velat framhäva som för honom viktigt i processen. Processen i 
sig kan därmed ha bidragit till att ha förvärrat konflikten, så som Bertil upplever det. 

MISSTRO OCH TILLIT 

Samtliga medverkande fäder uppvisar en stark misstro mot tjänstemän på olika myndigheter 
och sociala institutioner. Framför allt gäller detta familjerättens arbetsmetoder, värderingar 
och hur fäderna har blivit bemötta i dessa samtal/utredningar. Att vara man och pappa har här 
inte upplevts som något fördelaktigt - kontrasten till de rådande samhällsattityderna om vikten 
av fäder och barns relationer har upplevts som stor. Mödrarnas fördelar i dessa sammanhang 
har däremot upplevts som tydliga, tillika upplevelsen av godtycklighet i handläggningen av 
”barnets bästa”. Fäderna känner sig missförstådda och saknar stöd i kontakterna med 
familjerätten. Detta överensstämmer tämligen väl med tidigare forskning. 
 

Man har ju ställt upp målet innan och sen skriver man utredningen bara för att bekräfta vad man 
själv tycker. Det där kan de lika gärna lägga ned, det här med familjerätt alltså. Det tillför ju 
ingenting.  De drivs väldigt mycket av sina personliga värderingar, de handlar väldigt oproffsigt. 
Det är väldigt mycket värderingar och lite fakta, väldigt mycket tyckanden. Det sitter ett antal 
kvinnor som har gått socialhögskolan där de suttit och ondgjort sig över patriarkatet och de 
stackars kvinnooffren, att det är den världsbilden som styr vad de sen beslutar och hur de agerar. 
(Adam). 
 
Min erfarenhet är att familjerätten borde byta namn till mammarätten. För det handlar inte om 
barnet, det handlar om moderns rättigheter. Därför att de lyssnar på det som modern säger, de 
saknar förmåga att analysera vad som är sant och inte. Den som ljuger bäst och gråter på rätt 
ställe får oftast gehör för sina påståenden. 
(Christer). 

 
Mot domstolarna riktas också misstro, om än i något mindre omfattning, då de upplevs som 
tämligen ointresserade av den här typen av mål och i huvudsak tycks värna den traditionella 
könsordningen. Detsamma gäller misstron mot advokater, vars professionalitet och brist på 
engagemang ifrågasätts. Även polisen och skattemyndigheten utgör instanser gentemot vilken 
fäderna upplever sig ha ett sämre utgångsläge jämfört med mödrarna. Åter framförs ett 
misstroende mot tjänstemännens metoder och värderingar: 
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Fäderna ger dessutom uttryck för en misstro mot familje- och jämställdhetspolitiken, vilken 
ses som ett sätt för Sveriges politiker att hävda sig i internationella sammanhang men som i 
stort utgörs av en papperskonstruktion som saknar betydelse i det praktiska livet. 
 

Jag är ganska övertygad om att det här med begreppet vårdnad är till för att, gemensam vårdnad 
framför allt, det är ju till för att förvirra allmänheten och även i internationella sammanhang för 
att visa att ”Titta vad bra vi är i Sverige, nästan alla par har gemensam vårdnad” och sedan 
försöka slå i folk att barnen träffar båda sina föräldrar väldigt mycket. Det är ju inte det det 
handlar om, va. Men det ser ju ut så, det är väldigt lätt att förväxla ordet vård och vårdnad, och 
det tror jag är medvetet gjort också. Det är kosmetika ord, det ser vacker ut men det är inte det i 
verkligheten. 
(Adam). 
 
Lön? Javisst, tjejer! Gör så här: Släpp barnen så blir ni jämställda - om vi pappor får ta det 
ansvaret som vi ju vill ha! Och att myndigheterna tillåter oss att få göra det. Om tio år kanske ni 
är jämlika angående lön, men för att få den här lönen måste de ge med sig om barnen! Det går 
inte att ha kakan kvar och äta upp den. 
(David). 

 
Om misstron är utbred gentemot berörda myndigheter och sociala institutioner, vem har de då 
kunnat känna tillit för? Primärt tycks stödet ha kommit från den nuvarande livspartnern, de 
egna föräldrarna och till viss del släktingar. Men, flera fäder poängterar att det har varit viktigt 
för dem att också finna stöd utanför denna närmsta krets. Därigenom har de funnit att den här 
typen av problematik som de själva upplevt med mödrarna till barnen inte är något de är 
ensamma om. Tvärtom har det slagit dem hur pass vanligt det är – därför har det inte varit 
särdeles svårt för dem att erhålla stöd från andra. Detta har bidragit till att stärka dem i 
uppfattningen om att strida vidare gentemot mödrarna, berörda myndigheter och sociala 
institutioner. Upptäckten av en samhörighet med omgivningen när det gäller normer och 
värderingar har bidragit till att stärka fädernas självkänsla. De har genom samtal med andra 
format och förankrat tankarna kring sitt eget handlande. 
 

[Min fru] har naturligtvis varit viktig, men… Det är viktigt att man har andra utifrån också, för 
jag menar… En ny partner reagerar ju på sitt sätt på saker och ting, va. Och det är klart att 
känslomässiga reaktioner inte alltid är det som är bäst, va. Men jag har träffat ganska många som 
jag har kunnat prata med detta om. Det är så att när man börjar prata om såna här saker så är det 
fler än man tror som är insatta i det.  Om man börjar ta upp det med folk så upptäcker man hos 
var och varannan att har de inte vart med om det själva så är det någon annan som… en sambo 
eller granne eller någon brorsa eller nåt, jobbarkompis eller nåt. Det är väldigt, väldigt vanligt 
såna här saker, tyvärr. 
(Bertil). 

 
Mitt viktigaste stöd har varit min föräldrar. Vi har nog stärkt våra band mer utav den här 
konflikten. Samtidigt har jag blivit mer självständig. […] Min släkt har en så pass öppen 
diskussion och allvar om alltihop. Jag kan till och med begära släktmöten med allihopa och 
diskutera alltihopa för att diskutera hur man ska kunna agera, och sånt. Då kan min farbror vara 
med också, som för två år sedan sa ”Ja, men ge faan i’t! Skit i dem, släpp alltihopa!”. Idag 
förstår de att ”Du har gjort rätt, vi visste inte bättre… Du kunde inte få fram vad som var fel, 
idag förstår vi problematiken. Så du gör inget fel – kör på med vårt fulla stöd!” Därav min 
självsäkerhet. 
(David). 
 



Vad som kan dölja sig... 03-11-03 Sida 45 
 
 
 

 

Sedan jag träffade min nya kvinna så  har hon solklart varit mitt största stöd. Och sen är det 
hennes bror då. […] Och sen så tror jag att, framför allt i början, så tror jag faktiskt att de 
studentkamrater som jag hade… […] Som kille pratar man ju inte annars, men man var ju 
småningom så illa tvungen att prata och i klassen fick man prata av sig. Det var suveränt! 
(Erik). 

 
Vidare framkommer en viss tilltro till den offentliga debatt som finns i ämnet. I synnerhet 
gäller det sådana förslag som torde inrymma bättre möjligheter till kommunikation och 
reflexion mellan och hos föräldrarna i samband med att samhället skall stödja dem vid försök 
att lösa konflikterna. Några av fäderna anser sig positiva till det förslag som presenterats av 
bland andra Barnombudsmannen om hur konflikter av den här karaktären bör lösas, vilket 
består i att tre professionella ombud utses: En god man som företräder barnen och en mentor 
åt vardera förälder, där syftet är att undvika vårdnadstvister i domstol och istället finna mer 
konstruktiva samarbetslösningar (Ångström, 2002, s. 3ff).  

ORÄTTVIST REGELVERK 

Tidigare forskning har funnit att föräldrar upplever regelverket kring föräldraskapet efter 
separationen som något orättvist och konfliktskapande. Detta är också de medverkande 
fädernas upplevelse, då de pratar om hur regelverket påverkar ekonomiska och praktiska 
frågor under det att föräldrarna skall anpassa sig till föräldrarollerna boförälder och 
umgängesförälder. 
 
Adam, Bertil och Erik pekar på hur regelverket kring barnens boende och umgänge upplevs 
som orättvist: 
 

Skrota Försäkringskassan och återgå till det här gamla systemet som man hade innan, där man 
följer föräldrabalkens femte paragraf och solidarisk försörjning av barnen i förhållande till 
disponibel inkomst och i förhållande till vistelsetid. Då har man fått ett neutralt system. […] 
Boende- och umgängesföräldrar… Det systemet tycket jag är skit, för det är ju en källa till 
mycket bråk mellan separerade par, vad jag har hört i alla fall. Man [ska] inte tjäna och inte 
förlora pengar på att ha vårdnaden… eller boendet eller inte. 
(Adam). 
 
När [barnens halvsyskon på mammans sida] föddes så var det så att barnen förlorade sina 
dagisplatser även då de var hos mig. Och det var ganska jobbigt [eftersom när jag var hemma] 
jobbade jag med det administrativa [arbetet i bolaget]. Så då var jag alltså piskad att göra detta, 
detta var under lågkonjunkturen så det var ganska pressat, och jag hade då situationen med 
underhållet också. Så det var väldigt mycket jobb med allting. Detta hade jag samtidigt som hon 
förlorade dagisplatsen. Så jag tvingades alltså att sitta och sköta allt detta med en femåring.  
(Bertil). 
 
Jag hade begärt att vi skulle hjälpas åt med resorna. För att som umgängesförälder är jag skyldig 
att lämna och hämta men jag kan få möjlighet, hjälp med ersättning. Vilket vi hade begärt, och 
det slutade med att… Enligt deras beräkningar hade mamman hundra kronor i månaden över, 
men inte ens det fick jag. 
(Erik). 
 

Adam pekar här på en allmän uppfattning när det gäller Försäkringskassans regelverk som 
bygger på föräldrarollerna boförälder och umgängesförälder – ett system som han upplever 
bidrar till konflikterna efter separationen. Istället efterlyser han ett mera neutralt system där 
ekonomi och mängden boende/umgänge med vardera förälder är mera knutet till varandra. 
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Detta trots att Adam i dagsläget själv är boförälder och således torde åtnjuta systemets 
”fördelar”. Detta tema framkommer hos samtliga medverkande fäder. 
 
Bertil framhåller att som umgängesförälder är det inte alltid självklart att man rätt till 
barnomsorg på samma premisser som boföräldern. Detta medförde att han fick sköta sitt 
arbete samtidigt som han hade barn hos sig, dessutom under en pressad tid i företaget. Detta 
medan Erik visar på sin ensidiga skyldighet att svara för barnens umgängesresor och att han 
inte kan räkna med att kunna dela kostnaden för dessa resor med mamman. 
 
Totalintrycket vid intervjuerna är att orättvisorna kan slå igenom på ett flertal plan, och det är 
primärt umgängesföräldern som drabbas av dem. Många av dessa orättvisor menar fäderna 
bidrar till en asymmetri mellan föräldrarna som underblåser att konflikter uppstår eller 
förvärras. 

KONSEKVENSER AV DOMSTOLSPROCESSEN 

Hur har då relationerna mellan fäderna och mödrarna påverkats av domsluten – vad har hänt 
med konflikterna? Denna fråga kan vara särdeles intressant med utgångspunkt från 
förändringen i föräldrabalken som genomfördes 1998, då möjligheterna att tilldömas enskild 
vårdnad mot den ena förälderns vilja inskränktes. 
 
Fädernas upplevelser av konsekvenserna av domsluten ser ut att bero på hur stora 
konfliktmålen var och vem av parterna som ”vann” eller ”förlorade” mest i domstolen (se 
bilaga 4). I de fall där fäderna fick ut mest av domsluten, och mödrarna därför minst, utifrån 
de yrkanden parterna hade gjort till domstolen tenderade konflikterna att öka efter domslut. 
Detta var fallet för Adam och David:  
 

Hon lever ju för den här tvisten, medan jag bara vill att det skall ta slut någon gång. […] 
Vårdnadstvisten kommer ju som ett brev på posten och sen underhållstvist och sen 
umgängestvist och sen… 
(Adam). 
 
Mamman kommer inte att ge sig. Jag tror ju att hon kommer att hålla på tills myndigheterna tar 
barnet ifrån oss, för att jag skall ju inte ha henne. […] Det är påhopp hela tiden och lögn, lögn, 
lögn. Vid ett tillfälle sa hon direkt när jag höll i barnet: ”Hör nu hur elak och dum din pappa 
är!”. Så hon arbetar med barnet, att bara vara jävlig mot mig. […] Och sen anmälan om sexuellt 
utnyttjande av barnet. Jag förstår ju att mamman skall plocka bort mig. 
(David). 

 
Där konflikterna varit tämligen moderata medförde domslutet avtagande konflikter mellan 
föräldrarna, vilket var fallet för Bertil. Domen innebar ett erkännande av att växelvis boende 
förelåg och därmed fanns inte längre någon underhållsskyldighet gentemot barnen när de bor 
hos mamman. Detta innebar i sin tur att mamman uppenbarligen helt tycks ha övergett 
kampen om pengar och istället överlämnat barnbidragen för samtliga barn till honom – och 
därmed ansvaret för bland annat klädinköp. Detta trots att hennes ekonomi sannolikt 
försämrats jämfört med tidigare, då hon har börjat studera. 
 
Även i det fall där fadern ”förlorat” mest, det vill säga i Eriks fall, ter det sig som att 
konflikterna avtagit något: 
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Jag tror mycket spänningar har släppt sedan tingsrättens domslut. I alla fall från min sida, för nu 
behöver man inte tänka så många fler tankar utan man kan engagera sig i det faktum som är. 
Och utifrån det då, försöka bjuda till. 
(Erik). 

 
I det fall där konflikterna varit stora under tämligen lång tid, som i Christers fall, tycks 
relationerna vara lika konfliktfyllda som tidigare och har alltså inte påverkats nämnvärt av det 
senaste domslutet. Christer har också det gemensamt med Adam och David att han har 
”vunnit” lite mer för varje domslut som han har fått genom åren samt att kommunikation med 
mamman har varit dålig såväl före som efter separationen. 
 
Denna något splittrade bild av konsekvenserna av domsluten överensstämmer tämligen väl 
med vad som framkommit i tidigare forskning som visar på att utfallet kan bli olika med 
utgångspunkt från föräldrarnas förmåga att samarbeta före och efter domslut. Konsekvenserna 
av domsluten för samarbetsklimatet mellan föräldrarna ser alltså ut att kunna variera. Därför 
är det svårt att avgöra om ett domslut i sig kan vara av godo eller ondo för parterna. Det ser ut 
att kunna bero på hur stora konflikterna är, hur parterna före dess har lyckats eller misslyckats 
att kommunicera med varandra, samt vem av parterna som har ”vunnit” eller ”förlorat” 
genom domslutet i förhållande till vad de har yrkat på. 

FADERSROLLEN 

Hur ser då fäderna på sin fadersroll och hur kan de ha påverkats av konflikterna om barnen 
och andra bakomliggande faktorer? Även detta kan vara av intresse att jämföra med tidigare 
forskning för att utröna hur fäderna ser på sig själva och sitt föräldraskap. 
 
Det framstår som att de fäder som har haft mycket tid med sina barn, såväl före som efter 
separationen från mödrarna, är tämligen trygga i sin föräldraroll. Detta gestaltas genom deras 
inriktning på barnen och barnens framtid snarare än det egna förhållningssättet i 
sammanhanget: De har förväntningar och ställer krav på barnen, i syfte att de längre fram 
skall kunna bli självständiga vuxna individer. Konflikterna med mödrarna tycks därför inte ha 
påverkat bilden av föräldrarollen i särdeles hög grad. Något i kontrast till detta står de fäder 
som har haft mindre tid med barnen, före och/eller efter separationen från mödrarna. Den bild 
som framkommer om faderskapsrollen hamnar på en något annan nivå än i de föregåendes 
fall och fokuserar sig mer på den egna rollen i den intima relationen med barnen: Det 
domineras av egna tillkortakommanden, dåligt samvete, och längtan efter barnen. Då 
tidsmängden med barnen har utgjort en direkt konsekvens av konflikterna med mödrarna, kan 
det framstå som att deras faderskapsroll är något bräckligare och mindre självklar. 
 
Adam och Bertil delar till stor del samma uppfattning om vad faderskapet går ut på - att låta 
barnen ta del av vuxenlivet och att de får ta ett allt större ansvar i förberedelserna inför ett väl 
fungerande vuxenliv: 
 

Som alla vuxna bör vara mot barn, pappor bör vara tydliga mot barn och tala om vad de vill eller 
vad de vill att barnen skall göra och inte. […] Man bör se till att barnen blir fria och fungerande 
individer som vuxna, att de fungerar ihop med andra människor. 
(Adam). 
 
Jag tycker inte att man skall offra vad som helst för barnen och man skall inte göra allt på deras 
planhalva. Jag tror att man är mycket mera mån om barnen om man kan låta dem vara med på 
det de vuxna gör. […] Mina barn har fått vara med och hjälpa till, har fått laga mat. Vi har gjort 
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väldigt mycket saker ihop och jag har låtit dem ta ansvar för vissa saker.  Jag strävar efter en 
balans där det är ett givande och tagande redan från det att barnen är små. Så skall jag ställa upp 
och leka med dem så får de ställa upp på mig i vissa saker.  
(Bertil). 
 

Adam och Bertil framstår som tämligen trygga i sin roll som föräldrar, då de visar på en mera 
långsiktig strategi för sitt föräldraskap. Till detta kan knytas att båda har tillbringat tämligen 
mycket tid med barnen från unga år och att de efter separationen har haft barnen boende hos 
sig i tämligen hög utsträckning – relationen till barnen ter sig vara tämligen intakt. 
 
För Christer, David och Erik framstår ett annat fokus på fadersrollen: 
 

En pappa bör vara ärlig, engagerad och konsekvent. […] Det här varannan helgsumgänget, det  
är inte bra. Det finns inga fördelar alls med det. Man går och längtar så otroligt tills barnet 
kommer och sen går man ju i baklås för att man ska göra allting så himla bra de få timmarna 
man har. Sen när tiden börjar krympa, när man har passerat halva umgängestiden så börjar man 
må dåligt för att man ska lämna ifrån sig barnet. Det är inget bra umgänge alls. 
(Christer). 
 
Det är ju så olika från fall till fall. Beroende på hur barnet själv är. Många gånger kan det vara 
bra att pappan säger till. Ibland kan det vara bra om man kan vara med i leken. Alltihop tycker 
jag beror på situationen i sig. Samförstånd mellan pappan och barnet. […]  Jag ser ju att jag inte 
alls behöver höja rösten till min dotter, hon ser på mig när jag när jag blir sur på henne. Vi har 
den förståelsen, den täta kontakten och… det är väldigt viktigt. Det är väldigt förödande om 
barnet skulle få bo hos mig mindre, det skulle ha stora konsekvenser för vårt umgänge. 
(David). 
 
En pappa ska ha tid för barnen. Han ska vara lyhörd. Respekten är nog det viktigaste, tror jag. 
Att respektera sina barn… […] Ibland har man dåligt samvete. Någonting jag tycker har varit 
jobbigt är att inte låta barnen vara med på saker och ting som jag tycker är roligt, för det vet jag 
att barnen också tycker är kul. […]. Det kan jag tycka är lite jobbigt ibland, det får jag dåligt 
samvete av. Och ibland när man säger ifrån till barnen så får man dåligt samvete. Men samtidigt, 
har man dåligt samvete så handlar det lite grann om att man har ansvar för barnen, det blir någon 
slags paradox. Man blir aldrig nöjd. 
(Erik). 

 
Här saknas de mera långsiktiga tankarna om faderskapets innebörder. Istället är det egna 
tillkortakommanden, längtan efter barnen och det sociala samspelet med barnen som 
dominerar tankarna kring faderskapet - relationen till barnen kan därför tolkas som 
bräckligare och något osäkrare än i Adams och Bertils fall. Deras relationer har också blivit 
mera ifrågasatta, i synnerhet sedan separationen från mödrarna: De har samtliga varit föremål 
för utdragna processer i såväl familjerätt som domstol och konfliktnivån i förhållande till 
mödrarna har varit tämligen hög under en längre tid.  
 
I förhållande till de fäder som ingått i Berg & Johanssons studie framträder här åtminstone en 
likhet och en skillnad: Christer, David och Erik delar till stor del dessa fäders upplevelser i 
och med att de ständigt behöver reflektera över sin egen fadersidentitet i relation till barnen – 
vilket inrymmer osäkerhet, tillkortakommanden och dåligt samvete. I kontrast till detta står 
Adam och Bertil som har en större trygghet i sitt faderskap och som därför kan fokusera på 
mera långsiktiga delar av barnens utveckling – deras fokus ligger mer på barnen än på dem 
själva. 
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Det som framstår som viktiga faktorer för denna kontrasterande skillnad i upplevelsen av 
faderskapet kan vara hur mycket tid fäderna har ägnat tillsammans med barnen, såväl före 
som efter separationen, och i hur stor utsträckning relationen till barnen har ifrågasatts efter 
separationen. Bakomliggande faktorer för detta finns sannolikt i sin tur i form av hur den 
tidigare relationen till modern gestaltade sig. 
 
Adam och Bertil utgör här exempel på fäder som tillbringat mycket tid med barnen såväl 
inom relationen med modern till barnen som efter separationen. I och med för dem 
gynnsamma domstolsutslag har inte heller faderskapet hittills ifrågasatts i någon vidare 
utsträckning – de framstår som tämligen intakta i sina fadersroller. För Christer, David och 
Erik är dock förhållandena annorlunda då de jämfört med Adam och Bertil har levt i en 
relation med modern till barnen som i större utsträckning präglats av könstraditionell 
arbetsdelning i hemmet, så även fördelningen i tid tillsammans med barnen. Den höga 
konfliktnivån efter separationen, samt de konsekvenser denna medfört med avseende på 
inskränkning i tid tillsammans med och inflytande över barnen, kan ha medfört att faderskapet 
har fått utstå vidare prövning än i Adams och Bertils fall. 

DISKUSSION 
I detta avsnitt knyts resultaten och den valda teorin samman och därefter följer en kritisk 
diskussion om kvalitén i den föreliggande studien. Avslutningsvis framkommer tankar kring 
vidare forskning. 

TEORIANKNYTNING 

Teorianknytningen av de empiriska resultaten inrymmer aspekter på föräldraskapets betydelse 
för individen utifrån socialpsykologisk teori – i ett försök att påvisa tänkbara relationer mellan 
olika faktorer som inverkar på konflikterna om barnen efter separation. Då empirin visat på att 
sådana relationer möjligen kan finnas, anser jag det angeläget att dessa också diskuteras. 
 
Sammanfattningsvis pekar jag på fädernas vilja vara närvarande fäder för barnen. Till skillnad 
från fäderna i Bergs & Johanssons studie finns det hos de medverkande fäderna en strävan 
efter ett så fullvärdigt faderskap som möjligt, i tid och rum, efter separationen från mödrarna. 
Men de anser sig möta ett explicit eller implicit motstånd från såväl mödrarna som berörda 
myndigheter och sociala institutioner. I och med detta blottas föräldraskapets betydelse för 
individens identitet och några tänkbara bakomliggande mekanismer för konflikterna om 
barnen, understött av de asymmetriska relationerna till staten i form av myndigheter och 
sociala institutioner. Utifrån detta tillägnar jag teorianknytningen åt perspektiv på modern, 
fadern, och relationen dem emellan. Resultatet av detta blir därför något som kan benämnas 
en socialpsykologisk karakterologi över respektive förälder, den intima relation som de 
tidigare har haft, samt hur relationerna mamma-barn-pappa utvecklat sig efter separationen 
och den påföljande domstolsprocessen. Det kan sägas utgöra en syntes bestående av tre 
komponenter med en gemensamt bärande punkt i det som Giddens angett som något av det 
viktigaste behovet en människa kan ha i form av ontologisk trygghet och tillit till andra, samt 
hur den negativa sidan av detta i form av fientlighet kan komma till uttryck.  
 
I mödrarnas fall anknyter jag till Fromms teorier om ägandets livsform då de empiriska 
resultaten kan tolkas som otrygghet och bristande tillit till fäderna, vilket yttrar sig som en 
ägandeinriktad inställning till barnen. Något som jag menar explicit, såväl som implicit, kan 
underblåsas av de asymmetriska relationerna till det statliga bidragssystemet, den tidigare 
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relationen mellan föräldrarna och i förlängningen hur detta sammantaget möjligen något 
paradoxalt kan utgöra spår av en kvarstående patriarkalisk världsordning. Detta medan 
fädernas fall anknyts till hur faderskapsidentiteten kan ha påverkats av konflikterna och 
domstolsutslagen, med utgångspunkt från hur den tidigare relationen till mödrarna och barnen 
gestaltade sig. Utifrån detta pekar jag på det bräckliga faderskapet som i hög grad kan vara 
beroende av att lagar, regler och avtal fungerar när tryggheten i faderskapsidentiteten kan ha 
gått förlorad – och hur fäderna därför är utelämnade åt tilliten till abstrakta experter. Detta 
samtidigt som de för ett samtal med samhället, i det att de låter saken prövas i domstol: Ett 
sätt varpå de vill bidra till förändrade samhällsattityder till föräldraskapet. Här knyts således 
Giddens teorier om identitet, tillit och ontologisk trygghet samman med Meads teorier om det 
sociala självmedvetandet. Slutligen anknyter jag till Giddens teorier om den rena relationen 
för att sätta fädernas tidigare intima relation med mödrarna till barnen i ett teoretiskt 
sammanhang, vilket kan bidra med ytterligare en aspekt på konflikterna kring barnen efter 
separationen.  

Att äga ett barn: En patriarkal kvarleva? 
Med utgångspunkt från Fromms teorier om ägandets och varandets livsformer ämnar jag här 
bidra med perspektiv på den del av empirin som utgår från relationen mellan stat och 
föräldrar, föräldrar och barn men också relationen mellan föräldrarna. Huvudfrågan jag ställer 
är om empirin kan peka på det som Fromm angett som utmärkande drag för en patriarkalisk 
samhällsstruktur: Vikten av att äga andra levande varelser för att därigenom bidra till ägandet 
av den egna sociala identiteten. 
 
I och med att staten på olika vis stöder barnfamiljer ekonomiskt, innebär barnets blotta 
existens en ekonomisk tillgång56 – något man som förälder äger rätten till så länge samhället 
erkänner föräldraskapet. Som förälder erhåller man bekräftelse på sitt föräldraskap i form av 
pengar – något som skall ägas, förvaltas och konsumeras för ”barnets bästa”. I och med att 
man äger rätten till pengarna äger man också rätten att avgöra till vad de skall användas – de 
kan alltså utgöra en del av de egna ekonomiska resurserna såväl som barnets dito. Det som 
betraktas som ”föräldrapeng” och ”barnapeng” lär inte sällan flyta samman i praktiken. 
Föräldern torde därmed, något tillspetsat inom ramen för ägandets livsform, kunna uppfatta 
sig själv äga rätten till barnets ägande. Uttryckt i ännu mera tillspetsade ordalag kan föräldrar 
vars identitet domineras av ägandets livsform möjligen uppfatta sig äga rätten till barnet, 
vilket kan underblåsas av statens tämligen ovillkorliga ekonomiska och därigenom materiella 
bekräftelse på föräldraskapet. 
 
Möjligen är det så att kvinnor överlag är mer utsatta för detta än män, då det inte torde vara 
helt främmande att de upplever de ekonomiska bidragen som något självklart – något som de 
har ”rätt till” då de i och med barnets födelse automatiskt erhåller barnbidrag från staten57. De 
får på så vis en explicit bekräftelse från staten på sitt föräldraskap, men det är en bekräftelse 
som riskerar att inrymmas i ägandets livsform allena. Något som kan tänkas underblåsa en 
redan tidigare möjligen etablerad ägandeinriktning gentemot barnet, genom att 
graviditetsförloppet58 och den därefter följande intima perioden med spädbarnet kan utgöra 

                                                 
56 Detta gäller primärt kärnfamiljer och boföräldrar, men inte i samma utsträckning umgängesföräldrar. 
57 Se fotnot 8, s. 4. 
58 Jag avser här en identitet med inriktning mot ägandet av den egna kroppen, till vilken barnet har hört under 
graviditeten. Utöver att barnet kan uppfattas som en framväxande kroppsdel för modern, erhåller hon också yttre 
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grogrund för en symbios mellan modern och barnet där ägandets betydelse kan utgöra en 
växande del av moderns identitet. En identitet som fixerar sin trygghet kring barnet, och 
därmed gör barnet till ett nödvändigt objekt att äga. 
 
För en förälder som har en identitet som domineras av ägandets livsform kan detta vara en 
bidragande faktor till att istället för att vederbörande ägnar sig åt sin personliga utveckling, 
sitt identitetsprojekt i och utanför familjen, slår vederbörande i allt högre grad vakt om 
ägandet. Genom ägandet försöker föräldern förstärka bekräftelsen på sin sociala identitet i och 
med föräldraskapet när tillvaron i övrigt ter sig oviss och otrygg, och karakteriskt för detta 
beteende torde innebära en svagt utvecklad skiljelinje mellan vad som tillhör föräldern och 
vad som tillhör barnet. Relationen förälder-barn riskerar därmed att hamna i en pendelrörelse 
av ägande och trygghet. Hotas ägandet, exempelvis genom den andre förälderns anspråk på att 
ha en fungerande relation till barnet, hotas också med nödvändighet den egna tryggheten. Och 
hotas den egna tryggheten blir resultatet fientlighet – i det här fallet riktat mot den andre 
föräldern. Den ägandeinriktade föräldern kan därmed svara med att försöka förstärka ägandet 
på olika vis, för att om möjligt avvärja hotet om eller kompensera för ägodelsförluster. Men 
det kan också komma till en punkt där hoten blir överväldigande och framkallar en kris där 
den ägandeinriktade föräldern slutligen tvingas ta steget ut från relationen till barnet och 
istället konfrontera det ovissa och otrygga utanför denna relation. 
 
I empirin har framkommit vad jag vill kalla spår av ägandeinriktat beteende i samtliga 
medverkande fäders fall, om än på olika vis. I huvudsak kretsar dessa spår kring fädernas 
upplevelser av deras och mödrarnas förhållande till de gemensamma barnen – i några fall med 
utgångspunkt från den tidigare relationen med mödrarna, i andra fall utifrån vad som har 
inträffat efter separationen. Jag skall här redogöra för dessa spår. 
 
I Adams fall genomförde modern en långväga flytt av barnen, vilken föregicks av vare sig 
information till eller godkännande från Adam. Dessförinnan hade hon krävt ett orimligt stort 
underhållsbidrag av honom trots att växelvis boende förelåg, samt uttryckligen förbjudit 
honom att träffa andra kvinnor de dagar då han hade barnen växelvis boende hos sig.. 
Konflikterna blev så stora att de renderade i fysisk misshandel och polisanmälningar, och de 
är vid intervjutillfället fortfarande tämligen svårartade. Nästan ett parallellfall utgörs av 
Christers berättelse som också inbegriper en oannonserad flytt av barnet från moderns sida, 
stora underhållskrav, svartsjuka, samt fysiskt våld och polisanmälningar. Ännu sju år efter 
separationen är konflikterna mellan föräldrarna tämligen svårartade. 
 
Möjligen framstår just Adams och Christers fall som utmärkande för ett perspektiv utifrån 
teorin om ägandets livsform. Mödrarna flyttar med barnen utan hänsyn tagen till barnens 
relation till fäderna, som om barnen vore moderns ägodelar i likhet med exempelvis möbler 
och andra inventarier i bohaget. De ekonomiska underhållskraven har också varit stora, 
möjligen med utgångspunkt från en invand materiell levnadsstandard sedan tiden tillsammans 
med fäderna. En påtaglig svartsjuka från mödrarna efter separationen har i båda fallen bidragit 
till handgemäng och konflikterna är ännu efter några år fortsatt svårlösliga. Dessa 
förhållanden torde tämligen väl uppfylla Fromms beskrivning för vad som är karakteristiskt 
för människan vars identitet domineras av ägandets livsform.  
 
                                                                                                                                                         
social bekräftelse på sitt föräldraskap i och med att omgivningen blir varse hennes förändrade kroppsform. 
Således en möjlig framväxande koppling mellan kropp, ägande och social identitet. 



Vad som kan dölja sig... 03-11-03 Sida 52 
 
 
 

 

Men empirin kan också visa på att en kris kan vara avgörande för att släppa ägandets 
livsform. Detta skulle kunna utgöras av de fall där mödrarna krävt underhåll trots att barnen 
bott lika mycket med båda föräldrarna, men efter att de skaffat sig möjlighet att utveckla sitt 
eget identitetsprojekt släpper de alltmer av ägandets livsform. Tydligast kanske det illustreras 
av Bertils fall där mamman efter domslut, och efter att ha börjat studera och därmed torde ha 
en sämre ekonomi än tidigare, trots det överlämnat samtliga barnbidrag till honom. Ett 
liknande mönster framträder i Eriks redogörelse för hur han och mamman resonerade kring 
föräldraledigheten i samband med det andra barnet: I och med att mamman började studera 
var det lättare för henne att ”lämna över” föräldraledighet till Erik. Dessa båda fall skulle 
kunna tolkas som att mödrarna inledningsvis hänfaller åt ägandets livsform, men att de 
småningom finner verksamhet som bidrar till deras personliga utveckling och därmed erhåller 
ett självförtroende att ta sig an den sidan av identitetsprojektet som inte primärt innefattar 
föräldraskapet och det ägande som kan inrymmas i det. Tillvaron utanför familjen och barnen 
ter sig mindre oviss och mindre otrygg, och blir därigenom alltmera meningsfull. Därmed 
torde ägandets livsform, understött av bland annat statliga bidrag, avta i någon mening - 
möjligen till förmån för varandets livsform. 
 
Ägandets livsform kan också vara framträdande i Davids fall då han och barnets mamma 
resonerade kring föräldraledigheten: Han hade arbete och därigenom ”de stora pengarna” 
medan hon var arbetslös. Mammans otrygga tillvaro i arbetslivet torde ha bidragit till den 
lösning de fann, att det föll sig ”naturligt” för dem att hon skulle vara den som tog ut 
merparten av föräldraledigheten medan de fortfarande levde tillsammans. Eller som i 
Christers fall där mamman helst hade velat ha hela föräldraledigheten för egen del då hennes 
arbete betraktades som mindre viktigt än hans, vilket de erhöll bekräftelse på från den 
gemensamma chefen. 
 
Över huvud taget är det intressant hur föräldraparen tycks ha resonerat kring föräldraledighet 
då de levde tillsammans. Mycket tycks ha handlat om familjens materiella välfärd och 
fädernas intresse av lönearbete, utöver det som framkommit om mödrarnas vilja att vara 
hemma. Därmed har föräldrarna utifrån var sin ståndpunkt funnit en i deras ögon lämplig 
lösning i att mamman är den som tar ut föräldraledigheten. Detta kommer exempelvis  till 
uttryck genom Adam och Bertil som båda hade tämligen mycket ”inofficiell föräldraledighet” 
med sina barn. Istället för att ta av de tilldelade föräldrapenningsdagarna överlät fäderna dessa 
dagar till mödrarna under det att de ordnade tillvaron på sådant vis att fäderna både kunde 
arbeta heltid och ändå få tid med barnen. 
 
Samtliga medverkande fäder kan peka på att mödrarna ensidigt har tagit sig rätten att bryta 
mot ingångna avtal om barnen efter separationen. I synnerhet gäller detta avtal om barnens 
tidsmängd med fäderna. En möjlig tolkning av detta är att mödrarna hänfallit åt ägandets 
livsform, att ägandet över rätten till barnen utgjort en stor del av deras sociala identitet då 
tillvaron utan familj skulle innebära alltför stora ”identitetsförluster” om de behövde släppa 
ifrån sig barnen till fäderna. Detta torde ha förstärkts av de ekonomiska aspekterna – bidragen 
från staten som också bidrar till ägandets livsform. I Davids och Eriks fall har dessutom 
mödrarna yrkat på enskild vårdnad i domstolsprocessen, vilket ytterligare kan förstärka 
intrycket av ägandets livsform: Om inte fäderna är villiga att anpassa sig till mödrarnas krav, 
har de helst sett att fäderna inte räknas som jämbördiga föräldrar. Ett gemensamt drag för 
dessa båda mödrar torde vara deras status på arbetsmarknaden: I det ena fallet arbetar modern 
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halvtid, i det andra är hon långtidsarbetslös. Således torde deras ekonomiska förhållanden 
kunna utgöra en källa till oro, vilket möjligen kan avspegla sig i deras agerande. 
 
En rimlig slutsats av ovanstående torde därmed vara att ägandets livsform hos mödrarna 
gentemot barnen stimuleras såväl av staten som av fäderna: Av staten genom det 
asymmetriska bidragssystemet och av fäderna genom att de inom den tidigare relationen 
överlåtit bidrag och föräldraledighet till mödrarna. Därmed torde en del av den patriarkaliska 
världsordningen i så måtto kvarstå, i det att det finns en yttre struktur som underblåser 
ägandets livsform inom den intima relationen till barnen. Så länge familjen hålls samman 
kanske inte de inneboende konflikterna i denna ordning tillåts blomma ut i full kraft, men 
efter separation kan det få konsekvenser där barnen i slutändan blir de stora förlorarna då 
karaktärsdragen inom ägandets livsform bidrar till besvärliga konflikter. 
 
Utifrån Fromms slutsats att ett samhälle som domineras av ägandets livsform är likställt med 
ett patologiskt samhälle, utgår jag från att man kan se en linje mellan de i sådana fall 
patologiska mödrarna och detta patologiska samhälle: Mödrarna torde i detta avseende utgöra 
en produkt, en social konstruktion, av detta samhälle – tillika som fäderna är det. Utifrån detta 
ter det sig rimligt att även de uppkomna konflikterna och domstolsprocesserna om barnen 
utgör en social konstruktion frammanat av samma samhälle. 

Betydelsen av den rena relationen 
Vad kan vara kännetecknande för kärleksrelationer som småningom mynnar ut i 
domstolsprocesser om de gemensamma barnen? Med utgångspunkt från Giddens teorier om 
den rena relation och den ontologiska tryggheten diskuterar jag här det som framkommit som 
genomgående mönster i fädernas upplevelser av den tidigare relationen med mödrarna till 
barnen och hur konflikterna efter separationen har utvecklat sig. 
 
Bertil är den av fäderna som beskriver den tidigare relationen som nära idealet för den rena 
relationen: Parterna visade tillit till varandra, de var öppna och ärliga, de kunde lösa problem 
genom en fungerande kommunikation och ingen av dem var särdeles svartsjuk mot den andre. 
Båda framstår således ha varit tämligen självständiga som individer inom ramen för deras 
tidigare relation. Detta fick sannolikt konsekvenser för hur uppbrottet från relationen 
utvecklade sig, vilket i Bertils fall beskrivs som en längre tids öppet resonemang som 
småningom mynnade ut i att han flyttade från den gemensamma bostaden. Relationen kändes 
inte längre meningsfull för parterna och då fanns det inte någon anledning att fortsätta leva 
tillsammans. Konflikterna efter separationen blev också tämligen begränsade och handlade i 
huvudsak om pengar. När domslutet väl var ett faktum avslutades också den dominerande 
konflikten och modern till barnen överlät på eget initiativ sedermera barnbidragen till Bertil. 
 
I övriga fäders fall framstår de tidigare relationerna med mödrarna till barnen som mer eller 
mindre fjärran från den rena relationen. Istället framträder inslag som kan utgöra den rena 
relationens motsats: En asymmetrisk beroendeställning (ekonomiskt och/eller känslomässigt), 
en aktiv och en passiv part, svartsjuka och bristande kommunikation när det gäller att lösa 
uppkomna problem inom relationen. Detta torde också ha påverkat uppbrotten, som kunde 
innebära dramatiska och konfliktfyllda upplevelser där relationen till barnen kunde stå på 
spel. Uppbrotten följdes av fortsatta konflikter, och till skillnad mot Bertils fall kunde det för 
de övriga fäderna handla om mer än pengar: Brutna löften och avtal om barnens tid med 
respektive förälder, barn som hamnat i lojalitetskonflikter med föräldrarna, fysiskt våld 
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parterna emellan, utnyttjande av sociala institutioner för att ifrågasätta fädernas relation till 
barnen. Ett mönster av handlingar som fäderna själva anknyter till hämndbegär, svartsjuka 
och upplevda trauman hos mödrarna till barnen. Sammantaget torde detta stå i tämligen bjärt 
kontrast till det som Giddens menar utgör grunden för den rena relationen: Betydelsen av en 
väl utvecklad ontologisk trygghet och tillit till andra, vilket bidrar till att parentessätta hoten 
mot den egna identiteten. 
 
Konsekvenserna av domsluten har i dessa fall antingen bidragit till fortsatta konflikter eller att 
fadern har gett ”slaget förlorat” och istället inriktat sig på att göra det bästa möjliga av ett 
domslut som gick honom emot. Här framträder ett mönster utifrån domsluten: Blir utfallet i 
dessa fall till fädernas fördel utifrån de yrkanden parterna har gjort till domstolen tenderar 
konflikterna att fortsätta eller förvärras. I Eriks fall blev utslaget till hans nackdel, men 
konflikterna har ändå dämpats mellan honom och modern till barnen. I hans fall torde det 
sociala stödet han funnit i sin nya relation ha haft en avgörande inverkan på hans inställning, 
vilket utifrån hans nuvarande livssituation kan aktualisera betydelsen av den rena relationen 
och den ontologiska tryggheten i sammanhanget. I sin nya relation tycks Erik ha funnit detta, 
vilket underlättar för honom att hantera ”förlusten” i förhållande till barnen. För Christer, som 
under sju års tvistemål ”vunnit” alltmer, utgör också den nuvarande relationen en öppen och 
trygg bas utifrån vilken han kan finna stöd för sin ”kamp”. I hans fall tycks dock 
konfliktnivån i förhållande till modern vara tämligen oförändrad. 

Det bräckliga faderskapet och viljan till förändring 
Jag har funnit Meads och Giddens teorier vara fruktbara för att diskutera de medverkande 
fädernas upplevelser av konflikten om barnen efter separationen och vad det har medfört för 
deras upplevelse av faderskapet, eftersom det här framträder ett tämligen tydligt mönster som 
förenar och skiljer de medverkande fäderna åt. 
 
Adam och Bertil, som båda tillbringat relativt mycket tid med sina barn såväl före som efter 
separationen, framstår som tämligen trygga i sitt faderskap. Detta framkommer när de betonar 
att målet med föräldraskapet är att bidra till att barnen blir fungerande vuxna individer, att 
barnen därmed skall kunna ta ansvar och visa hänsyn till andra människor. Med utgångspunkt 
från jagets utveckling kan dessa fäder sägas ha ett fokus på det organiserade sociala spelets 
betydelse, ett spel som medför en organisering av de olika sociala rollerna som barnet behöver 
ha för att kunna utveckla ett självmedvetande i ordets rätta bemärkelse. Ett självmedvetande 
som torde utgöras av ett mera mångfaldigt socialt intellekt. I denna process ser fäderna sin 
egen roll som något tämligen självklart, något som är bekant och som de är trygga med. 
 
I kontrast till ovanstående framstår Christers, Davids och Eriks utsagor om faderskapet. Dessa 
fäder är mer inriktade på den vardagliga sociala interaktionen med barnen när de svarar på 
frågan om faderskapets innebörd. Detta kan tolkas som att de i högre utsträckning än Adam 
och Bertil behöver reflektera över sin egen roll i förhållande till barnen, en självreflexion som 
kanske krävs för att få faderskapet att fungera, samtidigt som de är måna om att ”känna in” 
barnens roll i interaktionen. Fokus kan därmed sägas ligga på något som står i paritet med 
lekens rollövertagande, vilket utgör en mera grundläggande nivå för det sociala intellektet. 
 
Gemensamt för dessa tre fäder är att deras faderskapsroll har ifrågasatts i högre utsträckning 
än vad som är fallet för Adam och Bertil, även om deras inbördes domslut kan se olika ut över 
tiden och har inneburit att de idag har olika utgångspunkter: Erfarenheten av hur det är att 
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vara förälder till barn som de får se alltför sällan för att de skall uppleva trygghet i 
faderskapet. Tidsmängden tillsammans med barnen torde här vara en betydande faktor, 
kontinuiteten en annan. Båda dessa faktorer har i deras fall under längre tid varit beroende av 
mödrarnas goda vilja och om inte denna har funnits har fäderna varit utelämnade att driva 
domstolsprocesser föra att kunna ”ta plats” i barnens liv. Det är i interaktionen med barnen 
som de kan erhålla bekräftelse på sitt faderskap då ett sådant stöd uteblir från såväl mödrarna 
som berörda myndigheter och sociala institutioner. Detta gör att de är beroende av att lagar, 
regler och avtal fungerar eftersom det kanske är det enda påtagliga stöd de kan finna, utanför 
interaktionen med barnen, för sitt faderskap. Där tryggheten i faderskapsidentiteten är svagt 
utvecklad eller har gått förlorad är fäderna beroende av familjerätt, advokater, domstolar och 
myndigheter för att om möjligt rekonstruera en del av denna identitet – när den ontologiska 
tryggheten är bristfällig är de utelämnade till den aktiva tilliten till abstrakta experter av olika 
slag.  
 
Gemensamt för samtliga medverkande fäder är att de var och en tycks föra ett pågående 
samtal med samhället i och med att de låter saken prövas i domstol. Detta kan också ligga till 
grund för att de valt att delta i föreliggande studie. Man kan genom deras uppvisade 
engagemang och frustration ana en grundläggande förnuftsmässig vilja att förändra samhället 
och de där i förhärskande normerna med avseende på föräldraskapet, och de gör det genom att 
försöka förstå rösterna från det förflutna och det framtida: De tror på att ett jämbördigt 
föräldraskap mellan fäder och mödrar är det bästa för deras barn och de vill bort från 
historiskt förankrade könsroller. Dock upplever de att samhällsattityderna till föräldraskapet 
är motsägelsefulla – avståndet mellan offentlig ideologi och praktisk verklighet kan upplevas 
som stort. 
 
Det som i tidigare forskning tolkats som fädernas vilja att uppnå rättvisa för egen del i sådana 
här fall tolkar jag i skenet av ovanstående resonemang som ett uttryck för att fäderna försöker 
finna en bekräftelse på sitt faderskap även utanför interaktionen med barnen. De får inte 
denna bekräftelse vare sig från mödrarna till barnen, eller berörda myndigheter och sociala 
institutioner. De har alltså inte något utom sig själva och sin egen förmåga att falla tillbaks på 
– de måste själva konstruera sitt föräldraskap och gör det under samtal med andra i liknande 
situation varunder gemensamma värderingar uppstår som leder fram till att de tar upp striden 
om barnen. Men de behöver också ha en strategi i någon form, och den strategin utgörs av de 
lagar som medborgarna i vårt samhälle har att leva efter. I det här fallet gäller det i huvudsak 
Föräldrabalken och det som där anges som ”barnets bästa”. Utifrån ”barnets bästa” har 
fäderna att arbeta för att relationerna till de egna barnen skall bibehållas och stärkas, vilket i 
sig innebär att faderskapsrollen stärks. På så vis torde således ”barnets bästa” och vad som 
kan kallas ”faderns bästa” hänga samman. 
 
Mödrarna å sin sida kan möjligen i större utsträckning ha barnen som en ”reservplan” utifall 
deras identitetsprojekt utanför familjesfären äventyras, något som samhället stöder såväl 
ekonomiskt som kulturellt. De kan i högre grad falla tillbaks på moderskapet som en kulturellt 
förankrad företeelse och finna en slags trygghet för sin identitet i och med det. En 
motsvarande möjlighet som inte finns i någon högre grad för männen, utan de får istället söka 
tryggheten i interaktionen med barnen eller hos andra människor – exempelvis inom ramen 
för relationen till en ny livspartner. Detta står i paritet med vad som framkommit i tidigare 
forskning. 
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SLUTSATSER 

Jag ämnar här avrunda analysen med några av de slutsatser som torde kunna dras med 
utgångspunkt från ovanstående diskussion, i syfte att summera diskussionstrådarna för att 
erhålla något som kan liknas vid hypoteser inför vidare forskning. 
 
Jag har, utifrån de ”kämpande” fädernas perspektiv, pekat på den grundläggande betydelsen 
av ontologisk trygghet och tillit till andra – eller kanske snarare bristen på densamma. När 
människans sociala trygghetssystem utsätts för hot får det konsekvenser i form av fientlighet. 
Det är något som jag menar kan utgöra den grund, i socialpsykologisk mening, som bidrar till 
konflikter om barnen mellan föräldrar i samband med separation. Detta torde dock kunna yttra 
sig på olika vis, bland annat beroende på olika former av asymmetrier inom den tidigare 
relationen mellan föräldrarna, men också i relation till det statliga bidragssystemet samt 
berörda myndigheter och sociala institutioner. 
 
Utav detta följer tre frammejslade sammanhängande hypoteser som berör tre olika 
analysobjekt, vilka torde kunna utgöra grunden till uppkomna konflikter: a) Mödrar vars 
identitet kan domineras av ägandets livsform; b) fäder som söker bekräftelse på sitt faderskap; 
c) tidigare relationer mellan mödrar och fäder som framstått som mer eller mindre fjärran 
från den rena relationen. 
 
I mödrarnas fall kan detta komma till uttryck genom stora underhållskrav, brutna löften och 
avtal om barnens tid med fäderna, barn som hamnar i lojalitetskonflikter mellan föräldrarna, 
utövandet av fysiskt våld, samt utnyttjande av sociala institutioner för att ”få rätt” gentemot 
fäderna. Detta som olika led i kampen för att försvara ägandet av rätten till barnen, vilket kan 
utgöra en central betydelse för den sociala identiteten och därmed den ontologiska tryggheten. 
 
För fädernas del ser det ut som ett behov av att rekonstruera faderskapet efter separationen 
från mödrarna. Därför menar de att fortsatt gemensam vårdnad och växelvis boende för 
barnen är att föredra eftersom rekonstruktionen är beroende av tidsmässiga och rumsliga 
faktorer i form av kontinuitet tillsammans med barnen. Dock anser de sig möta ett motstånd 
hos såväl mödrarna som hos berörda myndigheter och sociala institutioner, vilket medför ett 
stort missnöje hos fäderna då de inte erhåller den bekräftelse de behöver. Istället är de 
utelämnade till sin egen förmåga och tillit till andra i sin sociala omgivning för att få det stöd 
de behöver. Utifrån detta gestaltar sig prövningen i domstol som fädernas samtal med 
samhället vari de förespråkar förändrade attityder gentemot föräldraskapet. Den stärkta 
gemensamma vårdnaden kan här tjäna som en grundläggande förutsättning för fäderna att 
över huvud taget riskera detta samtal, jämfört med tiden före 1998. Men fortfarande tycks 
dock den gemensamma vårdnaden inrymma asymmetrier mellan föräldrarna, eftersom 
missnöjet gentemot myndigheter och sociala institutioner är så framträdande. 
 
Gemensamt har föräldrarna en tidigare gemensam intim relation, som varit mer eller mindre 
fjärran från den rena relationen i fråga om båda parters självständighet och kommunikativa 
förmåga. Relationer som präglats av en asymmetri i dessa avseenden tycks ha resulterat i stora 
konflikter efter separationen, emedan självständighet och kommunikation varit tydliga 
markörer som inneburit ”mildare” konflikter. Hur relationerna har sett ut i dessa avseenden 
tycks alltså ha en avgörande inverkan på konflikternas karaktär efter separationen. 
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VIDARE FORSKNING 

Ovanstående implicerar behovet av vidare forskning på såväl sociologisk mikro- som 
makronivå: Att forska på de socialpsykologiska konfliktfaktorerna mellan föräldraparterna, 
samt hur sociala asymmetrier av olika slag kan tänkas påverka dessa konflikter. I vidare 
mening kan detta omfatta sociokulturellt grundade faktorer, vilka kan förknippas med 
föreställningar om moderskapets och faderskapets innebörder. 
 
Av intresse här vore en form av triangulering med andra metoder. Främst har jag då i åtanke 
en kvantitativ ansats med syfte att pröva ovan framkomna hypoteser. Tillsammans torde de 
båda ansatserna kunna bidra till en teorisyntes för att begripliggöra och kanske rent av 
förklara varför vissa föräldrar hamnar i domstol om de gemensamma barnen efter separation.  
 
För att komplementera föreliggande studie vore även en motsvarande kvalitativ studie med 
medverkande mödrar av värde – för att på så vis bidra till teorisyntesen med det ”andra 
perspektivet” i syfte att uppnå en mera allmängiltig teoretisk modell.  
 
Tillika vore en komparativ studie, innefattandes föräldrapar som inte hamnat i 
domstolsprocesser om barnen efter separationen, av värde för att bekräfta eller falsifiera vad 
som här har framkommit. 

KVALITETSKRITERIER FÖR STUDIEN 

Varje undersökning som gör samhällsvetenskapliga anspråk bör inrymma en kritisk 
granskning av det egna arbetet. Därför diskuterar jag nedan de kvalitetskriterier som 
föreliggande studie har att uppfylla och på vilket vis den kan beskrivas göra det eller ej. 

Den teoretiska ramen 
Då jag eftersträvat en studie förlagd på socialpsykologisk analysnivå, har jag ansett de valda 
teoretiska utgångspunkterna som relevanta i förhållande till vad som framkommit i empirin. 
Dock har det inte varit helt oproblematiskt, vilket kan framgå i och med att jag menar att en 
teoretisk syntes är nödvändig för att åskådliggöra problemområdet. 
 
I synnerhet utgör Fromms teorier om ägandets och varandets livsform något av en akilleshäl, 
och då inte endast av den orsaken att de i huvudsak ”appliceras” på de indirekta 
studieobjekten mödrarna. En av de väsentligaste svårigheterna har varit att avgöra var gränsen 
mellan ägande och varande finns, för att på så vis kunna peka på att ägande är något som i 
huvudsak är karakteristiskt för mödrarna. Varför kan inte detta vara väl så karakteristiskt för 
fäderna? Här lämnar Fromm inga vidare ledtrådar, utan i huvudsak har det kommit an på mig 
att i egenskap av forskare dra en sådan gräns. Vilket riskerar att sätta en alltför normativ 
prägel på analysen. 
 
Jag vill i och med detta visa på att jag inte är omedveten om detta forskningsetiska dilemma, 
men att jag trots det har valt att inkludera Fromms teorier i uppsatsen eftersom empirin visar 
på att den ändå kan bidra till förståelsen för det fenomen som undersöks. 
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Validitet och reliabilitet 
Med validitet avses i regel mätinstrumentets kvalitet - mäts det som avses att mätas? Då jag 
använt mig av intervjuer för att samla empiriska data, torde den redovisade intervjuguiden 
(bilaga 4) utgöra ett mått på om instrumentet uppfyller detta krav i förhållande till syftet för 
studien. Ett sätt att testa och utvärdera intervjuguiden kan göras genom pre-testning i en eller 
flera pilotintervjuer, efterföljda av transkription och analys av åtminstone ytterligare en 
oberoende forskare. Detta torde också kunna bidra till en ökad reliabilitet, då det innebär en 
test av huruvida flera forskare kan uppnå liknande resultat med samma intervjuguide. 
På grund av de begränsade resurser som jag har haft inom ramen för studien har detta dock 
inte utförts, vilket jag naturligtvis uppfattar som en klar brist ur såväl validitets- som 
reliabilitetssynpunkt. 
 
Dock säger oss inte intervjuguidens utformning och innehåll så mycket om intervjuernas 
genomförande, då de har varit av mera ostrukturerat slag. För att säkra validiteten har därför 
bandinspelningarna och transkriptionerna tillsammans utgjort en viktig del för den 
efterföljande tolknings- och analysfasen. Därför har jag också ansett det viktigt att många citat 
framkommer i uppsatsen, så att läsaren erbjuds möjlighet att till stor del ta del av ”empirins 
röst” och hur jag har tolkat den, tillika att analysmetoden har redovisats på ett utförligt vis. 
Även detta torde bidra till reliabiliteten, som jag dock bedömer till stor del bero på den sociala 
interaktionen i intervjusituationen – vilket kan se olika ut för olika kombinationer av 
intervjuare och intervjuade. Här avser jag bland annat hur intervjuaren tillämpar 
intervjuguiden, vilken följd frågorna får, hur dynamisk vederbörande förhåller sig till de 
utsagor som de intervjuade avger, samt vilken förförståelse intervjuaren har. I det sistnämnda 
fallet har jag ansett det viktigt att redovisa delar av min förförståelse genom att genomföra en 
epoché (bilaga 1). 
 
Skillnader i språktillämpning och -uppfattning kan utgöra en annan källa till bristande 
reliabilitet – mellan intervjuaren och intervjuguiden såväl som mellan intervjuare och 
intervjuad. 
 
Ytterligare en metod jag har använt för att säkra validiteten utgörs av de efterföljande 
kontakter jag har haft med de medverkande fäderna genom främst e-post. Jag har på så vis 
kunnat reda ut vissa oklarheter kring datat under analysfasen, samtidigt som de medverkande 
har kunnat bidra med mer data. Däremot har jag varit restriktiv när det gäller de 
medverkandes möjligheter att på eget initiativ revidera övrig tidigare framkomna data, då jag 
har förbehållit mig rätten att begränsa de medverkandes påverkan av analysen. 
 
En validitetsbrist som jag inte har kunnat förekomma i någon större utsträckning torde vara de 
frågeställningar som berör retrospektiva teman – sådana frågor som till stor del beror på den 
intervjuades förmåga att minnas detaljer från historiska förhållanden och upplevelser, samt att 
inte låta nuvarande förhållanden påverka dessa minnen i alltför hög grad. Å andra sidan har 
jag i och med detta till viss del kunnat erfara de medverkandes egna efterhandsreflektioner 
kring sådana teman och på så vis tagit del av hur de ger mening och innebörd till dessa. 
 
Att intervjuerna genomfördes telefonledes utgör ytterligare en tänkbar brist i validiteten, 
vilket också har framkommit i tidigare avsnitt. 
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Generaliserbarhet 
Utifrån metodvalet kan föreliggande studie naturligtvis inte göra några vidare anspråk på 
generaliserbarhet i kvantitativ mening. Ändå bör det finns en strävan i all forskning att kunna 
visa på generella fenomen och företeelser, då detta är väsentligt för intresset av att såväl 
publicera som att ta del av resultatet. En möjlighet till generalisering som erbjuds inom den 
kvalitativa forskningsansatsen är generalisering av teorin, vilket innebär generalisering av den 
teori som förklarar empiriska data snarare än en generalisering av empirin i sig. Empirin 
framstår således som ett exempel av teorin – genom att exemplifiera påvisas att teorin 
fungerar (Dannefjord, 1999, s. 23-25). 
 
En annan form av generalisering som kan stå till buds utgörs av ”Hammersley’s första 
metod”, vilket innebär en komparativ jämförelse med tidigare forskning som rör liknande 
populationer. Denna form av generalisering innebär således en mera kvantitativt influerad typ 
av generalisering (Silverman, 2001, s. 250). 
 
I föreliggande studie har jag syftat till att tillmötesgå båda dessa möjligheter, och jag har 
funnit att jag i stort har uppnått dem. Generaliseringen till teorin har möjliggjorts genom att 
låta studien vara empiriguidad snarare än teoriguidad, vilket också är i enlighet med den 
fenomenologiska traditionen. Den komparativa jämförelsen har tillmötesgåtts genom en 
tämligen utförlig redogörelse för tidigare forskning, vilken jag senare har anknutit till. Vinsten 
med detta har varit att inte enbart generalisera, utan också att belysa mera unika aspekter som 
kanske inte framkommit tidigare och som därmed kan utgöra nya bidrag till framtida 
forskning. Brister i denna form av generalisering kan ju naturligtvis föreligga – exempelvis 
genom att jag i alltför hög grad har begränsat utrymmet för tidigare forskning inom områden 
som på olika vis kan anknyta till de områden som föreliggande studie omfattar, och på så vis 
kan värdefulla slutsatser ha gått om intet. 
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EPOCHÉ 
Fakta Ledtråd under 

intervjun som kan 
leda till fakta eller 
motsatsfakta 

Motsatsfakta Handlingsplan 

Vid uppbrottet är det 
oftast pappan som får 
lämna bostaden, han blir 
”utsparkad”. Redan i detta 
läge hamnar han således i 
ett underläge gentemot 
mamman om sådant som 
rör barnet. 

Ilska hos pappan över att 
bli ”bortkörd” och rent av 
bostadslös. 
Ilska över att mamman 
trilskats med bodelning. 
Ilska över att mamman 
lättare bibehåller 
relationen till barnet. 
Ilska över att uppbrottet 
öht har inneburit många 
fler och större praktiska 
konsekvenser för mannen 
än för kvinnan. 

Pappan bor kvar med 
barnen i bostaden och det 
är mamman som blir 
”utsparkad”. Eller att han 
blir ”utsparkad” efter ett 
gemensamt långt och 
moget övervägande. 

Fråga hur man löste 
boendet för föräldrar och 
barn i sambandet med 
uppbrottet. 

Pappans utsatthet efter att 
ha blivit ”utsparkad” kan 
ge upphov till att han mer 
eller mindre omedvetet 
beter sig aggressivt eller 
använder aggressiva 
uttryck i kommunikation 
med mamman eller när 
han berättar om henne. 

Det ordval som pappan 
använder när han berättar 
om mamman. Alltför 
mycket typifieringar i 
form av t ex ”hon är 
enbart intresserad av 
pengar”, ”hon gör vad som 
helst för att klippa av 
banden mellan mig och 
barnet, inkl 
polisanmälningar” 

Mamman har betett sig 
aggressivt eller använt 
aggressiva uttryck i 
kommunikationen med 
pappan. Eller att pappan 
inte alls känner någon 
aggressivitet eftersom 
uppbrottet skedde efter 
långt och moget 
övervägande. 

Fråga om det förekommit 
våld eller hot om våld från 
endera parten i samband 
med uppbrottet. 

Pappans utsatthet kan 
också bidra till att 
umgänget med barnen 
efter uppbrottet blev 
sporadiskt. Detta sporras 
av den dåliga 
kommunikationen med 
mamman. 

Pappan anser sig ha blivit 
bortmotad från barnet av 
mamman. 

Mammans utsatthet efter 
att ha blivit ”utsparkad” 
kan ha bidragit till att 
hennes umgänge med 
barnen blev sporadiskt. 

Fråga hur mycket tid 
barnen var hos resp 
förälder första tiden efter 
uppbrottet. Var båda 
föräldrarna överens om 
detta? Hur fungerad det? 

För pappor kommer sällan 
en familjesplittring ensam 
utan ofta kommer flera 
kriser samtidigt. T ex 
arbetslöshet, olycksfall m 
m  

Pappan vill i intervjun inte 
enbart fokusera på 
relationen till barnen och 
mamman utan också på 
”hela situationen”.  
Pappan menar att 
mamman varit alltför 
kallsinnig mot honom och 
inte tagit hänsyn till allt 
”runt omkring” själva 
uppbrottet, att hon saknat 
empati för honom. 

Pappan har haft tämligen 
välordnade 
levnadsförhållanden ända 
sedan uppbrottet. 

Fråga om hur det var 
under första tiden som 
ensam förälder. Hur 
påverkades relationen 
mellan pappa och barn? 
Fråga om psykiskt 
välbefinnande efter 
uppbrottet: Användning av 
psykofarmaka? 

Pappans ekonomi blir 
mycket ansträngd efter 
uppbrottet 

Pappan uttrycker tämligen 
tydligt att mamman  
enbart ser honom som en 
”plånbok” och att hon av 
ekonomiska skäl väljer att 
föra vårdnadstvisten 
vidare 

Pappans ekonomi har varit 
tämligen stabil även efter 
uppbrottet 

Fråga om någon av 
parterna har betalat 
underhåll till den andra. 
Var båda parter överens 
om detta? 
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Män har traditionellt 
svårare än kvinnor att 
kommunicera inom en 
kärleksrelation och måste 
till stor del förlita sig på 
att kvinnan står för 
konstruktionen av minnen 
(Giddens) 

Pappan har svårt för att 
beskriva den tidigare 
relationen till mamman. 
Pappan har svårt att 
minnas viktiga händelser 
som ägt rum inom den 
tidigare relationen till 
mamman. 

”Modernare” män har lätt 
att kommunicera inom en 
kärleksrelation och kan 
själv svara för 
konstruktionen av minnen.

Fråga vem av parterna 
som hade lättast för att 
kommunicera. Stod man 
på ”samma nivå” Kunde 
man reda ut problem? Hur 
hanterade man konflikter? 
Hur gick det till när 
parterna blev ett par, vem 
tog initiativet, var 
någonstans, hur lång tid 
tog det från första träff till 
att de blev ett par? 

Män har av tradition en 
stor del av sin jag-ID 
utanför hemmet och 
relationen (Giddens). 
Kvinnor har av tradition 
(sedan 1700-talet) en stor 
del av sin jag-ID inom 
hemmet och relationen 
(Giddens) 

Pappan uttrycker att 
mamman klagat på att han 
inte ägnat sig tillräckligt 
mycket åt henne och 
barnen. 

”Modernare” män är mer 
familjeorienterade och 
tillbringar mer tid med och 
engagerar sig mer i barnen

Fråga om parterna hade 
några engagemang utanför 
hemmet, i föreningar osv. 
Fråga hur mycket 
föräldraledighet som 
parterna tog ut och begär 
motiv för hur parterna 
resonerade om detta? 

Konflikter i samband med 
separation kan accentueras 
av att släktingar lägger sig 
i. 

Pappan uttrycker antipati 
mot mammans släkt. 

Konflikterna kan vara av 
mer rationell sort och inte 
innebära att ”mekanisk 
solidaritet” triggas igång. 

Fråga om pappans och 
mammans relation till resp 
svärföräldrar. 

En ren relation innehåller 
ständig reflexivitet och är 
tämligen fri från 
beroenden (Giddens) 

Pappan uttrycker 
fientlighet mot mamman 
och relationen till henne, 
vilket bottnar i känslor av 
övergivenhet. 

Pappan kan redogöra för 
hur han resonerade och 
vad han upplevde i 
relationen till mamman, 
och detta på ett 
eftertänksamt och sansat 
vis. 

Be pappan redogöra för 
turerna kring de 
känsligaste delarna, t ex 
uppbrottet. 
Fråga också om hur 
relationen till hans 
nuvarande kvinna 
fungerar. 

Det är tämligen vanligt att 
framför allt döttrar får 
”övergångsproblem” när 
de skall lämna mammans 
hem för att gå över till 
pappans. 

Pappan uttrycker att det 
finns problem i samband 
med övergångarna, eller 
att han försöker ge sken av 
att ”allt går bra” trots att 
man kan ana att det inte 
gör det (prestigebias). 

Pappan redogör för hur 
framför allt döttrar har det 
svårt att lämna honom vid 
övergång till mamman. 
Eller att sonen har dylika 
problem när han skall gå 
över till endera hemmet. 

Fråga om det var att bli 
ensam förälder – vad 
fungerade och vad 
fungerade inte? Hur 
fungerade relationen till 
mamman? Har några 
problem i relationen till 
barnen uppstått under 
domstolsprocessens gång? 
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Västerås 
2002-11-11 

Hej! 
 
Jag heter Mikael Gustafsson och jag studerar sociologi på Mälardalens Högskola i Eskilstuna/Västerås. 
Med denna webbsida vänder jag mig till Dig som är pappa och har drivit en domstolsprocess angående vårdnad, 
boende och/eller umgänge för Ditt/Dina barn och som numera har ett domslut på detta. Primärt är jag intresserad av 
pappor som har förlorat eller vunnit gemensam vårdnad efter den 1 oktober 1998 och där domslutet är minst ett år 
gammalt, men även andra fall kan vara av intresse - i synnerhet där gemensam vårdnad var fallet såväl före som 
efter domslutet, i till exempel boendetvister. 
Som sociolog är man intresserad av sociala relationer och kulturella strukturer. Detta försöker jag fånga genom att ta 
del av upplevelsen av att vara pappa i Sverige, inbegripen i konflikt om barnen gentemot mamman efter separation 
eller skilsmässa och hur detta påverkar papparollen, relationen till barnet/barnen och relationen till mamman. 

Jag efterlyser därför pappor att intervjua om detta! 
Intervjun beräknas ta ungefär 1-1,5 timme i anspråk och kan ske över telefon, men bor Du i eller nära Västerås kan 
vi kanske avtala om ett möte istället. E-post är också en möjlighet för den som så önskar. 
Intervjun kommer att utgöra empiriskt material för en C-uppsats i sociologi. Detta innebär att tidsplanen är relativt 
pressad och jag ser därför helst att intervjun äger rum någon gång under vecka 46 eller 47. 
Som forskare är jag skyldig att följa Vetenskapsrådets etiska regler. Detta innebär bland annat att: 
 

• Samtliga personuppgifter hanteras konfidentiellt, det är endast jag som forskare som skall ha tillgång till 
dem. Dessa uppgifter förstörs i samband med att undersökningen avslutas, det vill säga efter det att 
uppsatsen har genomgått opposition.  

• Ditt deltagande är frivilligt och Du kan avbryta närhelst Du så önskar.  
• Du kan återkalla Din medverkan även efter att intervjun ägt rum. Denna rättighet har Du till och med dagen 

innan uppsatsen är föremål för opposition, det vill säga till och med 2003-01-15.  
• Intervjun kommer att spelas in på band. Detta och annat intervjumaterial hanteras konfidentiellt och 

kommer att förstöras när undersökningen avslutas.  
• Du kan komplettera med mer uppgifter efter intervjun, om Du så önskar.  

 
För att anmäla Ditt intresse av att deltaga, skicka ett meddelande om detta till e-postadressen 

uppsats-owner@smartgroups.com 
och beskriv i korthet Din situation med avseende på domslutet: Vårdnadsform före och efter domslut samt antal barn 
som berörs av det. Vill Du genomföra en telefonintervju vore jag också tacksam om Du anger telefonnummer hem 
till Dig - mobilnummer undanbedes, tack - samt eventuellt vilka veckodagar och tid på dag/kväll som passar Dig 
bäst för intervju. Föredrar Du att genomföra intervjun via e-post, var god ange detta. 
Var god tänk dock på: Vid telefonintervju är det upp till Dig att se till att Du får vara ostörd så att Du dels kan 
fokusera på frågorna, dels kan avge Dina svar utan att någon annan lyssnar och därmed kan påverka dem! Vid e-
postintervju är det också viktigt att Du kan avge svar i ostördhet men också att Du kan avsätta den tid som krävs för 
att skriva ned svaren på frågorna, sannolikt kräver det mer tid än telefonintervjun. 
Denna webbsida kommer att finnas kvar tills undersökningen avslutas, det vill säga åtminstone till och med 2003-
01-15. Spar därför gärna adressen hit så att Du lätt hittar åter! 
 
Vänliga hälsningar, 
Mikael Gustafsson, 
 
PS: Skicka gärna adressen till den här webbsidan till andra som Du tror vill delta. Tack! 
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INTERVJUGUIDE 
Intervjuguide för pappor som förlorat/vunnit gemensam vårdnad sedan 1 oktober 1998 - eller andra fall av 
domstolstvister där pappan har gemensam vårdnad såväl före som efter domslut (t ex boendetvister). 
Frågor inom [hakparenteser] avser frågor som är dynamiska till sin karaktär och utgår således i från de svar som 
ev framkommit på de tidigare ställda, obligatoriska frågorna. 

INLEDNING 
Kan du berätta om din nuvarande familjesituation? [Hur det fungerar med barnen. Hur det fungerar mellan 
pappan och mamman] 
Hur vill du beskriva din upplevelse av tvisten med barnens mamma? 

PERSONLIG BAKGRUND 
Din ålder?  
Mammans ålder? 
Är du född och uppväxt i Sverige? [Om Nej: I vilket land?] 
Är mamman född och uppväxt i Sverige? [Om Nej: I vilket land?] 
Ditt nuvarande civilstånd [ensamstående/nytt förhållande:särbo, sambo, omgift]?  
Mammans civilstånd? 
Vad har du för [högsta] utbildning?  
Mammans [högsta] utbildning? 
Din nuvarande yrke/sysselsättning?  
Mammans yrke/sysselsättning? 
Antal barn [som berörs av domslut]? 
Kön och ålder på barnet/barnen? 
Vårdnadsstatus före domslut? Vårdnadsstatus efter domslut? 
Tid sedan domslut? 

DEN TIDIGARE KÄRLEKSRELATIONEN TILL BARNETS/BARNENS MAMMA 
Denna avdelning utgår från definitionen av Giddens "rena" relation. 
Kännetecknande för en sådan relation är reflexivitet och öppenhet. Däremot är den tämligen fri från avundsjuka 
och beroende. 

VID INGÅNGEN TILL FÖRHÅLLANDET 
Bodde ni på samma ort när ni träffades? [Om inte, flyttade någon av dem till den andra? Vem och varför?] 
Var båda uppväxta i kärnfamilj? 
Vilken utbildning/yrke/sysselsättning hade du när ni träffades? 
Vilken utbildning/yrke/sysselsättning hade mamman när ni träffades? 
Hade ni några "speciella" fritidssysselsättningar [engagemang i idrott/föreningar/annat] vid den tiden? Vad 
hände [i sådana fall] med dessa med tiden? 

OM FÖRHÅLLANDET 
Hur gamla var ni när ni träffades? 
Hur gick det till när ni träffades? 
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Hur lång tid tog det [dagar/veckor/månader/antal dejter/fester] från det att ni träffades första gången till att ni 
"blev ett par"? 
Vem tog initiativet till att "bli ihop"? [Hur gick det till?] 
Hur länge var ni "ihop" innan första barnet föddes? 
Vilken typ av förhållande hade ni inför [första] barnets födelse: Särbo/Sambo/Gifta? 
Hur länge varade förhållandet efter att [sista] barnet föddes? 

UPPLEVELSEN AV FÖRHÅLLANDET 

Hur vill du [spontant, med egna ord] beskriva relationen som du hade med mamman? 
Hur utvecklades relationen?  

Jämställdhet 
Vilken arbetsfördelning hade ni [vid sambo/gifta] i hemmet [barn/matlagning/städ/disk/tvätt/rep. av bostad, 
garage, bil/tomtskötsel]? 
Vad hade ni båda för högsta utbildning [inför att förhållandet tog slut]? 
Vad hade ni för jobb [inför att förhållandet tog slut]?  
Trivdes ni båda på jobbet? 
Vem av er jobbade mest? [Hur mycket mer/mindre än den andra, och hur kom det sig?] 
Vem av er tjänade mest? [Hur mycket mer/mindre än den andra, och hur kom det sig?] 
Hur mycket föräldraledighet tog du ut, och hur mycket tog mamman ut? 
Vad tyckte ni om ovanstående frågor [när ni diskuterade]?  
Om något behövde åtgärdas, vad gjorde ni i sådana fall? [Blev ni nöjda med resultatet?] 

Känslomässigt 

Upplevde du att det fanns någon svartsjuka er emellan? 
Upplevde du att någon av er älskade den andre mest? 
Upplevde du att någon av er var mer beroende/oberoende av den andra än vice versa? [På vilket vis?] 

Kommunikation 

Upplevde du att ni båda på "samma nivå" så att ni kunde "prata ut" och förstå varandras behov? [Om inte, vad 
skilde er åt?] 
Upplevde du att ni kunde ni prata ut och reda ut alla typer av problem? [Om inte, vilka typer av problem gick 
inte att lösa?] 
[Vem av er upplevde du var mest kommunikativ och villig att lösa problem?] 

Släktrelationer 

Hur upplevde du din relation till svärmor/svärfar och hennes relation till din mor/far? 
Andra släktingar på hennes sida som du kom särskilt bra/dåligt överens med, och släktingar på din sida som hon 
kom särskilt bra/dåligt överens med? [Hur upplever du relationen till dem idag?] 

Psykiskt välbefinnande 

Har du någon gång under relationen till barnets/barnens mamma eller tiden därefter behövt äta lugnande 
mediciner? 
Vet du motsvarande om mamman? 
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Förekom det fysiskt våld eller hot om våld från någon av er gentemot den andra i relationen mellan dig och 
mamman? 

UPPBROTTET 
När separerade ni? 
Hur gick det till? [Vem tog initiativet?] 
Hur gjorde ni med bodelning och boendet för er själva och för barnen [folkbokföringen för barnen]? Upplevde 
du att ni var överens om detta? [Hur kom det sig att ni valde en sådan lösning?] 
Betalade någon av er underhåll till den andra? Var ni överens om detta? 
Hur mycket umgänge fick barnen med er föräldrar i början? Upplevde du att ni var överens om detta? 
Förekom det fysiskt våld eller hot om våld från någon av er gentemot den andra i samband med att er relation 
upplöstes? 

FADERSROLLEN OCH JAG-IDENTITET 
Denna avdelning rör symbolisk interaktionism och sociala roller: Pappans uppfattning om sin egen föräldraroll. 
Ev återkoppling till Giddens rena relation om pappan lever i en ny relation. 

TILL EGET/EGNA BARN I DEN TIDIGARE RELATIONEN MED MAMMAN 
Var barnet/barnen planerat/planerade? [Ville du ha barn med kvinnan? Om inte, hur gick det då till?] 
Hur mycket föräldraledighet tog du ut för barnen/barnet? 
Hur mycket föräldraledighet tog modern ut? 
[Hur blev det så? Hur resonerade ni om detta? Upplevde du detta som ett bra beslut?] 

TIDEN NÄRMAST EFTER UPPBROTTET 

Hur upplevde du att det var att bli ensam förälder [i förhållandet till barnen]? [Vad fungerade bra, vad fungerade 
mindre bra?] 
Hur upplevde du förhållandet till mamman den första tiden [6-12 mån] efter uppbrottet [hur fungerade 
samarbetet kring barnen]? 

UNDER PÅGÅENDE DOMSTOLSTVIST 

Påverkade den pågående tvisten ditt förhållande till barnen? [På vilket sätt då?] 
Vem var ditt viktigaste stöd under tiden som tvisten pågick? [Vem kunde du prata med? Vem fick du mest 
förståelse från? Vem kom med konkreta råd och förslag?] 
Förekom det fysiskt våld eller hot om våld från någon av er gentemot den andra mellan dig och mamman under 
pågående tvist? 

EFTER DOMSLUT 

Vilka praktiska konsekvenser upplever du att domslutet fick?  
[Umgänge/boende/flytt från orten/byte av skola, m m] 
Upplevde du att din relation till barnen påverkades? [Hur då?] 

IDAG 

Hur upplever du att relationen till barnets/barnens mamma fungerar idag [> 1 år efter domslut]? [Vad har blivit 
värre/sämre? Vad beror det på?] 
[Hur kommunicerar ni och hur ofta, vid vilka tillfällen]? 
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Hur upplever du att relationen fungerar till barnet/barnen? [Följer ni domslutet eller har något ändrats i 
praktiken? Varför det i sådana fall?] 
Upplever du att din roll som förälder påverkats av processen? [På vilket vis?] 

NY KÄRLEKSRELATION 
Lever du i en ny relation?  
[Om Ja: Hur träffades ni? Vilka för- och nackdelar ser du i relationen till den nya kvinnan jämfört med den 
tidigare relationen med barnets/barnens mamma?] 
[Om Nej: Hur kommer det sig?] 

DOMSTOL 
Systemvärldens kolonisation av livsvärlden (domstol och socialtjänstens familjerätt). Beroendet av experter 
(familjerätten, psykologer, jurister osv) 
 
Vem stämde vem? När [Hur lång tid efter separationen]? Av vilka skäl [kända eller spekulerade motiv]? 
Användes ombud? Hur kom det sig? 
Hur långt i processen kom ni [muntlig förberedelse i tingsrätt/remiss familjerätt/social 
utredning/huvudförhandling/domslut]? 
Vad yrkade du [varför det, vilka motiv hade du]? Vad yrkade motparten [varför det, vilka motiv anser du att hon 
hade]? 
[Upplevelse av huvudförhandling]? 
Vem "vann"? [Överklagan?] 
Hur länge sedan kom domslutet [minst ett år sedan]? 
Hur ser du på [berörda] myndigheter idag [socialtjänst/domstolar]? Har den synen förändrats på grund av 
domstolstvisten? 
Är du nöjd med hur den här typen av tvister löses med myndigheters hjälp? [Om inte: Hur anser du att den här 
typen av frågor borde lösas?] 

IDEALBILDER 
Denna avdelning av frågor handlar om intervjupersonens reflexivitet om relationer (Giddens: Jag-reflexivitet, 
den rena relationen). Men också om Meads symboliska interaktion, barnets uppväxt, behovet av signifikanta 
andra, ”I” och ”Me”, hur pappan idag ser på sina egna föräldrar och hur det kan relateras till hans syn på sin egen 
föräldraroll och mansroll. Som en följd av detta kan också Giddens teori om ontologisk trygghet i form av tillit 
och trygghet vara av betydelse 
Här torde också intervjupersonens "kulturellt lagrade" föreställningar om relationer mellan kvinnor/män och 
föräldrar/barn lockas fram, samt återknytning till hans fadersroll. 

RELATIONEN TILL BARNETS/BARNENS MAMMA 
Hur skulle du vilja att relationen till barnets/barnens mamma skulle fungera?  
[Ge praktiskt exempel: Vid "överlämning" av barnen, ekonomiska beslut, barnens aktiviteter m m] 

JÄMSTÄLLDHET 

I kärleksrelationer 
Vad betyder jämställdhet mellan könen för dig? [Motivera!] 
[Hur anser du att ett jämställt förhållande mellan man och kvinna bör se ut?] 
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I politiken 

Hur upplever du jämställdhetspolitiken i Sverige? [Vad är bra och vad är dåligt?] 
Vad anser du om de obligatoriska "pappamånaderna" i föräldraförsäkringen? [Motivera!] 

FADERSROLLEN 

Relationen till den egna pappan 
Hur upplevde du din egen far när du var barn [känslomässigt/fysiskt närvarande/frånvarande]? 
Hur vill du beskriva er relation [när du var barn och när du växte upp]? Förändrades den med stigande ålder? 
[Hur då?] 
Vem bestämde mest hemma: Mamma eller pappa? [Kan du ge exempel? Hade de någon tydlig rollfördelning?] 

Den egna idealbilden av att vara pappa 
Hur anser du att en pappa bör vara? 
Upplever du att du kan leva upp till detta? [På vilket sätt/Varför inte?] 

MANLIGHET 

Vad innebär begreppet "manlighet" för dig? [Vad är typiskt manliga egenskaper och beteenden, anser du? Är de 
bra eller dåliga?] 
[Har du några förebilder för hur en man skall vara?]  

KVINNLIGHET 

Vad innebär begreppet "kvinnlighet" för dig? [Vad är typiskt kvinnliga egenskaper och beteenden, anser du? Är 
de bra eller dåliga?] 
[Har du några förebilder för hur en kvinna skall vara?] 

ÖVRIGT 

EGNA FRÅGOR? 

Har intervjupersonen egna frågor att ställa? 
Vad anser han om den genomförda intervjun? 
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MEDVERKANDE INTERVJUPERSONER 
 
Namn Sysselsättning Moderns 

sysselsättning 
Civilstånd för deras relation Tid sedan 

separation  
Civilstånd  nu Moderns 

civilstånd nu 
Adam IT Barnomsorg/förskola Sammanboende i över 10 år 4 år  Sammanboende Okänt 
Bertil Kultur Barnomsorg/förskola Gifta i  över 10 år 7 år Omgift Omgift 
Christer Personal Administration Sammanboende i 3 år 7 år  Omgift Ensamboende 
David Tekniker/ 

Kundmottagare 
Barnomsorg/förskola Sammanboende i 1,5 år 3 år Ensamboende Sammanboende 

Erik Studerande Långtidssjukskriven Gifta i över 10 år 2 år  Sammanboende Särboende 

 
Namn Den senaste 

domstolspro
cessen 
gällde59 

Föräldraroll före 
det första 
domslutet 

Föräldraroll efter senaste 
domslut 

Huvudsakligt 
boende/umgänge 
med barnen före 
senaste domslut 

Huvudsakligt 
nuvarande 
boende/umgänge 
med barnen efter 
senaste domslut 

Tid sedan 
senaste 
domslut 

Adam Boende och 
umgänge 

Underhållsskyldig 
umgängesförälder 

Boförälder med underhållsbidrag 7 dagar av 14  
(växelvis boende) 

12 dagar av 14 2 år 

Bertil Underhåll Underhållsskyldig 
umgängesförälder 

Umgängesförälder med 
utfyllnadsbidrag 

6 dagar av 14 60 6 dagar av 14  
(växelvis boende) 

1 år 

Christer Boende och 
umgänge 

Underhållsskyldig 
umgängesförälder 

Umgängesförälder 5 dagar av 14  
(utökat umgänge)61 

7 dagar av 14  
(växelvis boende) 

1 år 

David Vårdnad, 
boende och 
umgänge 

Underhållsskyldig 
umgängesförälder 

Underhållsskyldig 
umgängesförälder 

4 dagar av 14  
(varje helg) 

4 dagar av 14  
(utökat umgänge som 
inkluderar vardagar) 

≤ 6 mån62 

Erik Vårdnad, 
boende och 
umgänge 

Boförälder för ett 
barn och 
umgängesförälder 
för det andra 

Underhållsskyldig 
umgängesförälder63 

2 dagar av 14 
(varannan helg) 

2 dagar av 14 
 (varannan helg) 

≤ 6 mån 

 

 

                                                 
59 Avser yrkanden från föräldrarna som domstolen hade att ta ställning till. 
60 Trots att tiden före och efter domslut var den samma, klassificerades inte boendet som växelvis före domslutet. 
61 Christer hade barnet boende hos sig 1 dag av 14 inför den första domstolsprocessen, därefter har boendet hos Christer utökats successivt efter 
varje nytt domslut som befäste föräldrarnas förlikning vid totalt tre genomgångna domstolsprocesser. 
62 Avser interimistiskt domslut från tingsrätten inför kommande huvudförhandling. 
63 Erik förlorade boföräldraskapet för det ena barnet och växelvis boende för båda barnen i ett tidigare interimistiskt domslut, vilket senare 
befästes i det slutgiltiga domslutet. 


