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Varje dag fattas beslut som kan komma att förändra människors liv. Årligen 

berörs omkring 50 000 barn av föräldrars separation där cirka 7000 av fallen 

leder till en vårdnadstvist som löses i tingsrätten. Familjerättens utredning blir 

ofta avgörande för domstolsbeslutet om vem som tillskrivs vårdnaden över 

barnet. Följande studie fokuserar på att ur ett deskriptivt beslutsteoretiskt 

perspektiv finna vilka faktorer som influerar bedömningsprocessen med fokus 

på könsdiskriminering och presentationsordningseffekt, alltså huruvida 

ordningen av föräldrarnas utsaga påverkar bedömningen. För att undersöka hur 

individen blir påverkad i sitt beslutsfattande fick en deltagargrupp med 

högskolestudenter läsa ett vårdnadstvistfall där modern och faderns utsaga 

presenteras för att sedan ta ställning till bland annat vilken förälder de ansåg 

vara mest trovärdig. Resultatet visade ingen signifikant effekt av 

presentationsordning, men selektiva könseffekter framkom. 
 

Keywords: presentation-order-effect, sex-differences, decision-making, child-

custody, credibility 
 

 

Inledning 

 
Socialtjänstens uppdrag är bland annat att värna om barns rättigheter och omsorg. De arbetar 

bland annat med familjerättsliga frågor som samarbetssamtal när föräldrar inte är överens om 

vårdnad, boende eller umgänge. Det är barnens bästa som ska vara i fokus i enlighet med 

föräldrabalklagen, kapitel 6. Varje år berörs omkring 50000 barn av föräldrars separation på ett 

eller annat sätt (Engström, 2003), varav 7000 av dessa ter sig så allvarliga att tingsrätten måste 

fatta beslut angående vem som är lämpligast som barnets vårdnadshavare (FoU-rapport, 2013). 
Ensam vårdnadshavare har det rättsliga ansvaret för att barnet får sina grundläggande behov 

tillgodosedda. En gemensam vårdnad innebär att detta ansvar delas av föräldrarna och att 

bestämmanderätten om barnet sker i gemensam anda. Barnets boende kan antingen vara delat 

mellan föräldrarna eller stadigvarande hos den ena föräldern i de fall föräldrarna har gemensam 

vårdnad men inte bor tillsammans. Ensam vårdnad anförtros en förälder i fall där exempelvis den 

andra föräldern anses vara olämplig som vårdnadshavare eller där en konflikt mellan föräldrarna 

är så pass djupt rotad att barnet tar skada av att de ej lyckas samarbeta (Engström, 2003). 
Oense föräldrar erbjuds samtalshjälp av familjerätten.  Man försöker då nå en 

överenskommelse gällande vårdnad och boende och kan även tillsammans med föräldrarna 

skriva avtal gällande föräldrarnas samarbete rörande barnets behov. I komplicerade fall där det 

rör sig om allvarliga anklagelser föräldrar emellan kan ärendet komma att tas upp i domstol på 

initiativ av familjerätten. Bidrar samarbetssamtalen inte till en lösning lämnar 

föräldern/föräldrarna in en stämningsansökan till tingsrätten för att få ett domstolsbeslut på 

tvisten. På uppdrag av domstolen får socialtjänstens familjerätt då lämna upplysningar samt göra 
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utredningar om vårdnad, boende och umgänge (Engström, 2003). Socialhandläggare har ett högt 

förtroende när det kommer till deras förmåga att se föräldrars kapacitet av barnuppfostran 

(Swenson, Nash, & Roos, 1984).   
Både inom det psykologiska och sociologiska fältet har man länge studerat hur individen blir 

påverkad i sitt beslutsfattande. Man har funnit många påverkansfaktorer som sker under den 

omedvetna processen när vi gör bedömningar. Stereotypbilder, negativa attityder och fördomar 

påverkar individens val (Myers, Abell, Kolstad, & Fabio, 2010). 
Första intrycket ger en mycket begränsad information om personen ifråga, trots det leds 

individen till att göra breda generaliseringar gällande dennes personlighet. Ett korrekt första 

intryck bygger på bedömningens utförande, mängden och kvaliteten på information gällande det 

som ska bedömas (Carney, Colvin, & Hall, 2007). 
Man vet genom tidigare forskning även att attraktivitet påverkar bedömningen (Dumas & 

Testé, 2006; Sigall & Ostrove, 1975). Det finns en korrelation mellan att skattas högt på 

attraktivitet och dömas till ett lägre straff (Dumas & Testé, 2006). Ytterligare forskning visar på 

att det finns en interaktion mellan brottets attraktivitet och personens attraktivitet. En attraktiv 

gärningsman tenderar att få ett mildare straff om denne utfört ett brott klassificerat som 

oattraktivt, som t ex inbrott. Vidare straffas gärningsmannen hårdare om hon eller han utför ett 

attraktivt brott, som i t ex bedrägeri. För den oattraktive åtalade blev straffet betydligt mer jämnt 

mellan fallen, men en tendens fanns att döma till hårdare straff när ett oattraktivt brott utfördes 

än ett attraktivt (Sigall & Ostrove, 1975). 
Ett första intryck är i allra högsta grad en omedveten process som är svår att styra. Många 

beslut är baserade på första intrycket (Porter, Brinke & Gustaw, 2010). Huvudsyftet i deras studie 

var att undersöka hur man bedömer och värderar bevis i brottmål. Resultatet visade att det krävs 

mindre bevisning för att fälla en, vad de anser, opålitlig svarande till skillnad mot en trovärdig 

svarande (Porter et al., 2010). Man har funnit att feminina egenskaper har en inverkan i 

vårdnadstvistavgöranden (Hoffman & Moon, 2000). Bedömaren tilldelar vårdnaden om barnet i 

större utsträckning när föräldern besitter feminina egenskaper. Interaktionen blir starkare när det 

är modern som besitter de feminina egenskaperna. Kvinnor tenderar att föredra mödrar framför 

fäder som vårdnadshavare i vårdnadstvister, i motsats till män (Hoffman & Moon, 2000). 

Flertalet studier, vilka presenteras ovan, påvisar att människor är oförmögna att bortse från 

irrelevant information när de gör bedömningar. Av denna anledning är behovet av lagar mot 

diskriminering stort. 
 
 

Beslutsfattande 
 

Studier kring människans beslutsfattande, oavsett dess rationalitet, har länge varit ett intressant 

ämne för psykologer. Det finns tre olika perspektiv på beslutsfattande, normativ, deskriptiv och 

preskriptiv. Det normativa perspektivet belyser och beskriver beslutsfattande i rationella termer. 

En utgångspunkt är att det optimala beslutet föregåtts med rationellt tänkande. Den normativa 

teorin beskriver hur en individ bör fatta beslut, till skillnad från den deskriptiva teorin som 

förklarar hur individen fattar sina beslut i realiteten. Preskriptiv teori kan ses som en mix av 

normativ och deskriptiv. Deskriptivt beslutsfattande handlar om hur människor tänker, handlar 

och hur de lär sig att anpassa sitt eget beteende. Det handlar även om hur människor pratar om 

sina uppfattningar och val, framförallt om de faktiskt handlar såsom de påstår sig göra. Det är 

inte nödvändigtvis så att det sätt individen talar om beslutet på överensstämmer med sättet 

beslutet fattas. Systemet är abstrakt, där den ena modellen försöker fånga hur ideala människor 

beter sig och den andra syftar till att beskriva eller förutsäga beteendet. Den normativa 
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beslutsteorin används därför ofta i de hypotetiska termer i undersökningar om hur individen 

faktiskt handlar, det vill säga deskriptivt (Bell, Raiffa & Tversky, 1988). Människan styrs inte 

enbart av restriktioner och tvång utan innehar förmågan att fatta självständiga beslut med 

utgångspunkt från sin egen tolkning av situationen (Ritzer, 2009). Olika beslutsteorier erbjuder 

en förståelse av det sätt aktörer gör relevanta val. Det är en kognitiv vetenskap som belyser på 

vilket sätt aktörer uppfattar, bearbetar och plockar fram information (Ritzer, 2009). 
Prospektteorin är en modell för deskriptivt beslutsfattande utvecklad av Kahneman och 

Tversky (Kahneman & Tversky, 1986). Modellen är en beskrivning av hur människor fattar 

beslut, rationella som irrationella, mellan olika situationer. Enligt författarna kan fördelarna i ett 

beslut exempelvis innebära att man närmar sig sina mål eller uppnår något som värderas högt. 

Nackdelarna kan vara uppoffringar eller avlägsnande från andra livsmål. Man försöker maximera 

fördelarna och minimera nackdelarna. Teorin menar att individen fattar sina beslut baserat på 

vilket känslomässigt värde som vinst eller förlust har och vilken vikt de olika alternativen har 

(Kahneman & Tversky, 1986). 
 

 

Presentationsordningseffekt i bedömningsprocessen 
 

Presentationsordningseffekten är en del av beslutsfattandets process. Psykofysikern Fechner var 

den första som uppmärksammade tendensen överskatta det stimuli som presenterades först, 

fenomenen blev kallade time- och space-order error (Fechner, 1860; i Hellström, 1985). När två 

objekt presenteras parvis tenderar människan att föredra det förstnämnda objektet (Englund & 

Hellström, 2012). Newman och Fuqua (1992) har rapporterat liknande effekter. Ordningen av 

framträdanden påverkar bedömningen av hur väl de presterats. Det första framträdandet 

uppfattas inte bara mer välpresterat än det andra, det utgör även referensramen för de 

efterföljande (Newman & Fuqua, 1992; Rowe, 1967). Individen utgår från tidigare referensramar 

och jämför med liknande beslut, därmed baserar hon besluten på föregående kontext. En 

presentation utförd av en individ kommer att jämföras med föregående presentation. Starka 

karaktärsdrag som bringar positiva eller negativa intryck hos beslutsfattaren ger förstärkta 

effekter angående nästföljande individs karaktärsdrag.  Beslutsfattarens referensramar blir 

snedvridna och kommer därmed att handla inkonsekvent i sina bedömningar (Rowe, 1967). 
Vidare finns en step-by-step effekt i beslutsprocessen. Det innebär att individen bildar sig en 

ny uppfattning om varje nytt alternativ genom att jämföra dem med det föregångna alternativet 

(Bruine de Bruin & Keren, 2003). Även Klonoff och Tice (1983) studie påvisade en 

presentationsordningseffekt då deltagarnas bedömningar varierade beroende på ordningen av 

deras presentationer. 
 

 

Könseffekter i bedömningsprocessen 
 

Könseffekter förekommer påtagligt under bedömningar. Ett experiment om utvärdering gällande 

ledarroller av kvinnor och män visade att försökspersonerna utvärderade de kvinnliga ledarna 

mindre förmånligt än de manliga. Framför allt där ledarna ockuperade mansdominerade roller 

eller när utvärderarna var män (Eagty, Makhijani, & Klonsky, 1992). Även i en studie angående 

förtroende och interpersonella relationer visar det sig att individen tenderar att ha en större tillit 

till det egna könet (Scott, 1983). Diskrimineringar och favoriseringar sker i båda riktningarna. 

Utdömande av straff varierar inte bara efter brottstyp. Kvinnor gynnas av sitt kön i 
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straffmätningar och tenderar att i en lägre utsträckning dömas till fängelsestraff samt tilldelas ett 

kortare fängelsestraff för drogrelaterade brott än män (Rodriges, Curry, & Lee, 2006). Kvinnliga 

vittnen uppfattas även som mer kompetenta och trovärdiga än manliga i simulerade 

vårdnadstvister (Swenson, Nash & Roos, 1984). Ytterligare en studie, vars syfte var att studera 

könseffekter av trovärdighet i vardagssammanhang, fann att kvinnor mer generellt uppfattades 

vara mer trovärdiga än män (Robinson et al., 1998). Senare forskning visade att advokater visar 

ett större stöd och argumenterar med större övertygelse till klientens fördel när de är av samma 

kön, precis som in- och utgruppsfenomen (Bradshaw & Hinds 2005). Flera forskningsresultat är 

entydiga gällande uppfattningen om att mödrar uppfattas vara mer trovärdiga och bättre lämpade 

som ensam vårdnadshavare än fäder (Bradshaw & Hinds, 1997). 
 

 

Bedömningar inom vårdnadstvister 
 

År 2011 avgjordes 4586 vårdnadstvister, varav 870 blev avskrivna (Domstolsverket, 2012). 

Samma år berördes nästan 7400 barn/ungdomar av utredningar om vårdnad, boende och/eller 

umgänge (Socialstyrelsen, 2012). Maccoby (2005) argumenterar för att rättstvisteprocesser 

förvärrar föräldrakonflikterna allvarligt. Hon rekommenderar att i större utsträckning använda 

andra alternativ än domstol för att hjälpa föräldrar att lösa sina konflikter. För närvarande åläggs 

domstolar att anförtro vårdnaden i enlighet med ”barnets bästa”. Domare säger sig ha funnit det 

nästan omöjligt att avgöra vilken av de två stridande föräldrarna som bäst kan stödja barnets 

långsiktiga välbefinnande. Författaren menar även att föräldrar som är ivriga på att få ensam 

vårdnad kan frestas att höja nivån på anklagelser om den andre förälderns olämplighet. Det 

medför att domstolen måste förlita sig på otillförlitliga utvärderingar för att fastställa beslut. Det 

föreslås en standard som kallas ”approximationregeln” vilket innebär att uppdelningen av 

barnens boende efter skilsmässan ska matcha, så långt det är möjligt, engagemang av respektive 

förälder gällande barnuppfostran under äktenskapet. Det ger självklart en fördel för mödrar 

eftersom majoriteten av familjers mödrar har burit huvudansvaret för barnuppfostran i 

traditionella familjebildningar.  Approximationsregeln skall även tjäna till att upprätthålla barnets 

relation till båda föräldrarna. Det genom att tilldela viss tid som övernattning och besök till den 

mindre engagerade föräldern (Maccoby, 2005). Även Gardner (1992) belyser fenomenet där ena 

föräldern obefogat anklagar den andra föräldern, vilket han benämner Parental alienation 

syndrome (PAS). Kännetecknande för PAS är att den ena föräldern manipulerar barnet att skapa 

en negativ attityd gentemot sin andra förälder. De minnen som barnet tidigare hade av sin 

förälder har utplånats och föräldern är nu istället avskyvärd i barnets ögon (Gardner 1992). Det 

innebär inte bara en alienation från en förälder utan även en livslång psykisk störning hos barnet. 

Ett barn som systematiskt fostras till ett tillstånd av nedsättande och förkastande av en 

kärleksfull och hängiven förälder uppvisar en total likgiltighet för den alienerades förälderns roll 

i barnets uppfostran. Det skapas en dämpning av en psykologisk bindning som i de flesta fall 

skulle vara av stort värde för barnet (Gardner, 2002). PAS är en form av en psykisk misshandel 

(Gardner, 2002) som för den otränade utredaren kan vara svår att upptäcka (Gardner, 1992). 
Utredaren agerar utifrån sin övertygelse om att barnets ord är av sann och realistisk karaktär. 

Detta fenomen är vanligt förekommande i vårdnadstvistfall. Gardner ger riktlinjer till jurister för 

att bedöma PAS-barn och familjer. Han menar att det är särskilt mödrar, som av rädsla för att 

dela föräldraskapsrollen med den andre föräldern, använder denna taktik. Ilskan till sin tidigare 

make tar överhand och de vill själva ha krontrollen över sina barn (Gardner, 1992). 
Könsdiskriminering inom vårdnadstvister är ett omdebatterat ämne där åsikterna onekligen 

går isär. Ett extremt fall som visar på hur stor snedfördelningen kan vara i vårdnadstvister är i 
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Lund mellan åren 2007-2009. ”Min pappa” är en organisation som stödjer fäder i deras rätt att ha 

vårdnad- och umgängesrätt. Samlade domstolsbeslut under åren 2007-2009 visade bland annat 

att i staden Lund tilldelades 100 procent av vårdnaden till mödrarna, utan förankring eller fakta i 

bevisningen. Vidare fick 89 procent av mödrarna i Malmö och 77 procent av mödrarna i 

Hässleholm vårdnaden. Detta i vissa fall trots att vissa kvinnorna visats vara farliga för sina barn 

(Minpappa, 2010, 3 Maj). I Nyköping har organisationen Pappa-Barn samlats för att diskutera 

barnens bästa och pappornas roll. Man försöker ändra attityderna hos domare, poliser och 

socialsekreterare vid vårdnadsutredningar då totalt 95 procent av vårdnaden går till mödrarna 

(Svt nyheter, 2008, 11 November). Trots det påstås det i en uppföljning av 2006 års 

vårdnadsreform att det finns en god generell god kompetens bland socialtjänstens utredare. De 

menar att kvaliteten på utredningar angående vårdnad, umgänge och boende har blivit bättre 

överlag under den undersökta tidsperioden 2005-2009 (Socialstyrelsen 2011). 

En förklaring till att utfallet i rättsprocessen till så stor del blir till moderns fördel är att det 

beror på var barnet har sitt boende vid föräldrarnas separation (Widlund, 1997). Britt Widlund 

studerade 70 vårdnadstvister avgjorda i domstolen åren 1990-1996. Av de undersökta 

vårdnadstvisterna var det tre gånger vanligare att modern fick vårdnaden (Widlund, 1997). 

Annika Reimer och Anna Singer forskar både tillsammans och enskilt inom rättsociologi och har 

skrivit flertalet artiklar om vårdnadstvister. I ett uttalande sade Reimer (Lundgren, 2008, 11 

januari) att en orsak till att mödrar oftare får ensam vårdnad än fäder kan vara att det finns en 

förlegad syn på vem som är den bästa föräldern. Det finns en tydlig interaktion mellan manliga 

och kvinnliga könsegenskaper och vem som tilldelas vårdnaden, som i de flesta fall tilldelas 

modern. Den som tilldelas vårdnaden och anses mest lämplig som vårdnadshavare besatt 

feminina kvaliteter, associerat med ansvarstagande. Detta gäller även fäderna (Hoffman & Moon, 

2000). 
 

 

Syfte och frågeställning 
 

Finns det en könsdiskriminering i vårdnadstvistfall och hur påverkar 

presentationsordningseffekten utfallet? Fältet verkar tämligen outforskat och saknar 

undersökningar som går in i detalj om utredningsutförandet. Syftet med denna studie är att 

experimentellt studera ordningseffekt och könsdiskriminering vid vårdnadstvister med 

vinjettmetodik. Prospektteorin menar att om belöningen av ett beslut med säkerhet är högre än 

individens referenspunkt av vad som eftersträvas vill denne helst inte riskera att förlora det. Om 

belöning däremot är lägre än referenspunkten får det en motsatt effekt och individen blir mer 

risktagande, även om hon/han riskerar att förlora allt (Kahneman & Tversky, 1986). Om 

exempelvis en far önskar delad vårdnad och genom en vårdnadstvist får delad vårdnad samt 

utökad umgängesrätt vill han inte strida mer, då han riskerar att förlora det. Om han däremot inte 

fick delad vårdad utan endast utökat umgänge kan han bli mer risktagande, detta trots risken att 

kanske förlora det utökade umgänget.  Författarna menar att om man vill hjälpa folk att fatta 

bättre beslut för sin egen skull blir detta ett dilemma. För att undvika sådana tendenser bör vi 

strukturera upp sådana problem och upplysa människor om dess faktum (Kahneman & Tversky, 

1986). 
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Hypotes 1: Om det finns en presentationsordningseffekt kommer deltagaren 

uppfatta den första utsagan vara den mest trovärdige oavsett om det är modern 

eller faderns utsaga som presenteras först. Det vill säga att det första fallet 

föredras framför det andra som Englund och Hellströms studie (2012) visade. 
 

Hypotes 2: Om moderns eller faderns utsaga favoriseras, oavsett 

presentationsordning, sker en könsdiskriminering, som Bradshaw och Hinds 

(1997) studie visade. 
 

 

Avgränsning 
 

Då det finns en mängd olika påverkansfaktorer i beslutsprocessen har vi begränsat oss till att 

undersöka hur ordningseffekten samt könsdiskriminering kan påverka beslutsutfallen. 

Undersökningen handlar inte om huruvida kvinnor alternativt män är bäst lämpade som 

vårdnadshavare, utan endast vem som anses mest trovärdig i sin berättelse. Vi har även begränsat 

oss till att se till beslutspåverkan inom just vårdnadsutredningar. 
 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Stickprovet som använts är 77st högskolestudenter, rekryterade från en högskola i Mellansverige. 

Deltagarna rekryterades genom ett stratifierat urval utefter kriteriet om en jämn könsfördelning. 

Det var av stor vikt att alla deltagare kom från samma akademi, med likvärdig utbildning, för att 

gruppen som helhet skulle vara enhetlig. Det totala deltagarantalet blev 77 individer, 36 kvinnor 

samt 40 män, varav ett internt bortfall då uppgift saknades om kön. Åldersspannet på deltagarna 

var 20-45 år, därmed en medelålder på 24.14 år (SD = 5,02). 
 

 

Material 
 

Vinjetten skapades med inspiration från verkliga domar i vårdnadstvister. Domarna hämtades 

från tingsrätten. I dessa utdrag framkommer familjerättens utredningar om familjeförhållanden, 

om barnet/barnen i fråga samt information om föräldrarna. Detta i syfte att skapa 

verklighetsförankrade berättelser i vinjetterna. I den första vinjetten, modervinjetten, hör vi först 

moderns berättelse, som önskar ensam vårdnad om barnet med stadigvarande boende hos sig. 

Därefter hör vi faderns berättelse, vilken vill ha fortsatt gemensam vårdnad med barnet boende 

hos sig varannan vecka. I den andra vinjetten, fadervinjetten, byttes moderns utsaga till att den 

var faderns, innebärande att det är här fadern som önskar ensam vårdnad om barnet med 

stadigvarande boende medan modern vill ha fortsatt gemensam vårdnad med utökat boende till 

varannan vecka. Deltagarna uppmanades sedan att ange sitt kön, sitt födelseår och ta fem 

ställningstaganden. Dessa behandlar vem de anser vara mest trovärdig av föräldrarna, vilka 

rekommendationer de anser familjerätten borde ge i sin utredning, vilket beslut de anser 

domstolen skall fatta, samt vilket kön de uppfattat att barnet har i berättelsen. I modervinjetten 

presenteras modern som första alternativ på de efterföljande frågorna medan fadern 
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förstnämndes som alternativ i fadervinjetten. Deltagarna fick även frågan att skatta på en 

femgradig skala, från 1 (inte alls säker) till fem (mycket säker), hur säkra de var på sitt beslut om 

vilken förälder som var mest trovärdig.  En pilotstudie utfördes som en kontrollåtgärd på att 

historierna i båda vinjetterna uppfattades vara verklighetstrogna samt vad gäller dess läsbarhet 

och förståelse. Fem personer i åldersspannet 19-47år deltog i pilotstudien. De ansåg att båda 

vinjetterna var trovärdiga och fann inget märkligt eller udda med föräldrarnas utsagor oavsett 

version. 
 
 

Variabler 
 
Kön Deltagarna delades in i vardera könstillhörighet, män och kvinnor. En av oss delade ut 

vinjetter till männen och den andra till kvinnorna, enkäterna med moderns och faderns berättelse 

delades ut vartannat. Detta för att få så stor spridning som möjligt på vinjetterna. 
Könsdiskriminering Vinjetterna är identiska förutom att ordet moder är utbytt mot ordet fader 

och vice versa i hälften av vinjetterna. Detta för att se om man favoriserar något av könen oavsett 

vilken situation denne befann sig i. Deltagarna fick kryssa i enkäten vilken de ansåg vara mest 

trovärdig, modern eller fadern. 
Presentationsordningseffekt Två likvärdiga berättelser användes för att se om ordningen 

berättelserna presenterades i hade någon påverkan. Deltagarna fick kryssa i enkäten vilken de 

ansåg vara mest trovärdig, modern eller fadern. Kryssar de i dennes berättelse som stod först, 

oavsett om det var moderns eller faderns, kan det bero på presentationsordningseffekten. 
 
 

Procedur 
 

Deltagarna besöktes under föreläsningarna och vinjetterna delades ut på lektionstid. Information 

om studiens syfte, innehåll och etiska riktlinjer tilldelades muntligen. Information om att 

deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta när de vill, att de är anonyma i den grad att de 

inte utelämnar någon personlig information i enkäten, samt att materialet behandlas 

konfidentiellt och endast användes i forskningsändamål tilldelades deltagarna innan enkäterna 

delades ut. Samtyckeskravet uppfylls då deltagaren ger sitt samtycke i den stund denne väljer att 

ge tillbaka en ifylld enkät. Innan enkäterna delades ut presenterades det även för deltagarna att de 

kommer få läsa en text innehållande en vårdnadstvist, för att sedan göra några 

ställningstaganden, samt att det förväntas ta ungefär 5-15 minuter. Efter insamlingen av 

vinjetterna tilldelades var och en av deltagarna ett missivbrev innehållande information om 

studiens egentliga syfte och hur de kan kontakta oss om studiens resultat eller om de har frågor 

gällande studien. Även handledarens kontaktuppgifter framgick i missivbrevet. För att få en 

jämn könsfördelning på vinjetterna delade en av oss ut till männen och den andra till kvinnorna. 

Vinjetterna förbereddes i högar där modervinjetten och fadervinjetten låg om vartannat.  I den 

första gruppen lämnades salen innan alla var färdiga tvärtemot vad som instruerats. De fick då ta 

del av missivbrevet och eventuella svar på frågor i förbifarten. Det andra insamlingstillfället var 

mer strukturerat och lättöverskådligt. Alla befann sig på sina platser under hela 

undersökningstiden och enkäterna samlades in samtidigt som missivbrevet tilldelades. Vi tackade 

lärarna för deras tid, deltagarna för deltagandet och tog emot eventuella frågor. 
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Databearbetning 
 
Materialet sammanställdes och analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS. 

Grundläggande analyser som använts är Chi-två för oberoende mätningar och Chi-två goodness 

of fit-test. I den här studien användes .05 som alfavärde. 
 

 

Resultat 
 

De statistiska analyserna syftade till att besvara ifall presentationsordningseffekt och om 

könsdiskriminering visat sig i vinjetten. 
I jämförelsen mellan vinjetterna svarade deltagarna att det inte var någon skillnad i avseende 

på ordning, dock visades ingen signifikant effekt (

 (1) = 2.20, p > .05). Av 76 deltagare var det 

44 som anser att den först presenterade utsagan var mest trovärdig. När moderns utsaga 

presenterades först i ordningen var det 15 av 38 som tillskrev modern trovärdigheten, medan 29 

av 38 som tillskrev fadern trovärdigheten när hans version lästes först (se Tabell 1). 

 

 

Tabell 1 
Svarsfrekvens på trovärdighetstillskrivning mellan vinjetterna 
  Trovärdighet Total 

  Mamma Pappa  
Modervinjett 

 

 

Fadervinjett 

 

 

Observerat värde 15 

12,0 

 

9 

12,0 

23 

26,0 

 

29 

26,0 

38 

38,0 

 

38 

38,0 

Förväntat värde 

 

Observerat värde 

Förväntat värde 

Total 

 

Observerat värde 24 

24,0 

52 

52,0 

76 

76,0 Förväntat värde 

 

 

Analysen visade att det fanns en könseffekt (

 (1) = 10.32, p < .05). Totalt tillskrev 52 deltagare 

fadern trovärdigheten och 24 deltagare modern trovärdigheten (se Tabell 2). Av de manliga 

deltagarna var det .65 (26 av 39) som tillskrev fadern trovärdigheten och av de kvinnliga 

deltagarna var det .69 (25 av 36). Män uppfattades som mer trovärdiga i fadervinjetten än i 

modervinjetten. 

 

 

Tabell 2 
Vem som anses vara mest den mest trovärdige föräldern i vinjetterna 

 Observerade N Förväntade N Residual 

Mamma 

Pappa 

24 

52 

38 

38 

-14 

14 

Total 76   
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I båda vinjetterna ansåg deltagarna att familjerätten skall i sin utredning rekommendera att 

föräldrarna får gemensam vårdnad, (49 av 76). Däremot finns en starkare benägenhet (17 mot 

10) att fadern rekommenderas det stadigvarande boendet framför modern (

 (2) = 34.1, p < .05). 

Dessutom, samma förälder ansågs i domstolen ha högst (16 mot 9) föräldralämplighet (

 (2) = 

40.6, p < .05). Se Tabell 3 och 4 

 

 
Tabell 3 

Hur familjerätten bör rekommendera i sin utredning i vinjetterna 

 Stadigvarande 

boende hos 

modern 

 

Stadigvarande 

boende hos 

fadern 

Gemensamt 

boende 
Total 

Modervinjett 

 

 

Fadervinjett 

 

Observerat värde 10 

5,0 

 

0 

5,0 

0 

8,5 

 

17 

8,5 

28 

24,5 

 

21 

24,5 

38 

38,0 

 

38 

38,0 

Förväntat värde 

 

Observerat värde 

Förväntat värde 

 

 
Tabell 4 

Hur domstolen bör besluta i vårdnadstvisten i vinjetterna 

 Stadigvarande 

boende hos 

modern 

 

Stadigvarande 

boende hos 

fadern 

Gemensamt 

boende 
Total 

Modervinjett 

 

 

Fadervinjett 

 

Observerat värde 9 

4,5 

 

0 

4,5 

0 

8,0 

 

16 

8,0 

29 

25,5 

 

22 

25,5 

38 

38,0 

 

38 

38,0 

Förväntat värde 

 

Observerat värde 

Förväntat värde 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det går att finna några effekter i 

beslutsfattandet, närmare bestämt presentationsordningseffekt och könsdiskriminering. Resultatet 

gav delvis stöd för dessa hypoteser.  Den första hypotesen talade för att den förstnämnda utsagan, 

oavsett om den var presenterad av fadern eller modern, skulle tillskrivas trovärdigheten. I 

enlighet med Englund och Hellström (2012) skulle individen ha en starkare tendens att välja den 

först presenterade. Man fann i datamaterialet att det fanns en tendens till en ordningseffekt, dock 

visade analysen ingen signifikant skillnad mellan vinjetterna. Hade det funnits en 

presentationsordningseffekt skulle modern anses vara den mest trovärdige i modervinjetten och 

fadern i fadervinjetten.  I båda vinjetterna ansågs dock faderns utsaga vara mest trovärdig. Det 

innebär att oavsett vilken utsaga fadern hade så var det han som tillskrevs trovärdigheten. Trots 

osignifikant effekt är ändå värt att nämna att fler tillskrev fadern trovärdigheten när de hade läst 

hans version först. Likaså uppfattades män vara mer trovärdiga i fadervinjetten än i 
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modervinjetten. Detta kan antingen bero på att deltagaren blivit påverkad av ordningsföljden 

eller att de kunde associera den första utsaga starkare som faderns. Det förstnämnda verkar 

tämligen mer rimlig då deltagarna i modervinjetten tillskrev fadern trovärdigheten trots att hans 

version var den andra. I vår kännedom finns det inga forskningsresultat som sammanfaller med 

detta resultat. Statistiskt sett är det överhängande mödrar som vårdnaden, dock säger dessa 

siffror ingenting om orsaken bakom beslutet. Detta skulle kunna bero på att fadern inte är 

närvarande i barnets liv av olika anledningar, att det förekommit allvarliga hot mot barnet från 

faderns sida eller att det finns annan problematik såsom psykisk störning eller missbruk som gör 

honom olämplig som förälder. Det finns idag ingen samlingsstatistik på domstolsbeslut i 

vårdnadsärenden. En motion om förslag till sammanhållen statistik för jämställdhet i 

vårdnadstvister har lämnats in till riksdagen (Motion, 2011/12:Ju380), men fått avslag 

betänkande (Justitieutskottets betänkande, 2011/12:JuU1). ”Enligt motionären skulle sådan 

statistik ge en fingervisning om hur rättssäkert domstolsväsendet är i fråga om jämställdhet i 

vårdnadstvister.” (Justitieutskottets betänkande, 2011/12:JuU1, s.47). 
Den andra hypotesen talade för att modern skulle tillskrivas trovärdigheten oavsett vilken 

utsaga hon än hade. Generellt uppfattas mödrar vara mer lämpliga och kompetenta som 

vårdnadshavare än fäder (Bradshaw & Hind, 1997). Analysen visade att det fanns en könseffekt 

som var betydligt starkare än en eventuell ordningseffekt. Det var hela 52 av 76 deltagare som 

tillskrev fadern trovärdigheten, oavsett om hans utsaga presenterades vara den första eller den 

andra. Sammantaget kan könseffekterna varit så starka att presentationsordning inte kunde 

upptäckas. Tendenser till ordningseffekt kunde dock avläsas i resultatet. Ordningen av utsagorna 

förstärkte deltagarens svar. När deltagaren läst faderns utsaga först var det fler som ansåg att 

fadern var mest trovärdig än när denne läst moderns utsaga först, och vice versa. 
 

 

Studiens svagheter 
 

En vanlig brist som vinjettmetodiken har är låg ekologisk validitet, innebärande att resultatet 

inte kan generaliseras då det inte står i parallell med det verkliga livet. Föreliggande studie har 

låg ekologisk validitet då varken stickprovet är densamma som den verkliga populationen 

eller situationen verklighetstrogen. Deltagarna i denna studie var högskolestudenter som hade 

en jämn fördelning mellan män och kvinnor, medan vårdnadsutredare idag till mestadels 

består av kvinnor. Dessutom besitter unga studerande inte samma kunskapsutbildning och 

synfilter som en erfaren vårdnadsutredare. Då deltagarna är en generation yngre än de 

verksamma vårdnadsutredarna har de förmodligen även olika erfarenheter av 

familjeförhållanden och uppdelning inom föräldraskap. Deltagarna i vår studie kan ha svarat 

tvärtemot vad som förväntats av dem, att de influerats av social önskvärdhet. När en människa 

utsätts för att ta ställning i en fråga tenderar hon att ge det svar som passar in i kontexten och 

svarar som hon tror att forskaren vill eller presenterar sig själva såsom de vill att de ska 

uppfattas (Myers, Abell, Kolstad, & Fabio, 2010). Detta var något vi försökt parera mot 

genom att inkludera frågor om hur familjerätten bör rekommendera, hur domstolen borde 

besluta samt fråga om barnets kön. Denna misstanke hotar validiteten i den genomförda 

studien. 
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Slutsats 
 

I likhet med flera andra studier (Bradshaw & Hinds, 1997; Hoffman & Moon, 2000; Rodriges, 

Curry, & Lee, 2006), finner även denna studie att människor har svårt att bortse från irrelevant 

information, såsom kön, i sin bedömningsförmåga. Detta är av stor betydelse för personer som 

sitter i utredningsärenden då det kan ske en könsdiskriminering av det underrepresenterade 

könet. Enligt en muntlig informationskälla arbetar idag 97 procent kvinnor på familjerätten 

(muntlig information 2013-06-14). Länsstyrelsen påpekar att socialtjänsten bör vara jämställd mellan 

könen då män och kvinnor har olika behov (Socialstyrelsen, 2008). Ett förslag till framtida forskning 

är att replikera denna studie på familjeutredare med tillägg av två avidentifierade vinjetter. 

Genom att införa två könsneutrala vinjetter avvärjer man mot att könseffekten blir överhängande 

vid mätning av ordningseffekten. Myers et al. (2010) menar att en observation över 

samtalsdiskussioner skulle ge en mer korrekt bild över individens attityd och ställningstagande i 

frågan. Detta skulle dock bli en långsam och mer resurskrävande undersökning. Newman och 

Fuqua (1992) föreslår att man i framtida studier av sekventiella observationer och rådgivningar 

bör variera ordningen i vilken material presenteras. Detta förslag skulle, i en vårdnadsutredning, 

innebära att modern och faderns presenterade version i utredning slumpfördelas ordningsmässigt. 

Man bör även systematiskt undersöka potentiella olikheter som kan uppstå som ett resultat av 

ordningsföljden (Newman & Fuqua, 1992). I syfte att underlätta för allmänheten att ta del av 

utfallen i vårdnadstvister instämmer vi med den motion som lämnades in till riksdagen 2011 

(Motion, 2011/12:Ju380). En sammanhållen statistik om utfallen i vårdnadstvister som avgörs i 

domstol skulle kunna fungera som en varning om den visar sig vara snedvriden. En sådan 

statistik kan leda till grundligare utredningar i syfte att säkerställa att familjerätterna arbetar utan 

förutfattade meningar om vilken förälder som anses vara mest lämplig som vårdnadshavare 

(Motion, 2011/12:Ju380), eller på annat sätt påverkas diskriminerande i sin utredning. Avsevärd 

stor mängd forskning visar att människan påverkas i sitt beslutsfattande. Detta torde innebära att 

försiktighetsåtgärder borde uppdateras på en kontinuerlig basis inom alla instanser som fattar 

viktiga beslut, obestridligt gäller detta familjerätten. Avsikten med vår studie var att kunna bidra 

till en sådan förändring, åtminstone debatten om diskriminering i vårdnadsutredningar. För att 

familjerätten skall utveckla sitt arbete, nå målet att utgå från barnets bästa, jämställdhet och 

arbeta mot diskriminering krävs ett förhållningssätt där man är öppen för forskning. 

Familjerätten ska handla efter barnets bästa, men i och med att ena förälder diskrimineras även 

barnet. Forskning är inte vetenskaplig om den inte är öppen för revidering. På så vis håller den 

sig modern och aktuell. Synnerligen en myndighet som socialtjänsten, vilken ständigt arbetar 

med förbättring av sina handlingsplaner, bör tillgodose information från empirisk vetenskap. 

Särskilt i vårdnadsutredningar där deras rekommendationer kan komma att förändra andra 

människors liv. 
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Vårdnadstvist 
 

Erika och Emil har hamnat i en vårdnadstvist om deras barn Kim. En vårdnadstvist uppstår när 

föräldrar inte kan enas om vårdnad, boende och umgänge. Om så är fallet lämnas en stämning till 

domstolen. Domstolen begär vanligtvis i sin tur en utredning från familjerätten. Familjerättens 

yttrande i domen blir oftast avgörande för domstolsbeslutet. Nedan följer Erikas och Emils vers-

ioner i familjerättens utredning. 
 

Modern ”Erika” berättar att hon och Emil flyttade ihop då hon blev gravid efter de träffats i 

några veckor. Båda var hemma med barnet Kim lika mycket tills det var dags att börja på dagis. 

Två månader efter att Kim börjat på dagis tog de ett gemensamt beslut om att separera. Därefter 

har Kim stadigvarande bott hos Erika. De första veckorna menar hon att Emil inte träffade Kim 

alls, utan hellre var ute och festade och träffade nya kvinnor. Numera träffar han Kim någon gång 

i veckan och Erika berättar att det har varit mer sällan men även oftare i perioder. Erika säger att 

hon egentligen inte nekat Emil att träffa Kim, att han får och alltid har fått hälsa på när han vill. 

Kim bor även hos Emil en lördag till söndag i månaden. Hon berättar att Emil vid ett tillfälle 

lämnat bort Kim till Emils mamma en helg för att han inte orkade ta hand Kim själv. Hon menar 

även att Emil flertalet gånger slarvat bort papper vilket blir besvärligt för henne då hon behöver 

hans underskrift för händelser kring Kim, såsom flytt, dagis, semester m.m. Hon säger även att 

Emil inte passar uppsatta tider. Erika uttrycker även sin oro för Emils nya sambo, som enligt Er-

ika dricker större mängder alkohol ofta och har visat sig aggressiv genom att slå sönder grejer. 

Erika menar även att den nya sambon försvårar umgänget genom att bli arg på Emil när han stan-

nar för länge och pratar med Erika. Hon vittnar om ett tillfälle då Emils nya sambo dragit sönder 

Kims väska, vilket både Erika, Emil och Kim bevittnade. Erika säger att parterna har varit på ett 

samarbetssamtal på familjerätten. De fick med sig papper hem för att ansöka om att teckna ett 

umgängesavtal och skulle sedan träffas igen. Erika skrev ner sina önskemål om umgängestider 

samt ansökan om ensam vårdnad, hon vill dock inte neka Emil umgänge utan snarare få mer 

struktur på besöken. Emil verkade vilja medverka till avtal, trots det lät han bli att skriva på 

pappren och sköt upp på det gång på gång, därför är ärendet nu uppe i tingsrätten. 
 

Fadern ”Emil” berättar att han flyttade ihop med Erika mest pga graviditeten. Han berättar att de 

delade lika på föräldraledigheten. Det var när Kim börjat på dagis de separerade efter mycket 

bråk och meningsskiljaktigheter. De första veckorna efter separationen påstår han att han inte fick 

träffa Kim alls för att i dagsläget få träffas endast när det passar Erika, med undantag för en lör-

dag till söndag i månaden då Kim bor hos honom ett dygn. Dock är det Erika som bestämmer 

vilken helg, oftast med mycket kort varsel. När han sagt till Erika att han har lika stor rätt att 

träffa Kim som hon, har hon hotat med att komma och hämta Kim med hjälp av polisen ifall inte 

Kim lämnas tillbaka i tid. Emil säger att han har bra koll på Kims behov och aktiviteter. Dock 

menar han att Erika undanhållit information om aktiviteter och papper från dagis m.m. I dagslä-

get meddelar Emil att han lever med en ödmjuk och skötsam kvinna som fullt ut respekterar Kim 

och gärna deltar i familjelivet. Han menar dock att Erika ofta kommer med falska anklagelser 

mot hans nya sambo, bland annat att hon skulle ha dragit sönder Kims väska, vilket hon aldrig 

skulle göra med flit eller på det sättet Erika menar. Emil uppger att han och Erika till en början 

var på familjerätten för samarbetssamtal. De hade ett samtal gemensamt, sedan skulle han bege 

sig dit igen men kunde inte komma vid ett tillfälle och sedan försökte han boka en ny tid men 

lyckades inte. Planen var att de skulle få hjälp med att skriva avtal om umgänget. Emil säger sig 

hört av Erika att hon önskade ensam vårdnad vilket han motsätter sig. Han vill snarare ha delat 

boende, att Kim bor hos honom varannan vecka. 
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Frågeformulär 

 
 
Vänligen fyll i det år du är född, om du är  

man eller kvinna och besvara frågorna nedan 

baserat på texten du just läst. 

 

 

 

 

 

Vem anser du vara mest trovärdig?                                                 Modern   □ 

Observera att du ej här skall bedöma vem som                                                            Fadern    □ 

är mest lämpad för att ta hand om barnet,  

utan vem du anser ha mest trovärdig utsaga 

 

Hur säker är du på din bedömning?    
 

           1                 2                   3                         4                          5 

 

     Inte alls säker                                                                                 Mycket säker 

 
 
 
 
Vilken rekommendation anser du familjerätten bör göra angående boende? 

 

Stadigvarande boende hos modern och fadern fortsatt umgänge.……...……..…….. □ 

Gemensam vårdnad och delat boende ……………………………………………… □ 
 

 

Vilket beslut tycker du domstolen ska fatta angående boendet? 

 

Stadigvarande boende hos modern och fadern fortsatt umgänge.…….…………….. □ 

Gemensam vårdnad och delat boende ……………………………………………… □ 
 

Vilket kön uppfattar du att barnet har?                                                   Flicka      □ 

                                                                Pojke       □ 
 

 

 

 

 

Ditt födelseår:        ____________ 

Ditt kön:                    Man        □ 

                                  Kvinna    □ 
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Vårdnadstvist 
 

Emil och Erika har hamnat i en vårdnadstvist om deras barn Kim. En vårdnadstvist uppstår när 

föräldrar inte kan enas om vårdnad, boende och umgänge. Om så är fallet lämnas en stämning till 

domstolen. Domstolen begär vanligtvis i sin tur en utredning från familjerätten. Familjerättens 

yttrande i domen blir oftast avgörande för domsbeslutet. Nedan följer Emil och Erikas versioner i 

familjerättens utredning. 

 

Fadern ”Emil” berättar att han och Erika flyttade ihop då hon blev gravid efter de träffats i några 

veckor. Båda var hemma med barnet Kim lika mycket tills det var dags att börja på dagis. Två 

månader efter att Kim börjat på dagis tog de ett gemensamt beslut om att separera. Därefter har 

Kim stadigvarande bott hos Emil. De första veckorna menar han att Erika inte träffade Kim alls, 

utan hellre var ute och festade och träffade nya män. Numera träffar hon Kim någon gång i veck-

an och Emil berättar att det har varit mer sällan men även oftare i perioder. Emil säger att han 

egentligen inte nekat Erika att träffa Kim, att hon får och alltid har fått hälsa på när hon vill. Kim 

bor även hos Erika en lördag till söndag i månaden. Han berättar att Erika vid ett tillfälle lämnat 

bort Kim till Erikas mamma en helg för att hon inte orkade ta hand Kim själv. Han menar även 

att Erika flertalet gånger slarvat bort papper vilket blir besvärligt för honom då han behöver hen-

nes underskrift för händelser kring Kim, såsom flytt, dagis, semester m.m. Han säger även att 

Erika inte passar uppsatta tider. Emil uttrycker även sin oro för Erikas nya sambo, som enligt 

Emil dricker större mängder alkohol ofta och har visat sig aggressiv genom att slå sönder grejer. 

Emil menar även att den nya sambon försvårar umgänget genom att bli arg på Erika när hon stan-

nar för länge och pratar med Emil. Han vittnar om ett tillfälle då Erikas nya sambo dragit sönder 

Kims väska, vilket både Emil, Erika och Kim bevittnade. Emil säger att parterna har varit på ett 

samarbetssamtal på familjerätten. De fick med sig papper hem för att ansöka om att teckna ett 

umgängesavtal och skulle sedan träffas igen. Emil skrev ner sina önskemål om umgängestider 

samt ansökan om ensam vårdnad, han vill dock inte neka Erika umgänge utan snarare få mer 

struktur på besöken. Erika verkade vilja medverka till avtal, trots det lät hon bli att skriva på 

pappren och sköt upp på det gång på gång, därför är ärendet nu uppe i tingsrätten. 
 

Modern ”Erika” berättar att hon flyttade ihop med Emil mest pga graviditeten. Hon berättar att 

de delade lika på föräldraledigheten. Det var när Kim börjat på dagis de separerade efter mycket 

bråk och meningsskiljaktigheter. De första veckorna efter separationen påstår hon att hon inte 

fick träffa Kim alls för att i dagsläget få träffas endast när det passar Emil, med undantag för en 

lördag till söndag i månaden då Kim bor hos henne ett dygn. Dock är det Emil som bestämmer 

vilken helg, oftast med mycket kort varsel. När hon sagt till Emil att hon har lika stor rätt att 

träffa Kim som han, har han hotat med att komma och hämta Kim med hjälp av polisen ifall inte 

Kim lämnas tillbaka i tid. Erika säger att hon har bra koll på Kims behov och aktiviteter. Dock 

menar hon att Emil undanhållit information om aktiviteter och papper från dagis m.m. I dagsläget 

meddelar Erika att hon lever med en ödmjuk och skötsam man som fullt ut respekterar Kim och 

gärna deltar i familjelivet. Hon menar dock att Emil ofta kommer med falska anklagelser mot 

hennes nya sambo, bland annat att han skulle ha dragit sönder Kims väska, vilket han aldrig 

skulle göra med flit eller på det sättet Emil menar. Erika uppger att hon och Emil till en början 

var på familjerätten för samarbetssamtal. De hade ett samtal gemensamt, sedan skulle hon bege 

sig dit igen men kunde inte komma vid ett tillfälle och sedan försökte hon boka en ny tid men 

lyckades inte. Planen var att de skulle få hjälp med att skriva avtal om umgänget. Erika säger sig 

hört av Emil att han önskade ensam vårdnad vilket hon motsätter sig. Hon vill snarare ha delat 

boende, att Kim bor hos henne varannan vecka. 
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Frågeformulär 

 

 
Vänligen fyll i det år du är född, om du är  

man eller kvinna och besvara frågorna nedan 

baserat på texten du just läst. 

 

 

 

 

 

Vem anser du vara mest trovärdig?                                                Fadern     □ 

Observera att du ej här skall bedöma vem som                                                          Modern    □ 

är mest lämpad för att ta hand om barnet,  

utan vem du anser ha mest trovärdig utsaga. 

 

Hur säker är du på din bedömning?    
 

           1                 2                   3                         4                          5 

 

     Inte alls säker                                                                                  Mycket säker 

 
 
 
 
Vilken rekommendation anser du familjerätten bör göra angående boende? 

 

Stadigvarande boende hos fadern och modern fortsatt umgänge ……...……..…….. □ 

Gemensam vårdnad och delat boende ……………………………………………… □ 
 

 

Vilket beslut tycker du domstolen ska fatta angående boendet? 

 

Stadigvarande boende hos fadern och modern fortsatt umgänge.…….…………….. □ 

Gemensam vårdnad och delat boende ……………………………………………… □ 
 

Vilket kön uppfattar du att barnet har?                                                   Pojke      □ 

                                                                       Flicka     □ 
 

 

 
 

 

Ditt födelseår:        ____________ 

Ditt kön:                    Man        □ 

                                  Kvinna    □ 
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Tack för att du deltagit i vår studie! 

Vi vill gärna förtydliga att du är anonym i vår undersökning och era svar behandlas konfidentiellt 

och användes endast i forskningsändamål. 

Ni har just fått läsa en vinjett där en moders och en faders yttrande skett i en fiktiv vårdnadstvist. 

Vinjetten bygger på verkliga domstolsbeslut, som även inkluderat familjerättens yttranden. Alla 

deltagare har fått läsa samma yttranden, i samma ordning. Vi har dock manipulerat texten i 

hälften av fallen, innebärande att hälften av er har fått information om att den översta 

fallbeskrivningen var moderns och den andra hälften att den var faderns.  

Kort om studien 

Föräldrar som söker ensam eller gemensam vårdnad om barn gör detta genom att lämna in 

stämning till domstolen. Familjerätten får vanligtvis i sin tur göra en utredning på uppdrag av 

domstolen. Familjerättens yttrande i domstol blir oftast avgörande för domen. Då människor har 

olika perspektiv på livshändelse måste ett ställningstagande göras kring parternas trovärdighet. 

Trovärdighet har enligt flera studier flertalet påverkansfaktorer. Huvudsyftet med vår studie är att 

undersöka ordningsföljdens betydelse vad gäller trovärdighet samt om det finns några 

könsskillnader. 

För att ta del av studiens resultat och/eller har frågor som berör studien är du välkommen att 

kontakta oss. Har ni andra funderingar, frågor eller kritik kring studien som du vill ta upp med 

vår handledare Leonard Ngaosuvan når du honom via mail leonard.ngaosuvan@mdh.se. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ewa Sandborg  esg10003@student.mdh.se 

Annica Linnerud ald10001@student.mdh.se 
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