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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka samvariationen mellan barns kön och förslag till 

vårdnadsbeslut i familjerättsutredningar. I studien nyttjas familjerättsenhetens utredningar och 

förslag till beslut samt tillhörande tingsrättsdomar som är insamlade på Örebro tingsrätt. Ett 

resonemang utvecklas om hur beroendeförhållandet mellan allmänhetens normer och 

tingsrättens handlingskraft bidrar till en ojämlik fördelning av vårdnadsförslag. De empiriska 

skillnaderna i förslag till beslut mellan pojkar och flickor av familjerättsenheten betraktas som 

en ojämlik fördelning utifrån Habermas teori om det kommunikativa handlandet och hans utopi. 

Sammanfattningsvis påvisar studien en skillnad mellan pojkar och flickor i fördelningen av 

vårdnadsförslag. Dessa skillnader är som tydligast vid familjers våld då pojkar får förslaget 

ensam vårdnad mamma i 78,9 % av fallen, flickor i 37,5 % och ingen pojke får förslaget ensam 

vårdnad pappa. En tydlig skillnad är att förslag som involverar pappor ges till flickor i en 

sammantagen större grad än pojkar och att tingsrätten tycks döma i linje med förslaget 

gemensam vårdnad i 87,5 % av fallen där föräldrar når ett samförstånd. 

  

Nyckelord: Barnets kön, familjerättsenheten, tingsrätt, vårdnadsförslag, vårdnadsbeslut, 

Habermas, det kommunikativa handlandet, beroendeförhållande 
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Abstract 

 

 

The aim of this study is to investigate a quantitative correlation between the sex of children 

with custody suggestions from family law investigations. The study utilizes family law 

investigations with suggested verdicts and corresponding district court sentences collected from 

Örebro’s district court. Reasons are developed for how the interdependence between the 

public’s norms and decisions of the district court contribute to an unequal distribution of 

suggested verdicts. The empirical differences between suggested verdicts of boys and girls by 

the family law unit is viewed as an unequal distribution through Habermas’ Theory of 

Communicative Action and his utopia. In summary, this study shows a difference between boys 

and girls in their suggested verdicts. These differences are most explicit when including family 

violence. Boys were suggested sole custody with their mothers 78,9 % of the cases, compared 

to girls at 37,5 % and with no suggestions of sole custody with fathers for these boys. 

Suggestions involving fathers were more commonly found in girls rather than boys. The district 

court seem to sentence the suggested shared custody with a corresponding rate of 87,5 % when 

parents reach a consensus. 

  

Key words: A child’s sex, family law unit, district court, suggested custody verdict, custody 

sentence, Habermas, the theory of communicative action, interdependence 
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Inledning 
Örebro kommuns verksamheter arbetar utifrån politiska mål för samhällets jämställdhet. 

Socialnämnden utvärderar hur samhällets resurser kommer till användning för att stödja 

pojkar och flickor i kommunen. Deras utvärderande verktyg är en genderbudget som utförs 

årligen i syfte att undersöka pojkar och flickors förhållanden i samhället och föreslå åtgärder 

om hur resurser bör fördelas (Örebro kommun, 2016). I kommunens kontinuerliga arbete för 

en mer jämställd socialtjänst sker en utvärdering av familjerättsenhetens vårdnads-, boende- 

och umgängesutredningar i form av en genderbudget (Socialnämnden, 2019). Utredningar av 

barns förhållanden innehåller en bedömning av konsekvenser för barnet och resulterar i det 

förslag till beslut som en familjerättssekreterare ger till tingsrätt. Familjerättens utredning sker 

på uppdrag av tingsrätt som grundar sig i en förälders inlämnade stämningsansökan till 

tingsrätt (Törnqvist, 2014). 

 

Socialnämnden utvärderar alla utredningar utförda av Örebros familjerättsenhet under år 2017 

som berör vårdnad, boende och umgänge med en genderbudget. Det finns skillnader mellan 

pojkar och flickor i vilket förslag till beslut som föreslås av familjerättsenheten. Under år 

2017 får ingen pojke av 66 barn förslaget ensam vårdnad pappa och endast 3 % av flickor. 

Pojkar får i 73 % av fallen förslaget ensam vårdnad mamma och 27 % förslaget gemensam 

vårdnad. Pojkar ges i en större utsträckning än flickor förslaget ensam vårdnad mamma då 

flickor får förslaget i 45 % av fallen. Flickor ges förslaget gemensam vårdnad i större 

utsträckning än pojkar då flickor får det i 52 % av fallen till skillnad mot pojkars 27 %. 

Liknande resultat finns gällande barnens boendeförslag som baseras på de 29 barn som får 

förslaget gemensam vårdnad. Detta urval baseras på den gemensamma vårdnadsformen då 

förslaget att en förälders ska ha ensam vårdnad alltid av princip innebär ett förslag om boende 

(Socialnämnden, 2019). 

 

Dessa tendenser i genderbudgeten kan tas tillvara på och utvecklas vidare genom att 

undersöka hur det kommer sig att dessa skillnader mellan pojkar och flickor uppstår. Denna 

studie undersöker barnets kön som en faktor för vilket vårdnadsförslag som lämnas till 

tingsrätt. Intresset av denna studie om barnets kön i förhållande till förslag till beslut grundar 

sig i att ingen tidigare forskning finns om betydelsen av barnets kön för familjerättsenheten 

eller tingsrätt. Detta ämne saknar tidigare forskning och kan utvecklas av denna explorativa 

studie som uppmanar till vidare forskning. Anledningar till att fylla denna kunskapslucka är 

då en könsaspekt i närliggande forskning främst har undersökts utifrån föräldern. Det 

framkommer av vårdnadsdomares arbetsprocess att förälderns kön blir av betydelse för vilken 

förälder som får vårdnaden över barnet (Artis, 2004; Artis & Krebs, 2014; Stamps, 2002). 

Barn som rättslig part innebär främst att underlätta för rätten med information. När barn vill 

delta som subjekt och säger någonting annat än vad som förväntas åberopas brister i barnets 

integritet, mognad eller ärlighet (Röbäck & Höjer, 2009). 

 

I denna studie undersöks familjerättsenhetens förslag till beslut och konsekvenserna av dem i 

rättsprocessen. Det vetenskapliga intresset av att fylla denna kunskapslucka om just attributet 

barnets kön utifrån familjerättsenheten grundar sig i de beroendeförhållanden som finns 

mellan familjerättsenheten och tingsrätt i rättsprocessen. Tingsrätten kan välja att döma i linje 

med utredarens rekommendationer. Det framkommer att domstolar dömer i linje med 

utredares vårdnadsförslag i 8 av 10 fall (Singer, 2012). Vårdnadsutredningar av barns 

konkreta förhållanden är tidskrävande och Socialnämnden får redovisa en färdig utredning 

direkt till domstol (a.a.). I tidigare forskning framkommer det av Singer (2012) att föräldrars 

vårdnadstvister har ökat med 75 % de senaste åren. Denna ökning av vårdnadstvister innebär 

en ökad belastning av familjerättsenheten. I tidigare forskning om beslut om vårdnad och 
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boende framkommer en tendens av att utgå ifrån föräldrarna i stället för barnets konkreta 

förhållanden (Godbout, 2015; Naughton mfl., 2015; Harris-Scott, 2010; Singer, 2012; Röbäck 

& Höjer, 2009). Enligt Röbäck och Höjer (2009) går barns uttalanden oberoende av ålder och 

mognad nästintill alltid oanvända i underlaget till vårdnadsbeslut. Andra faktorer hos barnet 

anses kunna få avgörande konsekvenser för familjerättsprocessen när den sker utifrån dessa 

rättssamhälleliga förutsättningar. Det anses att betrakta rättsprocessens beroendeförhållanden 

kan visa på konsekvenser av familjerättsenhetens utredningar av barns konkreta förhållanden i 

rättsprocessen som är värda att undersöka. 

 

Denna studie är passande för att fylla kunskapsluckan då den beaktar rättsprocessen som 

helhet och vad som händer med de vårdnadsförslag som familjerättsenheten ger till tingsrätt. I 

denna studie betraktas skillnader och en ojämlik könsfördelning mellan pojkar och flickor i 

rättsprocessen utifrån beroendeförhållanden mellan familjerättsenheten, tingsrätt, familjer och 

allmänheten. Utifrån denna tidigare forskning är studiens ämne relevant för socialt arbete där 

ett jämställdhetsarbete är aktuellt utifrån Örebros politiska mål (Örebro kommun, 2016) som 

är i linje med tendenser i samtida samhällen. Samhällsnyttan av studien består i att ta vidare 

på resultatet av genderbudgeten (Socialnämnden, 2019), genom att betrakta 

familjerättsenheten och förslagens bidrag i rättsprocessen, för att underlätta Örebro kommuns 

arbete mot ett förbättrat och jämställt samhälle i hur pojkar och flickor stöds av samhällets 

resurser (Örebro kommun, 2016). Denna studie kan tänkas öka chanserna för att en åtgärd ska 

ske i kommunens arbete och av den utvärderande genderbudgeten. En åtgärd där samhällets 

resurser omfördelas och skillnader mellan pojkar och flickor motverkas för en mer jämlik 

fördelning av vårdnadsförslag och vårdnadsbeslut. En åtgärd i praktiskt socialt arbete som blir 

allt mer relevant, i takt med att fler föräldrar tvistar om vårdnad i domstol (Singer, 2012). 

 

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka samvariationen mellan barnets kön och förslag till 

vårdnadsbelut i familjerättsutredningar som berör vårdnad, boende och umgänge. 

En samvariation mellan dessa förslag till beslut och tingsrättens domar undersöks och ett 

resonemang utvecklas om samhälleliga beroendeförhållanden mellan tingsrätt, 

familjerättsenheten, familjer och allmänheten. 

 

- Finns det en samvariation mellan barnets kön och förslag till vårdnadsbeslut i 

vårdnadsutredningar? 

 

- Finns det en samvariation mellan familjerättsenhetens förslag till beslut och tingsrättens 

domar? 

 

- Är skillnader mellan pojkar och flickor i en ojämlik fördelning av vårdnadsförslag rimligtvis 

beroende av förhållandet mellan allmänhetens normer och tingsrättens handlingskraft? 

 

Definitioner 
Barn: Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § socialtjänstlagen, 2001:453 

[SoL]), se vidare definitionen av ålder nedan. 

 

Barnets bästa: I familjerättsprocessen arbetar familjerättsenheten, socialnämnd och domstol 

utifrån ett genomgående betänkande av barnets bästa som grundar sig i antaganden och 

bedömningar (Törnqvist, 2014; Singer, 2012). Denna studie undersöker de sammantagna 

konsekvenserna av dessa vårdnadsförslag i rättsprocessen för allmänheten och familjer. 

Studien förhåller sig till barnets bästa som ett verktyg både tingsrätt och familjerätt använder 
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sig av i sitt arbete för att ta fram förslag. I studien undersöks de sammantagna konsekvenserna 

av förslagen och inte grunder till enskilda bedömningar om barnets bästa i utredningar. 

  

Boende: Boende i förhållande till utredningar innebär barnets faktiska boplats i form av den 

adress barnet bor på. Boendet påverkas inte av tillfälliga vistelser på annan ort, exempelvis 

semestrar. De olika boendeformerna generaliseras till växelvist boende som är en boendeform 

där barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna och ett specificerat boende där barnet 

bor mest hos den ena eller den andra föräldern (Socialstyrelsen, 2012). 

  

Familj: När begreppet familj berörs i studien syftar det på barnets biologiska familj, varav 

mamma och pappa inte behöver leva ihop. För barnet är dess föräldrar en del av familjen 

oavsett om de lever i en kärnfamilj eller i en på något sätt kvarstående familjegemenskap. 

  

Familjerättssekreterare: I studien används benämningen familjerättssekreterare för att tala om 

de socialsekreterare som utför utredningar för familjerättsenheten då den benämningen 

används av socialstyrelsen. 

  

Härkomst: “(släktmässigt) ursprung särsk. med tanke på föräldrarnas (el. förfädernas) 

samhällsställning (…) med tonvikt på geogr. ursprung” (Nationalencyklopedin, 2019c). I 

studien berörs härkomst utifrån föräldrarnas namn. Huruvida namnen är svenskklingande eller 

inte har avgjort om ens härkomst rimligen är från Sverige. Härkomst förstås i relation till den 

sociala utsatthet som det kan innebära för människor och de kommunikativa svårigheter det 

kan innebära i möte med familjerättsenheten och tingsrätt. Det kan enligt Socialstyrelsen 

(2012) vara problematiskt att samtala med föräldrar med en bristande språklig förmåga, 

exempelvis missförstånd och feltolkningar. Vid känsliga ämnen är det viktigt att en tydlig 

förståelse för vad som sägs uppstår mellan socialarbetare och klient. Myndigheter som arbetar 

med individer med bristande svenskkunskaper ska använda sig av tolk som hjälpmedel för att 

försäkra sig att inga missförstånd uppstår. Det kan finnas en svårighet i att båda föräldrar litar 

på att tolken är kompetent och översätter korrekt samt opartiskt. Samtal om känsliga ämnen 

genom tolk påverkar också samtalet då en god relation försvåras. 

  

Kön: I svensk lag definieras kön som kvinna eller man. Enligt diskrimineringslagen 

(2008:567) 1 kap 5 § punkt 1 avses med kön att någon är kvinna eller man. Denna juridiska 

definition av kön är den som används i studien då den sammanfaller med den tvåkönsaspekt 

som utredningarna påvisar. Med andra ord, mammor tillskrivs det juridiska könet kvinna och 

att pappor tillskrivs det juridiska könet man. När det gäller barnets kön räknas barn av 

manskön som pojkar och barn av kvinnokön som flickor. Individers upplevelser berörs inte av 

studien då kön endast är relevant som ett juridiskt kön på en gruppnivå. 

  

Våld: Det finns många olika typer av våld; fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (Socialstyrelsen, 

2016). Dessa kategorier av våld berör handlingar som är kärleks- och respektlösa av en 

förövare för att utsätta någon annan och frånta dess autonomi, säkerhet och integritet. 

Våldsdefinitionen präglas av samhällets sociala och kulturella förutsättningar i vilken 

tidsepok samhället befinner sig i. Familjevåld eller våld i nära relationer sammankopplas ofta 

med våld mellan makarna eller mäns våld mot kvinnor. Våld i nära relationer bör även 

innefatta våld mot barn, syskon, föräldrar, äldre eller annan familjemedlem (Van Lawick, 

2013). Enligt Brottsförebyggande rådet utsätts kvinnor för våld i nära relationer och våldet 

mot kvinnor är i större grad av grövre karaktär (Socialstyrelsen, 2016). Pojkar som har 

upplevt eller blivit utsatta för våld uppvisar oftare utåtagerande beteenden och blir våldsamma 

än vad flickor uppvisar i sitt beteende. Pojkar utsatta för sådana situationer tenderar att 
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identifiera sig med pappan medan flickor tenderar att identifierar sig med mamman 

(Stockholms stad, u,å). Det fysiska våld barn själva utsätts för kan i stor utsträckning påverka 

dem negativt i uppväxten och senare i livet. Exempel på problematik kan vara utåtagerande 

beteende, depression och kriminalitet. Barn som upplever fysiskt våld i hemmet är mer troliga 

att vara inblandade i mobbning i skolan både som utövare och som offer. Våld har 

normaliserat för dem i sin hemmiljö och barnet kan antingen vara utsatta redan när de 

kommer till skolan eller fyllda med känslor av hämnd och ilska (Socialstyrelsen, 2010). I 

studien definieras våld som fysiskt då denna typ av våld är den som framkommer under 

utredningar i större utsträckning än andra typer. I studien är våldet som berörs oberoende av 

vem som är utförare av och vem som är offer för våldet. Det är endast centralt att beröra det 

våld som kan eller har förekommit i familjer och hur det kan påverka resultatet. 

 

Vårdnad: Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare. Denne har rätt och 

skyldighet att bestämma om barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov 

av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap. 2 § andra stycket 

Föräldrabalken [1949:381], FB). Med andra ord, vårdnadshavaren har det juridiska ansvaret 

för barnet samt ska verka för att barnet får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vårdnad 

blandas ibland ihop med vård eller omvårdnad i vardagsmål. Vårdnad juridiskt sett innebär 

inte att vårdnadshavaren ska uppfylla barnets behov personligen, även om den juridiska 

vårdnaden ofta även sammanfaller med att tillgodose barnets behov (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Umgänge: När det talas om umgänge är det i relation till boende. Barnet har ett automatiskt 

umgänge med den förälder som är boendeförälder och har rätt till umgänge med den andra 

föräldern. Det är barnets behov och intresse av umgänge som är viktigt. Förälder tvingas inte 

till umgänge med sitt barn (Socialstyrelsen, 2012). I detta arbete har umgänge i första hand 

använts som ett exklusionskriterium för att de domar som berörs ska innehålla vårdnads-, 

boende- och umgänge för att räknas som relevanta för studien. 

  

Utredning: Denna studie utgår bland annat från vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, 

vilka hädanefter benämns som utredning eller vårdnadsutredningar. 

 

Ålder: I denna studie är definitionen av ålder inte självklar då ålder har delats in i grupperna 

små barn och stora barn. Små barn innefattar barn upp till fyra år och stora barn innefattar 

barn mellan fem och 17 år. Anledningen till dessa avgränsningar är då barnets ålder och 

mognad ska beaktas när barnets vilja beräknas i vårdnadsutredningar, enligt SoL kap 11 10 § 

tillmäts barnets åsikter och inställning betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad. 

Barns verbala förmåga uttrycks enligt Socialstyrelsen (2018) redan vid slutet av 

förskoleperioden och de kan då beskriva händelser som inträffade för över ett år sedan. Dessa 

barn kan ofta ge tillförlitlig information och på ett tydligt sätt beskriva sina känslor. Samtal 

med yngre barn innebär dock större krav på samtalsledarens kompetens och förmåga att 

bemöta barnet och ställa fler konkreta och enkla frågor. Barn i skolåldern har större möjlighet 

att sätta sig in i andras situation och på det sättet få förståelse för någon annans handling. Barn 

i övre skolåldern kan ofta resonera och samtala på samma sätt som vuxna. Deras självbild 

utvecklas av förmågan att sätta sig in i andras situation och en undran över hur andra ser dem 

kan få dem att bli självkritiska (a.a). I vårdnadstvister framkommer det enligt Socialstyrelsen 

(2012) att barn kan känna sig tvingad till en lojalitetskonflikt mellan föräldrarnas olika viljor. 

Barnet kan värna om att inte förlora någon av sina föräldrar och att det sviker den ena 

föräldern om det uttrycker sig exempelvis för positivt om den andra föräldern (a.a). 
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Familjerättsprocessen 
Under den här rubriken redogörs för familjerättsprocessen i praktiken. Syftet är att ge en 

inblick i familjerättsenhetens uppgifter på socialkontoret, deras utredningar och hur 

utredningarna med förslag till beslut blir en del av tingsrättens underlag för beslut. 

 

Föräldrar når oftast ett samförstånd om vårdnad, boende och umgänge utanför domstol 

(Singer, 2012). Om föräldrarna vill kan de reglera denna överenskommelse mer detaljerat i 

form av ett avtal. Om avtalet efter en utredning godkänns av socialnämnden är det giltigt att 

verkställa och kan inte överklagas när det har vunnit sin lagliga kraft i rätten. Denna utredning 

inleds med stöd av SoL (2001:453) 11 kap 1 § som har sin grund i FB (1949:381), 6 kap 17 a 

§. Socialnämnden ska i den här delen av arbetsprocessen ha ett lika gott underlag för beslut 

som en domstol vid prövning av frågan. Om föräldrarna inte kan nå ett samförstånd på egen 

hand kan socialtjänsten erbjuda samarbetssamtal, där en utredare vid ett samförstånd kan 

hjälpa föräldrarna att skriftligt godkänna avtalet. Dessa samtal har sitt stöd i 11 kap 3 § SoL 

(2001:453) och/eller 6 kap 18 § FB (1949:381). Föräldrar kan själva eller med hjälp av ett 

juridiskt ombud, exempelvis en advokat, nå ett samförstånd om boende och umgänge 

(Törnqvist, 2014; Socialstyrelsen, 2012). 

 

Om föräldrarna inte når ett samförstånd och konflikten fortsätter kan de kräva att få frågan 

prövad i domstol. Med andra ord, en stämningsansökan inkommer till tingsrätt. Vid den 

muntliga förberedelsen, som inleder en förhandling, kan tingsrätt bestämma att 

samarbetssamtal är ett lämpligt sätt att gå tillväga. Detta val förutsätter en fortsatt konflikt 

mellan föräldrarna och en rimlighet i att samtalen kommer att hjälpa dem. Målet blir vilande 

och rättsprocessen fortsätter inte medan samtalen pågår. Domstolen kan här fatta ett så kallat 

interimistiskt beslut, om hur familjens förhållanden ska ordnas tillfälligt tills det att ett beslut 

på något sätt har blivit avgjort. I denna del av rättsprocessen kan domstolen bestämma att en 

utredning ska inledas. En remiss skickas för att hänvisa ärendet till socialnämnden som 

vanligen väljer en utredare som är verksam på socialtjänsten för ärendet. En 

familjerättssekreterare ska med en utredning ta fram ett underlag till domstolens beslut om på 

vilket sätt vårdnad, boende och umgänge ska fördelas för barnets bästa. Denna utredning kan 

innehålla en vårdnadsutredning som har sitt stöd i 6 kap 19 § FB (1949:381) (Törnqvist, 

2014). Under en utredning genomför familjerättssekreteraren ett antal individuella samtal med 

vardera föräldern för sig, ett eller flera barnsamtal antingen med en eller båda föräldrarna 

närvarande eller med vårdnadshavares samtycke till samtal. De flesta vårdnadshavare i en 

vårdnadsutredning samtycker till samtal med barnet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Tingsrätten samverkar bland annat med socialtjänsten för att få ett gott beslutsunderlag för 

sina beslut. Utredaren ska lämna ett förslag till beslut till domstolen. Förslaget innehåller 

främst olika alternativ och dess bedömda konsekvenser för barnet både längre fram i tiden och 

på kort sikt. När målets huvudförhandling äger rum och målet avgörs i domstol utgör 

utredningen en del av underlaget till beslut. Innan domstolens slutgiltiga dom ska 

socialnämnden ha goda möjligheter att lämna någon information som kan tänkas ha betydelse 

för hur frågan bedöms. Nämnden är skyldig till denna upplysning med stöd i 6 kap 19 § andra 

stycket FB (1949:381) och socialtjänsten ska själva delge informationen då de inte behöver en 

begäran från domstolen trots domstolens tidsgränser (Törnqvist, 2014). Domstolarna förlitar 

sig med andra ord på en tydlighet och saklighet i socialnämndens utredningar av huruvida ett 

barn kan tänkas fara illa av beslut. Sammantaget kan socialtjänstens utredning snarare vara 

starkt bidragande till ett beslut än endast en del av beslutsunderlaget (Singer, 2012). Ett 

resonemang om tingsrättsbeslut och dess förhållande till familjerättsenhetens förslag till 

beslut utvecklas som ett avslut på tidigare forskning. 
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Tidigare forskning 
Det finns ingen tidigare forskning om betydelsen av barnets kön för socialtjänstens 

utredningar eller rättsliga domar. En familjerättslig process är dynamisk då den egentligen 

består i en rad olika variabler om exempelvis familjers konkreta förhållanden, arrangemang 

samt olika parter och deras förhållningssätt. Under det här avsnittet ges en översikt av den 

mest relevanta forskningen. Översikten består i förälderns kön som ett bakomliggande skäl för 

vårdnadsdomares beslut och en ökning av andelen delad vårdnad och växelvist boende i 

västerländska samhällen som tenderar att motsätta sig barns konkreta förhållanden. Den 

tidigare forskningen avslutas om tingsrättens beslut, dess beroendeförhållande till 

familjerättsenheten och en ökning av vårdnadstvister. 

Västerländsk familjerättslig praxis 

Rätten antar att delad vårdnad bidrar till att en konflikt hos föräldrar ska fortsätta. Ensam 

vårdnad ges oftast till mammor då de av naturen anses vara bättre lämpade att ge omsorg och 

vårda yngre barn. Med andra ord, vårdnad beslutas främst utifrån föräldern som part och av 

biologiska skäl vilket är olagligt. Dessa skäl till beslut framkommer likväl av enkäter och 

intervjuer med vårdnadsdomare i delstaterna Alabama, Indiana, Louisiana, Mississippi samt 

Tennessee (Artis, 2004; Stamps, 2002). Några av vårdnadsdomarna säger att de bedömer 

vårdnad utifrån jämlikhet mellan föräldrar framför biologiska anledningar. Likväl tenderar 

dessa domare att ge ensam vårdnad till mammor i lika hög utsträckning som sina kollegor 

(Artis, 2004). Delad vårdnad undersöks longitudinellt med ett flertal av samma 

vårdnadsdomare i Indiana. Vårdnadsdomarnas uttalanden om delad vårdnad är i stället utifrån 

de fördelar som barn har av att ha båda sina föräldrar i sitt liv, utgår från barnet samt 

psykosociala grunder (Artis & Krebs, 2014). Delad vårdnad ökar sammantaget från vart 

tionde fall år 1989 till vartannat fall år 2010 i delstaten Wisconsin. Andelen mammor som ges 

ensam vårdnad minskar från tre av fyra fall till knappt vartannat. Pappors andel förblir 

densamma för ensam vårdnad som innan men de har en ökad roll med anledning av den ökade 

andelen delad vårdnad (Meyer, Cancian & Cook, 2017). Sammanfattningsvis antas inte längre 

delad vårdnad upprätthålla föräldrars konflikter, denna aspekt nämns som en grund till beslut i 

betydligt färre vårdnadsfall de senaste 20 åren och mammors naturliga vårdnadsförmåga av 

unga barn är inte alls lika lätt att betona av vårdnadsdomare som en outtalad grund till beslut. 

 

I Kanada framkommer det av intervjuer med olika professionella familjerättsparter att delad 

vårdnad ges till föräldrar trots att de uppvisar tydliga brister i sin kommunikation och att de 

inte kan nå ett samförstånd. Relationen till båda föräldrar betonas av de flesta som viktigare 

för barnet än en stabilitet i sina ordnade förhållanden (Godbout mfl., 2015). Denna tendens 

återkommer på Irland av intervjuer med vårdnadsdomare. Dessa domare tenderar att 

idealisera kärnfamiljen och delad vårdnad ges till föräldrar trots återkommande våld i familjen 

(Naughton mfl., 2015). Det sker en substantiell ökning i antal beslut om delad vårdnad över 

alla samhällsgrupper enligt Meyer mfl. (2017), gruppen föräldrar med hög inkomst var innan 

denna ökning mest trolig att ha delad vårdnad och kvarstår som den grupp med flest fall av 

delad vårdnad. Den främsta anledningen är att högre utbildning korrelerar starkt med lägre 

förekomst av våld i familjer. Liknande resultat finns gällande växelvist boende, Kitterød & 

Wiik (2017) redovisar för en ökning av växelvist boende i Norge över alla samhällets grupper. 

Även för föräldrar som har fortsatta konflikter, de som har yngre barn och som tillhör en lägre 

socioekonomisk status i form av lägre lön och utbildning. Växelvist boende kan innebära en 

jämlik fördelning, vilket Harris-Short (2010) framhåller som fördelaktigt enligt föräldrarna 

själva främst i början av en rättsprocess. Fördelarna av en jämlik fördelning kräver bland 



7 

 

annat en hög samarbetsförmåga och en ömsesidig respekt av föräldrarna för att förverkligas. 

Dessa förutsättningar framkommer av resultat från Australien, Sverige och Storbritannien som 

Harris-Short (2010) sammanfattar som att, om inte föräldrarna med rimlighet kan tänkas leva 

upp till dessa krav, inte är en jämlik fördelning ett legitimt alternativ av rätten. I Sverige 

handlar det i sju av tio fall (Harris-Short, 2010) om föräldrarnas egna behov av att få en så 

jämlik och därmed rättvis fördelning som möjligt efter en skilsmässa, än att beakta sitt barns 

intresse och välmående. 

  

Det gemensamma hos dessa studier anses vara en genomdrivande tendens i rättsprocessen, 

som syns genom en ökning av delad vårdnad och växelvist boende (Artis & Krebs, 2014; 

Meyer mfl., 2017; Kitterød & Wiik, 2017). Denna ökning sker trots tydliga indikatorer i 

familjers konkreta förhållanden som motsätter sig beslutens moraliska och rättsliga 

godtagbarhet där våld och kommunikationssvårigheter är två centrala exempel (Godbout mfl., 

2015; Naughton mfl., 2015; Kitterød & Wiik, 2017). I Sverige används barns behov av båda 

sina föräldrar som en allmän princip i vad som ska vägleda rättspraxis samt av föräldrarna 

själva, för att genomdriva beslut inom växelvist boende till båda parternas fördel (Harris-

Short, 2010). 

 

Tingsrättens familjerättsliga beslut 
Vid ett uteblivet samförstånd och en fortsatt konflikt återstår för föräldrar att få saken prövad 

som ett mål av domstol. År 2011 var det 50 000 barn vars föräldrar separerade, denna siffra 

har varit nästintill konstant och Singer (2012) redovisar att socialtjänsten år 2011 var delaktig 

med en vårdnadsutredning för 7400 av dessa 50 000 barn.  Fler barn har föräldrar som tvistar i 

domstol än dessa 7400, då en vårdnadsutredning inte sker i alla mål. Antalet barn som varje år 

berörs av sina föräldrars separation förblir nästintill konstant och antalet vårdnadstvister ökar 

med 75 % från 2628 till 4586 mål under åren 2005–2011. En annan siffra som förblir 

nästintill konstant är att de mål som avskrivs vilket oftast innebär att föräldrarna har nått ett 

samförstånd, dessa har varit 621 av 2628 mål (ca 24 %) år 2005 och 870 av 4586 (ca 19 %) 

avskrevs år 2011. En central konsekvens av dessa års ökning av antalet vårdnadstvister i 

Sverige är vad Singer (2012) framhåller som en utmaning för samhällets sätt att hantera 

föräldrars konflikter. Förutsättningar för tingsrätt i vårdnadsbeslut är beroende av den tidigare 

utvecklingen av vårdnadsreglerna. Kraven på att ta hänsyn till det enskilda fallet stärks med 

förtydliganden i lagtexten. Domstol har skärpta krav på sig sedan 2006 års reform att inte 

besluta om delad vårdnad utifrån en allmänt hållen princip om barnets behov av båda sina 

föräldrar. Konkreta förhållanden såsom enskilda föräldrars samarbetsförmåga kring sitt barn 

eller fortsatta konflikter, ska vara av särskild vikt för huruvida föräldrar bör ges gemensam 

vårdnad eller den ena föräldern är lämplig som vårdnadshavare framför den andra (Singer, 

2012). 

 

Gemensam vårdnad förbättrar enligt Singer (2012) kontakten mellan barn och förälder som 

inte bor tillsammans i jämförelse med när den ena föräldern ges ensam vårdnad över den 

andra. En central anledning till den ökade andelen delad vårdnad är att stärka föräldrar som 

har separerat. Rätten har som avsikt stärka dem i sitt föräldraskap och underlätta en fortsatt 

gemensam vårdnad. De flesta föräldrar som inte bor tillsammans är nöjda med sin 

gemensamma vårdnad. Dessa föräldrar anser att ansvar över barnet fördelas lättare inom 

familjen och att deras relationer till barnet och varandra lättare kan utvecklas. Vid en 

separation kan det underlätta för den ena föräldern att få stå kvar som vårdnadshavare när den 

andra föräldern tar det huvudsakliga ansvaret för att barnets dagliga omsorg. Rätten har en 

begränsad möjlighet att avgöra vilken föräldern som bör ges ensam vårdnad över den andra. 

Inledningsvis består underlaget oftast i föräldrarnas förmåga till omvårdnad, trygghet och 
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fostran samtidigt som båda föräldrarna oftast kan ge barnet vad det behöver i dessa avseenden 

på respektive håll. I en tvist behövs vidare vägledning för rätten för att ha giltiga skäl att välja 

den ena föräldern framför den andra. Vårdnaden ges ofta till den förälder som bäst underlättar 

för den andra föräldern att ha ett fortsatt umgänge med sitt barn (Singer, 2012). 

 

Huruvida barnets relation till sina föräldrar stärks av rättsliga beslut är problematiskt då det 

oftast handlar om förälderns behov av kontakt med sitt barn, än att betrakta barnets konkreta 

förhållanden i sin tillvaro (Singer, 2012). Barns uttalanden används nästintill aldrig som en 

del av underlaget till vårdnadsbeslut. Barn som rättslig part innebär främst att ge och 

underlätta för rätten med information. När barn vill delta som rättsligt subjekt och säger 

någonting annat åberopas någonting som visar på brister i barnets integritet, mognad eller 

ärlighet (Röbäck & Höjer, 2009). Domstolar i Sverige är begränsade i sina möjligheter att 

bedöma risker som barnet kan utsättas för av vårdnads- och boendebeslut. Domstolars 

begränsade möjlighet till riskbedömningar är en delvis förklaring till varför barnets behov av 

båda föräldrar i sitt liv betonas i praxis, framför de risker som ett barn har av att fara illa av 

beslut. Domstol och socialnämnd tar tillsammans fram uppfattningar som grundar sig på 

bedömningar och antaganden. Det innebär ett beroendeförhållande för tingsrätten som är 

beroende av att utredningarna faktiskt är grundliga och sakliga (Singer, 2012). Om en 

riskbedömning innehåller flera ogrundade påståenden om att barnet far illa hos ena föräldern, 

kan den andra föräldern avsevärt öka sina möjligheter att få sin vilja igenom i domstol. Värt 

att notera är att föräldrars uttalanden ofta motsätter sig varandra (Singer, 2012). I den 

omfattande vårdnadsutredningen i början av senaste sekelskiftet framkommer att domstolar 

följer utredares rekommendationer i 8 av 10 fall. En förklaring till detta beroendeförhållande 

är att vårdnadsutredningar är tidskrävande att producera och för att effektivisera processen är 

socialnämnden numera mer fria och får redovisa en färdig utredning direkt till domstol (SOU 

[2005:43], 818–819). 

 

Utifrån denna tidigare forskning om vårdnad och boende anses kunskap om barn som part i 

familjerättsprocessen vara begränsad. Det anses att rättens konsekvent uteblivna beaktande av 

barns uttalanden i underlag till vårdnadsbeslut som framkommer av Röbäck och Höjer (2009), 

är belägg för att undersöka familjerättenhetens vårdnadsförslag utifrån attribut hos barnet. 

Tendensen av att genomdriva delad vårdnad och växelvist boende på bekostnad av barnet 

tycks uppstå i västerländska samhällen, liksom samtida Sverige (Harris-Short, 2010; Singer 

2012). Antalet vårdnadstvister har ökat med 75 % på 6 år i Sverige mellan år 2005–2011 

(Singer, 2012) medan antalet barn som varje år berörs av sina föräldrars separation förblir 

nästintill konstant 50 000. Denna rättsliga utveckling syns genom en motsättning mellan en 

social ambition och en rättslig ambition för familjerättsenheten. Utredning av specifika barns 

konkreta förhållanden är en tidskrävande del av rättsprocessen och samtidigt blir 

familjerättsenheten beroende av tingsrättens mål av att hantera tillräckligt lika rättsfall på ett 

allmänt och effektivt sätt. Ett resonemang om i vilken utsträckning tingsrätten tycks döma i 

linje med familjerättsenhetens förslag till beslut utvecklas under studiens analys. Utredning av 

familjers konkreta förhållanden är en tidskrävande del av rättsprocessen och enheten belastas i 

takt med att föräldrars tvister ökar. Attribut hos barnet kan bli betydande för beslut inom 

vårdnad under dessa samhälleliga förutsättningar och en könsaspekt i vårdnadsfall har 

nästintill uteslutande undersökts utifrån förälderns kön. 

 

Teori och begrepp 
Kritisk realism 
Denna studie har inspirerats av kritisk realism som vetenskapsteoretisk grund. Utifrån vad 

Danermark (2003) redogör för som ett kritiskt perspektiv på empiri, betraktas empiriska 
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förhållanden inom kritisk realism som genererade av en mekanism. Enligt Danermark (2003) 

är konsekvenserna av mekanismen vad som förklarar hur någonting uppstår och händer i 

världen. Inom kritisk realism betonas teoretiska mekanismer då kunskap inte endast är 

empiriska regelbundenheter. Vetenskapsteorin är realistisk då verkligheten antas vara 

objektivt oberoende av kunskapen om den. Denna verklighet är ordnad i nivåer. Enligt 

Danermark (2003) kommer en empirisk regelbundenhet till uttryck på en specifik nivå. Det 

empiriska uppstår på grund av en mekanism och dess empiriska uttryck är beroende av delar 

från den nivå som är över respektive under nivån av intresse. 

 

I figuren nedan (se figur 1) illustreras hur nivån av intresse (i) är beroende av den 

underliggande (u) och den överliggande (ö) nivån, något Danermark (2003) förklarar som 

kontexten för den specifika nivån av intresse. Kontexten är central att beakta då nivåernas 

specifika mekanismer bidrar till att bestämma det empiriska uttryck som uppstår på den 

centrala nivån av intresse (i). Konsekvenserna som uppstår av familjerättsenhetens 

vårdnadsförslag betraktas i denna studie som en ojämlik könsfördelning, som är beroende av 

ett ömsesidigt förhållande mellan allmänhetens normer (u) och tingsrättens handlingskraft (ö). 

 

Ett sätt att sammanfatta vad som har berörts hittills är att kunskap inom kritisk realism antas 

vara kontextpåverkad och teoriberoende. En abstrakt och verklig mekanism antas existera för 

att betrakta ett empiriskt uttryck utifrån ett teoretiskt förhållande. Teori är ett tolkande 

ramverk som är nödvändigt för att kunna nå kunskap om hur ett fenomen tar sig uttryck 

empiriskt på en nivå av verkligheten utifrån en viss kontext (Danermark, 2003). Den främsta 

anledningen att studiens vetenskapsteoretiska grund redogörs för under teoriavsnittet är för att 

förtydliga studiens val av teori och begrepp. Teorin nedan om det kommunikativa handlandet 

innebär för studiens syften att en mekanism antas för att kunna resonera om hur skillnaderna 

mellan pojkar och flickor uppstår utifrån de nivåer som begreppen nedan tar fasta på. 

 

Det kommunikativa handlandet 
Habermas teori berör en kommunikativ rationalitet. Enligt Habermas bestäms människors 

mål, intressen och motiv genom den interaktion de deltar i. Den mellanmänskliga praktiken 

och språket är vad som gör handlingar rationella. När människors mellanmänskliga och 

vardagliga sätt att tala med varandra utmanas, deltar de i en offentlig diskurs. Dessa samtal är 

en procedur utifrån vissa universella villkor som alltid gäller. Med andra ord, vad som alltid 

krävs för att säga att vissa kunskapsanspråk är mer giltiga än andra vid en tidpunkt. Det är i 

dessa mellanmänskliga samtal som det finns en möjlighet att praktiskt utveckla människors 

samförstånd. Ett villkor är att en förtryckande ojämlikhet inte kan förenas med ett 

samförstånd mellan människor. Huruvida människors handlingar är rationella eller inte beror 

på det samförstånd som uppstår eller uteblir mellan människor. Ett samförstånd är inte 

förenligt med en förpliktelse och består inte i en ytlig enighet för enighetens skull. 

Människors behov av att nå ett samförstånd om vad som är sant och korrekt kräver en insikt 

och konsensus med varandra. Anspråk på saklighet har sitt krav av att kunna förstås och 

anspråk på normativ korrekthet reser krav på att kunna erkännas socialt. Det centrala är med 

andra ord huruvida dessa anspråk accepteras eller avvisas, vilket måste ske med sakliga eller 

normativa grunder (Carleheden, 1996). Ett samförstånd kan beskrivas att faktiskt övertyga 

varandra sakligt, till skillnad från att ytligt övertala någon för egen vinning. Carleheden 

(1996) förklarar att Habermas kommunikativa handlande är vad som får individer att 

samordna sina handlingar i samhället vilket sker med språket som grund. Denna diskursiva 

överenskommelse om vad som är sant och korrekt sker alltid i kraft av det bättre argumentet 

och dess indirekta tvång på människor att accepteras eller sakligt avvisas. Med andra ord, vad 

som kommer att gälla är vad som kan sägas sakligt med någon annan och vad som kan ligga i 
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allmänhetens intresse av att vara korrekt. Sammanfattningsvis, i linje med det kommunikativa 

handlandet antas dessa anspråk i människors samtal vara vad som är grunden till den sociala 

ordning som upprätthålls mellanmänskligt. 

 

System och livsvärld 
Habermas sammanför i sin teori det systemteoretiska begreppet system med det 

fenomenologiska begreppet livsvärld. Denna sammanföring tillför en punkt mellan 

människors egen inre värld och samhällssystem (Carleheden, 1996). Det anses att 

familjerättsenheten är i den punkt som Habermas begrepp berör, i form av att möta familjers 

livsvärld och rättssystem. Enligt Carleheden (1996) är vad som skiljer begreppen åt att 

livsvärld bygger på ett gemensamt samförstånd. Livsvärld begreppsliggör den del av 

samhället där integration är någonting som sker mellan människor socialt. Denna sociala 

process är grundläggande för teorin och bygger på intentionen av människors handlingar. 

Livsvärld tar fasta på världsbilder som människor skapar symboliskt och delar med varandra 

för att nå ett samförstånd. Livsvärlden är en ständig bakgrund till människors kommunikation 

och förstås inte i sin helhet av individen själv. Begreppet tar fasta på en bakomliggande resurs 

som används för att upprätthålla samförstånd mellan människor när de är verksamma i ett 

samhälle. System bygger istället på konsekvenserna av människors handlingar. System 

begreppsliggör den del av samhället där integration är någonting som sker av sig själv 

systemiskt. Konsekvenserna av människors handlingar integreras kausalt till ett eget 

samhällssystem. Människors intentioner och normativitet når inte innanför systems yttre 

gränser. Till exempel är rätten en offentlig institution i samhället vars funktion är att behålla 

eller alternativt framkalla en legitimitet i människors normativa livsvärld. Om en lojalitet från 

allmänheten upprätthålls, kan rätten fortsätta representera allmänhetens åsikt. I rätten 

kombineras en normativ korrekthet från allmänheten och en ensamrätt på funktionen av att 

fatta tvingande beslut. System möjliggör inte situationer där den mellanmänskliga 

kommunikationen utmanas till livsvärldens diskurs om saklighet och korrekthet. Med andra 

ord, ur ett systemperspektiv, vill människor uppnå egen vinning eller regleras av den ordning 

som gäller (Carleheden, 1996). 

 

En central problematik som uppstår i samhällen är Habermas metafor av ett system som 

koloniserar allt mer på invånares livsvärld. Systemet tycks vara i en kontrollerande position 

medan det helt och hållet är beroende av vad den kontrollerar. Vad metaforen och Habermas 

teori möjliggör är att betrakta rättssystem som grundad i och beroende av allmänheten för sin 

fortsatta möjlighet till kontroll (Carleheden, 1996). Enligt Habermas kan rättssystem inte 

fungera utan en allmänhet med ett samförstånd om systemets legitimitet. Utan en allmänhet 

sker det ingen social integration mellan människor som är grundläggande för samhällssystem. 

Bedrägeri sker mellan människor i deras livsvärld och inom system. En central skillnad är att i 

linje med Habermas teori finns det ingen uteslutande funktion hos system som reglerar 

ojämlikheter. Ett bedrägeri i människors livsvärld innebär att möjligheten till social 

integration och samförstånd uteblir. I system uteblir en reglerande funktion då det är 

konsekvenserna av människors sociala handlingar som integreras kausalt in i systemet 

(Carleheden, 1996). Det centrala för våra syften är det tudelade förhållandet mellan system 

och livsvärld som utvecklas vidare nedan, att system saknar en egen funktion av att reglera 

ojämlikheter och att allmänheten är de som kan förbättra system. 

 

I linje med Habermas teori beaktas mekanismen det kommunikativa handlandet utifrån det 

tudelade förhållandet mellan system på en makronivå och livsvärld på en mikronivå (se figur 

1). Denna sammanföring av två begreppsliga nivåer tillför en punkt mellan människors egen 

inre värld och samhällssystem, som ska förstås mot bakgrund av Habermas samhällsutopi som 
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ett samtida samhälle kan utvecklas mot (Carleheden, 1996). Utopin betonas här som central 

då den är nödvändig som bakgrund till de samhällsutvecklingar som berörs i studien och är 

vad som gör teorins tudelade fokus giltigt. Enligt Carleheden (1996) når människor i utopin 

allt mer ett samförstånd då det ordnas samhälleliga former för människor att ta ansvar. Ett 

samhälle som möjliggör former för att allt mer utveckla människors möjlighet att nå ett 

samförstånd om vad som ska gälla. Det anses att Habermas utopi ligger i linje med de 

samhälleliga omständigheter som skulle vara ideala för familjerättsenheten och tingsrätt. Ett 

ideal som anses komma till uttryck i ett samhälle där en utveckling av föräldrars ansvar och 

samförstånd möjliggörs allt mer. Sammanfattningsvis, det är mot bakgrund av Habermas 

utopi som den begreppsliga punkten som familjerättsenheten anses befinna sig i, mellan 

människors egen inre värld och samhällssystem, ska förstås. 

 

Habermas samhällsteori betraktas utifrån kritisk realism med det kommunikativa handlandet 

som mekanism. En samvariation undersöks mellan barnets kön och vårdnadsförslag i 

familjerättsenhetens utredningar. De empiriska resultat som finns om skillnaderna mellan 

flickor och pojkar betraktas utifrån ett förhållande mellan samhälle och familj som illustreras 

av figur 1 nedan. I denna studie reduceras inte familjer och samhällsstrukturer till samma sak 

och i linje med den kritiska realismens perspektiv på aktör och struktur (Danermark, 2003; 

Brandén, 2015) är de ömsesidigt beroende av varandra utan en inbördes ordning. 

 

 

 
Figur 1 - Rättsprocessen, Beroendeförhållanden  

 

Det centrala är familjerättsenheten och tingsrätt på en institutionell nivå (i). I den här studien 

betraktas institutioner utifrån de normer som har etablerats för att ordna människors beteenden 

och handlingar (Nationalencyklopedin, 2019a). Det innebär att institutionernas normer är en 

kontext som föregår allmänhetens och familjers interaktion, i linje med vad Brandén (2015) 

redogör för som att underlätta eller försvåra ett socialt handlande. Individers handlingar 

förändrar eller återskapar kontexten för nästgående sociala interaktion och denna procedur 
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upprepas över tid. Med andra ord, struktur och aktör har ett ömsesidigt beroendeförhållande 

utan en inbördes ordning. Mekanismen det kommunikativa handlandet är vad som antas 

generera konsekvenserna av dessa beteende- och handlingsmässiga normer som studien 

sammantaget tar fasta på utifrån nivå (i) under studiens omständigheter. Vad som kommer till 

uttryck på denna nivå (i) är beroende av vad som sker normativt inom familjer och 

allmänheten (u) samt av tingsrättens handlingskraft (i/ö) i form av nivåspecifika mekanismer. 

 

De beroendeförhållanden som studeras i rättsprocessen återfinns som mekanismer dels på en 

interindividuell nivå (u) som berör familjer och allmänhetens normer. Normer är moraliska 

och rättsliga riktlinjer om vad som är vanligt och godtagbart gällande människors beteenden 

och handlingar (Nationalencyklopedin, 2019b). I studien betraktas samhällsutvecklingar som 

beroende av hur utbredda allmänhetens olika normer är om vad som är korrekt. I linje med 

begreppen livsvärld och system är rättssystems normativa korrekthet och legitimitet grundad i 

allmänhetens livsvärld och normer. Familjer är för våra syften ingen isolerad grupp i 

samhället utan betraktas som en representation av allmänhetens normer om vad som är 

legitimt för rätten. Detta resonemang är ett exempel på hur, struktur och aktör har ett 

ömsesidigt beroende av varandra (Brandén, 2015). Den kontext (u/ö) som omger 

familjerättsenheten (i) är aspekten normativitet på en mikro- och aspekten handlingskraft på 

en makronivå. Familjerättsenheten betraktas med andra ord utifrån den punkt som Habermas 

teori berör i sina möten med familjers livsvärld (u) och rättssystem (ö). 

 

I linje med Habermas teori används begreppet system och begreppet livsvärld för att utveckla 

ett resonemang om studiens empiriska samvariationer och besvara studiens tredje 

frågeställning. Vad begreppen livsvärld och system tillför är att i takt med att föräldrars och 

allmänhetens konflikter blir mer utbredda och ett samförstånd uteblir, antas behovet av 

rättssamhällets handlingskraft öka. Med andra ord, aspekten normativitet och rättslig 

handlingskraft abstraheras av familjerättsprocessen och dessa förhåller sig till varandra 

ömsesidigt, vilket är vad som framkommer av studiens titel som “allmänhetens rätt”. 

Begreppet livsvärld används för att urskilja aspekten normativitet av rättsprocessen, att vad 

som är legitimt för rätten är normativt grundat i allmänheten och familjer. Begreppet system 

används för att urskilja aspekten handlingskraft av rättsprocessen, att tingsrätten är ett 

beslutande rättssystem som kan ha en tvingande samhällsfunktion. Utifrån detta 

beroendeförhållande mellan allmänhetens normer och tingsrättens handlingskraft utvecklas ett 

resonemang om empiriska skillnader mellan pojkars och flickors vårdnadsförslag som en 

ojämlik fördelning där konsekvenserna av förslagen som beslut och för allmänheten beaktas. 

 

Metod och material 
Etik 
Konfidentialitet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att uppgifter som har tilldelats 

forskaren i förtroende inte ska spridas till obehöriga. Lag (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor, härmed etikprövningslagen, ska enligt 3 a § tillämpas när 

forskning behandlar personuppgifter. Enligt etikprövningslagen (2003:460) 9 § ska risker for 

personens halsa, säkerhet och integritet vägas mot forskarnas vetenskapliga intressen. Med 

anledning av GDPR berörs lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning, härmed dataskyddslagen. Enligt dataskyddslagen (2018:218) 3 kap 7 § 

får känsliga personuppgifter behandlas för statistiska ändamål när det är nödvändigt och 

forskningsintresset överväger de risker som finns för otillbörligt intrång i den enskilda 

personens integritet med anledning av behandling av personuppgifterna. De huvudsakliga 

etiska problem som uppstått under studiens gång har relaterat till datainsamlingsmetoden. Vid 

datainsamling i vetenskapliga arbeten finns det fyra huvudsakliga etiska krav att förhålla sig 
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till, dessa är informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Den datainsamlingsmetod som använts har inneburit att ingen 

kontakt med enskilda individer behövts då de domar och utredningar vi utgått ifrån räknas 

som allmänna handlingar. Nyttjandekravet innebär att information som samlats in om 

privatpersoner enbart får användas i forskningssyfte och inte för kommersiell vinning eller i 

annat syfte än forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Den information som samlats in i denna 

studie kommer enbart nyttjas i forskningssyfte, efter arbetets färdigställande och godkännande 

kommer all data om privatpersoner förstöras. Informationskravet går ut på att privatpersoner 

som deltar i en studie ska informeras om vad studien går ut på och hur deras utsagor kommer 

användas.  

 

Inhämtning av data som redan existerar i form av exempelvis myndighetsregister, innebär här 

ett ställningstagande huruvida informationskravet gäller eller om det bör förbises. 

Samtyckeskravet innebär att aktiva respondenter som lämnar uppgifter i en studie ska lämna 

sitt samtycke till användandet av dessa uppgifter, vid inhämtande av redan existerande 

uppgifter i form av exempelvis myndighetsregister behöver forskaren dock inte inhämta 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Då denna studies data utgörs av utredningar och domar 

inhämtade från Örebro tingsrätt och är allmänna handlingar, har en diskussion förts hur 

informations- och samtyckeskravet bör hanteras. Ingen information om respondenter 

framkommer i studien och det är utifrån studiens framförande inte möjligt att identifiera 

någon av studiens respondenter, därmed beslutades att dessa krav inte gäller denna studie. 

Skulle någon mot all förmodan läsa denna studie och tycka sig känna igen sin situation anses 

denna studiens uppbyggnad möjliggöra en trygghetskänsla hos denne då ingen personlig 

information kan identifieras av andra läsare. Informations-, samtyckes- och nyttjandekravet 

berör med andra ord inte denna kvantitativa studie på ett direkt sätt utan det gör främst 

konfidentialitetskravet. De utredningar och domar tingsrätten tillhandahöll kunde antingen 

hämtas ut i pappersformat eller behandlas digitalt i tingsrättens lokaler. Att hämta ut 

pappersformat skulle dels ställa högre krav på ett etiskt förhållningssätt gentemot lagring av 

personuppgifter och dels kosta en del pengar. Därför gjordes valet att hantera dessa 

handlingar digitalt i tingsrättens lokaler. För att tillgodose det lagstadgade 

konfidentialitetskravet nyttjades enbart tingsrättens egna verktyg på tingsrätten. Ett USB-

minne tillhandahölls av tingsrätten varpå alla domar och alla utredningar var lagrade. Den 

bärbara dator som tillhandahölls av tingsrätten är den enda dator som tingsrättens USB-minne 

har använts på. Inga av dessa hjälpmedel fördes någonsin utanför tingsrättens lokaler för att 

garantera att ingen information i dessa utredningar och domar skulle kunna komma att falla i 

någon annans händer. Dessa åtgärder anses minimerar sannolikheten att berörda personernas 

hälsa, säkerhet och integritet riskeras på något sätt av studien. Detta sätt att motverka 

bristande konfidentialitet är i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer (2012) av att 

förvara personuppgifter på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Personuppgifterna ska lagras på ett sådant sätt att det är praktiskt omöjligt för utomstående att 

komma åt dem, ett problem som anses ha hanterats på ett rimligt sätt i samarbete med 

tingsrätten eftersom all insamling av data utfördes på plats. 

 

Alla utredningar och domar fick av tingsrätten en kombination av siffror och bokstäver som 

identifikationsnyckel. I syfte av att säkerställa konfidentialiteten ytterligare skapades en egen 

nyckel där tingsrättens identifikationsnyckel slumpmässigt omkodades till en ny fyrsiffrig 

sifferkombination. En slumpmässig procedur utfördes systemiskt genom att ge det tionde 

fallet den första nyckeln för att därpå ge vart tionde fall nyckeln näst på tur, som anses vara i 

likhet med ett systemiskt slumpmässigt urval (Nilsson, 2014). Syftet med nyckeln är att ingen 

annan ska kunna veta vilket fall som motsvarar vems utredning, samtidigt som specifika fall 
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kan hittas igen för närmare genomgång. Detta sätt att hantera tingsrättens 

identifikationsnyckel anses vara i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer (2012) av att 

anteckna personuppgifter på ett sätt så att utomstående inte kan identifiera vilka personer som 

studien berör. Den egna identifikationsnyckeln har inte lagrats tillsammans med varken 

tingsrättens dokument eller med det Excel-dokument som skapades för att lagra datan som 

insamlades. Nyckeln har i stället lagrats på ett medtaget USB-minne som har skrivskyddats 

för extra säkerhet och som kommer att förstöras vid studiens avslut. 

 

Metodval 
Informationssökning 

Insamlingen av tidigare forskning har skett genom en systematisk litteraturgenomgång för 

replikerbarhet, relevans och översikt av forskningsfältet. Vid en systematisk 

litteraturgenomgång används databaser för att leta fram relevant litteratur om det ämne 

studien ämnar undersöka (Booth, Papaioannou & Sutton, 2016). Studiens litteratursökning har 

gjorts i enighet med det Booth. mfl (2016) skriver om systematisk litteratursökning. 

Litteraturgenomgången ägde rum från 2019-04-08 till 2019-04-10 med Örebro 

universitetsbiblioteks databaser utifrån ämnesområdet socialt arbete i nedanstående databaser. 

Booleska operatorer används vid systematisk litteraturgenomgång för att underlätta och 

systematisera sökningen genom att använda ord som AND, OR och NOT för att kombinera 

sökorden (Karolinska institutet, 2018). Efter att sökningar med sökord som “child* sex” och 

“child* gender” i kombination med övriga sökord genomfördes, konstaterades att ingen 

forskning fanns om barnets kön i vårdnadsutredningar. Då ingen tidigare forskning fanns 

utfördes litteratursökningen i stället på bedömda närliggande områden. Kriterier valdes för 

ökade möjligheter till relevanta artiklar. Kriterierna var att artiklarna skulle innehålla 

information om familjerättsliga utredningar eller domar med ett fokus på vårdnad, artiklarna 

ska utgå från länder i västvärlden samt att den rättsliga processen med fokus på föräldrarnas 

kön och fördelningen av vårdnad skulle beaktas. Vid sökningarna lästes först rubriken på alla 

artiklar och ett första urval gjordes av vilka som verkade relevanta för studien. Dubbletter 

sållades genomgående ut. Artiklar vars rubrik framstod som relevanta för studien öppnades 

upp i PDF-format och artikelns abstract lästes. Vid detta moment sållades ytterligare artiklar 

bort då dess relevans för studien visades vara liten eller obefintlig. Kvarvarande artiklar lästes 

igenom i sin helhet och en slutgiltig gallring genomfördes. I de olika databaserna valdes 

följande avgränsningar för att snäva av sökningen: 1. Tidsspann: 2000–2019, 2. Språk: 

engelska eller svenska, 3: Peer-reviewed, 4: fulltext online.  

 

Sökningen i databaserna ASSIA & PsycINFO skedde med sökorden: 

(“Family law” OR ”family justice”) AND (“joint custody” OR “share”) NOT “violence” 

1. sökningen i databasen ASSIA resulterade i 19 artiklar, varav en artikel där relevans till 

arbetet kunde finnas. 

2. sökningen i databasen PsycINFO resulterade i 69 artiklar, varav en artikel var relevant för 

studien. 

 

Två sökningar utfördes i databasen Primo, den första utfördes med sökorden: 

(“Family law” OR ”family justice”) AND (”child custody” OR ”joint custody” OR ”shared 

custody” OR custody) AND judge AND (”custody experts”) AND (”custody disputes”). 

Sökningen resulterade i 9 artiklar varav en dubblett till en redan medtagen artikel men ingen 

av de andra artiklarna räknades som relevanta vilket fick till följd att en andra sökning gjordes 

på primo. 

 

Den andra utfördes med sökorden: 
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(”Family law” OR ”family justice”) AND (”children's views”), vilket resulterade i 24 träffar 

varav två artiklar ansågs vara relevanta för studien. 

 

Tre sökningar utfördes i databasen SSPC, den första utfördes med sökorden: 

(“Family law” OR ”family justice”) AND (“joint custody” OR “share”) NOT “violence”, 

vilket gav 111 träffar varav två artiklar ansågs som relevanta. 

 

Den andra utfördes med sökorden: 

(”Family law” OR ”family justice”) AND (”child custody” OR ”joint custody” OR ”shared 

custody” OR custody) AND “judge”AND (”best interests of the child”), vilket resulterade i 

16 träffar varav en artikel ansågs som relevant. 

 

Den tredje utfördes med sökorden: 

(”Family law” OR ”family justice”) AND (”child custody” OR ”joint custody” OR ”shared 

custody” OR custody) AND “judge” AND ”domestic violence”, vilket resulterade i 19 träffar 

varav en artikel ansågs som relevant. 

 

Datainsamling 

Studiens data samlades in från Örebro tingsrätt med utgång i ett målinrikta urval i 

kombination med ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Valet att utgå från Örebro tingsrätt 

skedde utifrån kriteriet att tingsrätten har lättillgängliga och goda data gällande 

vårdnadsutredningar samt motsvarande domslut. Anledningen till att tingsrätten valdes som 

källa för datainsamling snarare än socialtjänstens egna arkiv är då tingsrätten innehar samtliga 

utredningar tillsammans med sina respektive domslut. Insamlingen av studiens empiriska 

material började utifrån en e-postkontakt med Örebro tingsrätt. En arkivarie verksam inom 

den administrativa avdelningen på tingsrätten sammanställa samtliga domar i 

vårdnadsärenden från Örebro tingsrätt under perioden 2014–2018. Information om 

tillvägagångssätt gavs vilket innebar att data enbart kunde fås digitalt och då endast på plats i 

tingsrättens lokaler om inte samtliga domar och utredningar beställdes ut i pappersformat till 

en omfattande kostnad. Väl på plats i tingsrättens lokaler tillhandahölls ett USB-minne med 

897 domar samt en lånedator som användes för att manuellt sortera ut relevanta domar enligt 

våra kriterier: 

  

1.     Domar gällande särskilt förordnad vårdnadshavare är irrelevanta. 

2.     Minst en av föräldrarna samt barnet ska vara skrivna i Örebro kommun. 

3.     Båda föräldrar ska vara kontaktbara och delta i utredningen och inte vara 

representerade av en god man. 

4.     Fall med samförståndslösningar före avslutad utredning är irrelevanta. 

5.     Alla fall ska beröra vårdnad, boende och umgänge. 

 

Motiveringen till att minst en av föräldrarna och barnet ska vara skrivna i Örebro är att detta 

kriterium säkerställer att utredningen till största delen gjordes av familjerättsenheten i Örebro 

kommun. En utredning utförd av en annan socialtjänst skulle kunna påverka hur utredningen 

har genomförts och därmed generera ett annat förslag till beslut. Sammanfattningsvis fanns 

det då kvar 54 av 897 domar som inte rör särskilt förordnad vårdnadshavare, berör vårdnad, 

boende och umgänge, med minst en förälder samt barnet boende i Örebro kommun där 

parterna inte kunde komma till en samförståndslösning före avslutad utredning. När dessa 54 

domar var framtagna lämnades USB-minnet tillbaka till arkivarien på tingsrätten för att få de 

tillhörande utredningar som föregick domarna. Efter ett par dagar hörde arkivarien på 

tingsrätten av sig och informerade om att utredningarna var framtagna varpå insamlandet 
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återupptogs i tingsrättens lokaler där genomgång de domar som ansamlats utfördes. Domarna 

med tillhörande utredningar sorterades systematiskt efter namn i egna mappar. Dessa 54 

domar lästes med tillhörande vårdnadsutredningar och data samlades in utifrån de variabler 

studien ämnade utgå ifrån. De 54 domar med tillhörande vårdnadsutredningar genererade 83 

unika barn, 42 flickor och 41 pojkar, vilka betraktas som respondenter i studien. Dessa 

variabler eftersöktes: 

 

 1.     Barnets kön (oberoende variabel) 

 2.     Förslag till beslut, vårdnad (beroende variabel) 

 3.     Dom, vårdnad (beroende variabel) 

 4.     Förslag till beslut, boende (beroende variabel) 

 5.     Dom, boende (beroende variabel) 

 6.     Föräldrarnas härkomst (kontrollvariabel) 

 7.     Våld (kontrollvariabel) 

 8.     Barnets ålder (kontrollvariabel) 

 9.     Antal orosanmälningar (kontrollvariabel) 

 10.  Huruvida föräldrarna kom överens efter avslutad utredning (kontrollvariabel) 

  

Databearbetning 

Enhet är vad som undersöks av studien där en variabel tar fasta på den egenskap som varierar 

bland enheten. I syfte att mäta variabeln bestäms ett variabelvärde (Lindgren, 2014). I studien 

undersöks variabeln kön hos barn genom att mäta värdet pojke eller flicka. Ett 

ställningstagande gjordes att föräldrarnas kön inte var av intresse för studiens egna empiri 

förutom i förhållande till de vårdnadsförslag och beslut familjerättsenheten och tingsrätten 

gör. Bearbetning av den insamlade data började med en första kategorisering av typerna av 

vårdnad med barnets kön. Denna kategorisering sker både för förslag till beslut respektive 

beslut och de resulterar i följande kategorier: 

 

Förslag                                                                       Beslut 

Ensam vårdnad mamma, Flicka                                 Ensam vårdnad mamma, Flicka 

Ensam vårdnad mamma, Pojke                                  Ensam vårdnad mamma, Pojke 

Ensam vårdnad pappa, Pojke                                      Ensam vårdnad pappa, Pojke 

Ensam vårdnad pappa, Flicka                                     Ensam vårdnad pappa, Flicka 

Gemensam vårdnad                                                    Gemensam vårdnad 

 

Efter den första kategoriseringen är nästa steg att bearbeta den data som ligger till grund för 

studiens variabler i form av våld, ålder och härkomst från den egna empirin. Dessa variabler 

används för att kontrollera samvariationen mellan förslag till beslut och barnets kön. 

Samvariationen mellan tingsrättsdom och barnets kön har en egen variabel och kontrolleras 

mot samförstånd definierat som förekomst av samförstånd mellan föräldrarna vid tingsrättens 

huvudförhandling i tvisten. När annan data än den egna används i analytiska syften klargörs 

det med referens. Våld definieras i arbetet som förekomst av bekräftat eller anklagat fysiskt 

våld och har kodats till en variabel med alternativen Ja, bekräftat eller anklagat våld och Nej 

inget våld, då intresset ligger i att undersöka hur våld påverkar förslag till beslut samt beslut. 

Ett försök att dela in variabeln ålder i tre grupper gjordes men då antalet barn över 13 års 

ålder var få resulterade korstabuleringar i oklara data vilket försvårade en analys. Detta 

problem i kombination med ett ökat intresse av att undersöka ålder utifrån skillnader mellan 

barn som inte kan höras av familjerätten och barn som familjerätten kan prata mer ingående 

med utifrån ålder valdes följande kodning av ålder. Ålder kodas nominalt som “små barn” 

motsvarande 1–4 år samt “stora barn” som gäller barn 5–17 år. Härkomst kategoriseras som 
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svenskklingande namn båda föräldrar, icke-svenskklingande namn båda föräldrar samt ena 

förälder svenskklingande namn. Variabeln härkomst kodades till två kategorier, den ena var 

då en eller båda föräldrar har svenskklingande namn och den andra var när ingen förälder har 

svenskklingande namn. 

 

Programmet SPSS används för att göra statiska analyser. En korstabell tar fram ett första 

råmaterial om hur två variabler förhåller sig till varandra. Tabellen presenterar fördelningen 

av två variabler för att betrakta hur antalet fall av variablerna förhåller sig till varandra. 

Fördelningen av variablerna uttrycks med en korstabulering som att den ena variabeln är mer 

förekommande än den andra (Djurfeldt mfl., 2018). Urvalet var 83 unika barn där antalet 

knappt skiljde sig åt i sin fördelning mellan kategorin pojke och kategorin flicka. Procent 

anses likväl att föredra vid behandling av data i korstabeller, då procent som relativ frekvens 

gör det enkelt att avläsa tabellen och jämföra i kolumnerna. I det här arbetet används 

korstabeller för att illustrera en samvariation mellan barnets kön och typen av vårdnad. 

Frågeställningen är hur typen av vårdnad varierar med avseende på barnets kön. Den 

frågeställningen besvaras inledningsvis utifrån korstabulering och en bivariat analys. En 

bivariat analys utförs för att undersöka sambandet/samvariationen (härmed samvariation). Vid 

en korstabulering i SPSS väljs procent i kolumn för att få reda på relationen av variabeln i 

kolumnerna och vad som förväntas ske med samvariationen om ingen samvariation finns 

(Djurfeldt mfl., 2018). Den variabel som placerats i kolumn är barnets kön vilket gör att 

kolumnprocenten förtydligar hur barnets kön är fördelat. Enligt Djurfeldt mfl. (2018) visas ett 

totalt antal respondenter visas på slutet av varje rad samt en procentandel (a.a). Den 

procentandel som visas är för den förväntade procenten om det inte finns någon samvariation 

mellan kolumn och rad. 

 

En bivariat analys ger förmodligen ytlig samvariation, då hur den beroende variabeln varierar 

är högst troligen på grund av fler än en oberoende variabel. Det är med andra ord nödvändigt 

att testa den ursprungliga samvariationen genom att tillföra kontrollvariabler. Denna 

multivariata korstabellsanalys är ett första steg mot att förklara variationen med andra 

beroende variabler som tycks inverka på den ursprungliga samvariationen. Dels för att se vad 

som sker med samvariationen och om samvariationen är faktiskt eller endast en ytligt 

samvariation som uppstår statistiskt (Djurfeldt mfl., 2018). Detta förhållande mellan 

variablerna innebär i denna studie att barnets kön är en oberoende variabeln som placeras på 

tabellens rad och typen av vårdnad är en beroende variabel som placeras på tabellens kolumn. 

Variablerna i arbetet är vad Hjerm (2014) benämner som kvalitativa i form av nominala 

variabler. Dessa variabler berör storheter som kan grupperas utan någon inbördes ordning. 

Exempelvis är barnets kön någonting som kan beskrivas som pojke eller flicka utan någon 

given ordning till grupperingen. 

 

Ett av Pearson Chi2 användningsområde, härmed Chi2, är att testa kvalitativa variablers 

samvariation i korstabeller. Med ett Chi2-test är det möjligt att undersöka slumpens inverkan 

på samvariationen genom att se om det finns en skillnad mellan vad som förväntas finnas och 

vad som observeras. Syftet är att se om variablerna är beroende av varandra, att få ett stöd för 

hypotesen om deras beroende av varandra och om detta beroendeförhållande är statistiskt 

signifikant genom att kontroller om Chi2-testet resulterar i ett p-värde som understiger 0,05 

vilket i så fall innebär att det är 5 % eller mindre sannolikhet att samvariationen beror på 

slumpen. I tabeller där vissa celler innehåller ett litet antal observationer kan ett exakt test, 

exempelvis Fisher's exact test, göras. P-värdet i ett Fisher's exact test skiljer sig mot Chi2 

testets p-värde då det är mer exakt vid lågt antal observationer (Djurfeldt mfl., 2018). Det 

sista steget i bearbetning av det empiriska materialet är att tillämpa Chi2, p-värde samt 
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Fisher's exact test för att finna statistiskt signifikanta samvariationer mellan de undersökta 

variablerna. 

 

Empiriska resultat 
I tabell 1 resulterar utredningarna i att tingsrätten får förslaget ensam vårdnad mamma i 38,1 

% av fallen gällande flickor. Denna procentandel kan jämföras med 70,7 % av pojkar som får 

samma vårdnadsförslag. Förslaget ensam vårdnad pappa lämnas i 23,8 % av fallen gällande 

flickor medan samma förslag presenteras i 4,9 % av fallen för pojkar. Gemensam vårdnad 

skiljer sig inte lika mycket som i fallen för ensam vårdnad. Det är likväl en markant skillnad 

mellan pojkar och flickor, då 38,1 % av alla flickor får förslaget gemensam vårdnad jämfört 

med 24,4 % av pojkar. Det finns en signifikant samvariation mellan förslag till vårdnadsbeslut 

och barnets kön (Chi2 = 10,463, p = 0,005). 

 

Tabell 1. Förslag till beslut angående vårdnad / Barnets kön 

Förslag Flicka Pojke Totalt 

Ensam vårdnad mamma 16 st 

38,1 % 

29 st 

70,7 % 

45 st 

54,2 % 

Ensam vårdnad pappa 10 st 

23,8 % 

2 st 

4,9 % 

12 st 

14,5 % 

Gemensam vårdnad 16 st 

38,1 % 

10 st 

24,4 % 

26 st 

31,3 % 

Totalt 42 st 

100 % 

41 st 

100 % 

83 st 

100 % 

Chi2 = 10,463, p = 0,005 
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I tabell 2 kontrolleras den ursprungliga samvariationen mot förekomst av våld. Förslaget 

ensam vårdnad mamma ges i 78,9 % av fallen rörande pojkar när det framkommer i 

utredningen att våld kan eller har förekommit. Denna fördelning är i stor kontrast till de 0 % 

av fall gällande pojkar där förslaget blir ensam vårdnad pappa. Enbart 37,5 % av flickor får 

förslaget ensam vårdnad mamma under samma förutsättningar och knappt ingen skillnad 

förekommer när flickor ges förslaget ensam vårdnad pappa. Skillnaden för pojkar och flickor 

i förslaget gemensam vårdnad är knapp när våld kan eller har förekommit. Vad som sker med 

samvariationen vid en kontroll mot denna typ av våld är att samvariationen kvarstår och att 

det finns ett signifikant beroendeförhållande mellan variablerna (Chi2 = 9,870, p = 0,007, 

Fisher's exact = 0,006). 

 

Tabell 2. Förslag till beslut angående vårdnad / Barnets kön / Förekomst av våld  

Förekomst Våld Förslag vårdnad Flicka Pojke Totalt 

Ja Ensam vårdnad mamma 9 st 

37,5 % 

15 st 

78,9 % 

24 st 

55,8 % 

Ensam vårdnad pappa 8 st 

33,3 % 

0 st 

0,0 % 

8 st 

18,6 % 

Gemensam vårdnad 7 st 

29,2 % 

4 st 

21,1 % 

11 st 

25,6 % 

Totalt   24 st 

100 % 

19 st 

100 % 

43 st 

100   

Nej Ensam vårdnad mamma 7 st 

38,9 % 

14 st 

63,6 % 

21 st 

52,5 % 

Ensam vårdnad pappa 2 st 

11,1 % 

2 st 

9,1 % 

4 st 

10,0 % 

Gemensam vårdnad 9 st 

50,0 % 

6 st 

27,3 % 

15 st 

37,5 % 

Totalt   18 st 

100% 

22 st 

100 % 

40 st 

100 % 

Totalt antal   42 st 41 st 83 st 

Ja, bekräftat eller anklagat våld, Chi2 = 9,87, p = 0,007, Fisher's exact = 0,006 

Nej, Chi2 = 2,559, p = 0,301, Fisher's exact = 0,270 
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I tabell 3 kontrolleras samvariationen med “barnets ålder”. Pojkar 1–4 år gamla får i 81,8 % 

av fallen förslaget ensam vårdnad mamma medan 37,5 % av flickor i samma åldersgrupp får 

samma förslag. Ensam vårdnad pappa föreslås enbart i totalt 3,7 % av utredningarna, det enda 

barn av 27 som fick det förlaget är flicka. I 56,3 % av utredningarna för flickor 1–4 år ges 

förslaget gemensam vårdnad och enbart i 18,2 % av utredningarna gällande pojkar. 

Samvariationen försvann för barn i åldersgruppen 1–4 år vid en Chi2 analys (Chi2 = 5,311, p = 

0,070) medan ett mer exakt test visar att samvariationen kvarstår (Fisher's exact = 0,042). För 

barn i den äldre åldersgruppen 5–17 år resulterar utredningar som rör pojkar i 66,7 % av fallen 

i vårdnadsförslaget ensam vårdnad mamma jämfört med 38,5 % för flickor. Ensam vårdnad 

pappa föreslogs i 34,6 % för flickor medan enbart 6,7 % för pojkar. Samvariationen mellan 

förslag till vårdnadsbeslut och barnets kön kvarstår i denna åldersgrupp (Chi2 = 7,608, p = 

0,022, Fisher's exact = 0,023). 

 

Tabell 3. Förslag till beslut angående vårdnad / Barnets kön / Barnets ålder 

Ålder Förslag vårdnad Flicka Pojke Totalt 

1–4 år Ensam vårdnad mamma 6 st 

37,5 % 

9 st 

81,8 % 

15 st 

55,6 % 

Ensam vårdnad pappa 1 st 

6,3 % 

0 st 

0,0 % 

1 st 

3,7 % 

Gemensam vårdnad 9 st 

56,3 % 

2 st 

18,2 % 

11 st 

40,7 % 

Totalt   16 st 

100 % 

11 st 

100 % 

27 st 

100 % 

5–17 år Ensam vårdnad mamma 10 st 

38,5 % 

20 st 

66,7 % 

30 st 

53,6 % 

Ensam vårdnad pappa 9 st 

34,6 % 

2 st 

6,7 % 

11 st 

19,6 % 

Gemensam vårdnad 7 st 

26,9 % 

8 st 

26,7 % 

15 st 

26,8 % 

Totalt   28 st 

100 % 

30 st 

100 % 

56 st 

100 % 

Totalt antal   42 st 

100,0 % 

41 st 

100,0 % 

83 st 

100,0 % 

Små barn, Chi2 = 5,311, p = 0,070, Fisher's exact = 0,042 

Stora barn, Chi2 = 7,608, p = 0,022, Fisher's exact = 0,023 

 

I tabell 4 kontrolleras samvariationen mot härkomst. När en eller båda föräldrar har 

svenskklingande namn kvarstår inte samvariationen mellan förslag till beslut och barnets kön 

(Chi2 = 5,034, p = 0,081, Fisher's exact = 0,090). När båda föräldrarna har icke-

svenskklingande namn föreslås det i 81,3 % av utredningarna gällande pojkar att ensam 

vårdnad ska tilldelas mamman. Inga utredningar rörande pojkar resulterar i förslaget ensam 

vårdnad pappa. I 50,0 % av fallen gällande flickor ges förslaget gemensam vårdnad i familjer 
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där båda föräldrarna har ett icke-svenskklingande namn. Samvariationen mellan förslag till 

beslut och barnets kön kvarstår för barn vars båda föräldrar har icke-svenskklingande namn 

(Chi2 = 6,852, p = 0,033, Fisher's exact = 0,038). 

 

Tabell 4. Förslag till beslut angående vårdnad / Barnets kön / Härkomst 

Härkomst Förslag vårdnad Flicka Pojke Totalt 

Minst en förälder har 

svenskklingande namn 

Ensam vårdnad 

mamma 

10 st 

38,5 % 

16 st 

64,0 % 

26 st 

51,0 % 

Ensam vårdnad 

pappa 

8 st 

30,8 % 

2 st 

8,0 % 

10 st 

19,6 % 

Gemensam vårdnad 8 st 

30,8 % 

7 st 

28,0 % 

15 st 

29,4 % 

Totalt   26 st 

100 % 

25 st 

100% 

51 st 

100% 

Ingen förälder har 

svenskklingande namn 

Ensam vårdnad 

mamma 

6 st 

37,5 % 

13 st 

81,3 % 

19 st 

59,4 % 

Ensam vårdnad 

pappa 

2 st 

12,5 % 

0 st 

0, % 

2 st 

6,3 % 

Gemensam vårdnad 8 st 

50,0 % 

3 st 

18,8 % 

11 st 

34,4 % 

Totalt   16 st 

100 % 

16 st 

100 % 

32 st 

100 % 

Totalt antal   42 st 41 st 83 st 

Minst en förälder har svenskklingande namn, Chi2 = 5,034, p = 0,081, Fisher’s exact = 0,090 
Ingen förälder har svenskklingande namn, Chi2 = 6,852, p = 0,033, Fisher’s exact = 0,038  

 

Tabell 5 är en bivariat analys där en samvariation mellan familjerättsenhetens förslag till 

beslut om vårdnad och tingsrättens dom undersöks för dessa vårdnadsfall. I de fall där 

familjerättsenhetens utredning resulterar i förslaget ensam vårdnad mamma tycks tingsrätten 

döma i linje med förslaget i 82,2 % av fallen. Föreslår familjerätten ensam vårdnad pappa 

följer tingsrättsdomen ensam vårdnad pappa i 83,3 % av fallen och förslaget gemensam 

vårdnad resulterar i tingsrättsdomen gemensam vårdnad i 65,4 % av fallen. 

Sammanfattningsvis följer tingsrättens domare familjerättens förslag i över 80 % av fallen när 

förslaget är ensam vårdnad till någon av föräldrarna. Den totala procenten för alla 

vårdnadstyper är i genomsnitt 76,97 % och en samvariation finns (Chi2 = 69,986, p = 0,000). 
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Tabell 5. Förslag till beslut angående vårdnad / Tingsrättens dom angående vårdnad 

  Förslag till beslut    

Dom Ensam vårdnad 

mamma 

Ensam vårdnad 

pappa 

Gemensam 

vårdnad 

Totalt 

Ensam vårdnad 

mamma 

37 st 

82,2 % 

0 st 

0,0 % 

 8 st 

 30,8 % 

45 st 

54,2 % 

Ensam vårdnad 

pappa 

3 st 

6,7 % 

10 st 

83,3 % 

 1 

 3,8 % 

14 st 

16,9 % 

Gemensam 

vårdnad 

5 st 

11,1 % 

2 st 

16,7 % 

 17 st 

 65,4 % 

24 st 

28,9 % 

Totalt 45 st 

100 % 

12 st 

100 % 

 26 st 

 100 % 

83 st 

100 % 

Chi2 = 69,986, p = 0,000 

 

Tabell 6 är en frekvenstabell över hur många fall som resulterar i att parterna i en 

vårdnadstvist kommer till en samförståndslösning under huvudförhandlingen i tingsrätten. 

Utav de 83 barn som förekommer i denna studie kom föräldrarna till 44 av dessa barn till en 

överenskommelse under huvudförhandlingen och 44 barn representerar 53 % av fallen.  

Tabell 6. Kom parterna överens om en lösning under huvudförhandlingen 
 

Frekvens Procent Giltig procent 

Ja 44 st 53 %  53 % 

Nej 39 47 %  47 % 

Totalt 83 st 100 %  100 % 

 

I tabell 7 används variabeln “Kom överens” från tabell 6 som en kontrollvariabel i en 

multivariat version av den bivariata analysen från tabell 5. Med andra ord, samvariationen 

mellan familjerättsenhetens förslag till beslut om vårdnad och tingsrättens beslut undersöks i 

dessa vårdnadsfall med kontrollvariabeln kom överens. Kontrollvariabeln representerar i hur 

stor grad föräldrarna till barnen kom överens i tingsrättens huvudförhandling. 

 

Tingsrätten tycks följa det familjerättsliga förslaget ensam vårdnad mamma i 76,9 % av fallen 

då parterna kommer överens och i 89,5 % av fallen då parterna inte kommer överens. Vidare 

tycks tingsrätten följa det familjerättsliga förslaget gemensam vårdnad i 87, 5 % av fallen då 

parterna kommer överens och enbart i 30,0 % av fallen då en samförståndslösning inte nås. 

Det familjerättsliga förslaget ensam vårdnad pappa döms i tingsrätt till gemensam vårdnad i 

100,0 % av fallen då parterna har kommit överens och i 100,0 % av fallen då parterna inte 

kom överens. I alla fall där parter kom överens vid huvudförhandling tycks tingsrätten döma i 

linje med familjerättens förlag i totalt 54,8 %. När en samförståndslösning inte kunde nås 

tycks tingsrätten döma i linje med familjerättens förslag i 73,7 % av dessa fall. 

Samvariationen från tabell 5 kvarstår i tabell 7 (Ja, Chi2 = 20,833, p = 0,045, Nej, Chi2 = 

35,528, p = 0,000). 
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Tabell 7. Förslag till beslut angående vårdnad / Dom från tingsrätten angående vårdnad / Kom 

parterna överens om en lösning under huvudförhandlingen 

  

   

  Förslag till beslut 

Dom Ensam 

vårdnad 

mamma 

Ensam 

vårdnad 

pappa 

Gemensam 

vårdnad 

Totalt 

 

 

Ja, kom 

överens 

Ensam vårdnad 

mamma 

20 st 

76,9 % 

0 st 

0,0 % 

 2 st 

 12,5 % 

22 st 

50,0 % 

Ensam vårdnad 

pappa 

1 st 

3,8 % 

0 st 

0,0 % 

 0 

 0,0 % 

1 st 

2,3 % 

Gemensam 

vårdnad 

5 st 

19,2 % 

2 st 

100,0 % 

 14 st 

 87,5 % 

21 st 

47,7 % 

Total 26 st 

100,0 % 

2 st 

100,0 % 

 16 st 

 100,0 % 

44 st 

 

Nej, kom ej 

överens 

  

Ensam vårdnad 

mamma 

17 st 

89,5 % 

0 st 

0,0 % 

 6 st 

 60,0 % 

23 st 

100,0 % 

Ensam vårdnad 

pappa 

2 st 

10,5 % 

10 st 

100,0 % 

 1 st 

 10,0 % 

13 st 

100,0 % 

Gemensam 

vårdnad 

0 st 

0,00 % 

0 st 

0,0 % 

 3 st 

 30,0 % 

3 st 

100,0 % 

Total 19 st 

100,0 % 

10 st 

100,0 % 

 10 st 

 100,0 % 

39 st 

Totalt antal 45 st 12 st  26 st 83 st 

Ja, Chi2 = 20,833, p = 0,045 

Nej, Chi2 = 35,528, p = 0,000  

 

Analys 
Abduktion 
Abduktion utmärks av ett öppet förhållningssätt gentemot teori och empiri. Syftet är att tolka 

någonting som någonting annat. En abduktiv analys pågår i en spiralrörelse som kan börja 

med observationer eller teori, för att varva dessa två med varandra tills slutsatserna anses vara 

rimliga (Danermark, 2003). I denna studie betraktas abduktion i linje med vad Danermark 

(2003) redogör för som en rekontextualisering. En social handling och konsekvensen av den, 

exempelvis att hälsa på varandra, kan betraktas utifrån en generell struktur. Detta steg från 

konkret till generell innebär en rekontextualisering. Den konkreta hälsningen är i stället en 

ritual i syfte av att skapa social sammanhållning med interna relationer. Med andra ord, det 

konkreta har genomgått en rekontextualisering och betraktas utifrån ett annat sammanhang 

som skiljer sig från det konkreta i att det inte kan direkt observeras. Enligt Danermark (2003) 

är det de valda aspekterna av ett fenomen som gör vissa ramverk mer rimliga att välja framför 

andra. Slutsatserna är likväl felbara då de berör hur någonting möjligen skulle kunna vara 
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utifrån en viss tolkningsram. 

 

Den främsta anledningen att studiens val av abduktion redogörs för under analysavsnittet är 

för att förtydliga hur studien betraktar förhållandet mellan teori och empiri. Teoretiska 

antaganden görs för att varva dessa ställningstaganden nedan med empiriska resultat. 

Antaganden utifrån det teoretiskt ömsesidiga förhållandet mellan allmänheten och 

samhällsstrukturer (se figur 1) varvas med empiriska resultat. Ett resonemang utvecklas 

utifrån dessa förutsättningar om hur skillnaderna mellan pojkar och flickor uppstår i 

vårdnadsförslag som en ojämlik könsfördelning. 

 

Abduktiv analys 
Analysen inleds med ett teoretiskt antagande som är grunden för studiens tredje teoretiska 

frågeställning. Den tredje frågeställningen om en ojämlik fördelning i vårdnadsförslag mellan 

pojkar och flickor besvaras abduktivt utifrån ett teoretiskt förhållande mellan allmänhetens 

normer och tingsrättens handlingskraft. Den ojämlika fördelning som uppstår för 

familjerättsenheten betraktas utifrån mekanismen det kommunikativa handlandet och 

hänvisningar sker till figur 1 för att tydliggöra vilken nivåspecifik mekanism det är som 

beaktas i resonemanget. Analysen delas in i underrubriker utifrån de huvudsakliga frågor som 

har väglett utvecklingen av tankegången. En fråga som undrar om något är rimligt för 

familjerättsenheten innebär att nivåspecifika mekanismer betraktas från både en 

interindividuell (u) och interinstitutionell nivå (ö). Slutsatsen om familjerättsenheten från en 

fråga om rimlighet utvecklas sedan av en fråga som inleds med ordet “är”. En fråga som 

undrar om något är, innebär att nivåspecifika mekanismer betraktas från antingen en u- eller 

ö-nivå för att öka rimligheten av en slutsats om familjerättsenheten. 

 

1. Är det rimligt att resonera om ökningen av antalet vårdnadstvister som beroende av 

en allt mer utbredd norm i allmänheten? 

Det första antagandet i analysen är att behovet av tingsrätt hos föräldrar och allmänheten 

(punkt 1, se figur 1) ökar i takt med att familjers konflikter fortsätter och ett samförstånd 

uteblir. Under tidigare forskning redovisar Singer (2012) att antalet barn som varje år berörs 

av sina föräldrars separationer och antalet samförstånd i tingsrättens huvudförhandling förblir 

nästintill konstanta. Det är antalet vårdnadstvister som ökar och denna enda ökning är en 

utmaning för samhällets sätt att hantera föräldrars konflikter. Det är fler än 7400 barn som 

berörs av sina föräldrars separation och en vårdnadsutredning under år 2011 (a.a.). 

 

I figur 1 nämns analysens tre olika scenarion av rättsprocessen som alla beror av samma 

händelseförlopp. Dessa scenarier är hur mekanismen det kommunikativa handlandet tar sig 

uttryck för familjerättsenheten (i) under detta ömsesidiga förhållande mellan livsvärld (u) och 

rättssystem (i/ö). Vid föräldrars fortsatta konflikter och uteblivna samförstånd kan tingsrätten 

under scenario 1 utöva sin handlingskraft med tvingande beslut på bekostnad av någon av 

föräldrarnas autonomi. Tingsrätten kan under scenario 2 vara ett rättssamhälleligt sätt för 

föräldrar att nå samförstånd som sker i ett måls huvudförhandling. Det tredje scenariot är 

utifrån barnet som part när ett beslut sker utan en grund i barnets konkreta förhållanden och 

på bekostnad av barnets autonomi eller integritet. Dessa tre scenarion beror 

sammanfattningsvis av samma händelseförlopp vilket framkommer av ordningen av 

punkterna för scenarierna i figur 1. Ökningen av antalet vårdnadstvister och föräldrars 

fortsatta konflikter (Singer, 2012) betraktas som beroende av en allt mer utbredd norm i 

allmänheten av att tvista om vårdnad som förälder. De tre scenarierna som slutligen kan 

uppstå vid punkt 5 (se figur 1) i rättsprocessen, antas ha konsekvenser för vilken norm det är 

som blir allt mer utbredd i allmänheten och familjer som kan förklara ökningen i antalet 
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vårdnadstvister. Den samhällsutveckling som sker i ett ökat antal vårdnadstvister (ö) som 

utmanar samhällets sätt att hantera föräldrars konflikter (u) (Singer, 2012), antas öka i takt 

med att familjers konflikter fortsätter och ett samförstånd uteblir. Dessa nivåspecifika 

mekanismer från en överliggande (ö) och en underliggande nivå (u), innebär att 

familjerättsenheten belastas mer när Socialnämnden ger dem fler remisser från tingsrätt 

(punkt 2, se figur 1) för att utföra fler utredningar av familjers förhållanden (punkt 3). 

 

I tabell 2 kontrolleras den ursprungliga samvariationen mellan vårdnadsförslag och barnets 

kön mot kontrollvariabeln anklagat eller bekräftat våld. I analytiska syften kommer anklagat 

eller bekräftat våld inom familjer härmed benämnas som familjers konflikter. Det anses att 

familjers fortsatta konflikter är ett tydligt tecken på att ett samförstånd har uteblivit inom 

familjen. Familjers fortsatta konflikter betraktas som utmaningar för familjerättsenheten. Det 

våld som kan ha skett innan samtalen på familjerättsenheten utesluter familjens möjlighet av 

att nå ett samförstånd. I linje med det kommunikativa handlandet sker ingen social integration 

i människors livsvärld när den mellanmänskliga kommunikationen utmanas och ett 

samförstånd uteblir (Carleheden, 1996). 

 

I tabell 2 framkommer det att den ursprungliga samvariationen kvarstår vid en kontroll mot 

anklagat eller bekräftat våld. Förslaget ensam vårdnad mamma ges i 78,9 % av fallen gällande 

pojkar. Denna fördelning är i klar kontrast till de 0 % av fall gällande pojkar där förslaget blir 

ensam vårdnad pappa. Vidare får 37,5 % av flickor förslaget ensam vårdnad mamma under 

samma förutsättningar som pojkars 78,9 %. Skillnaden för pojkar och flickor i förslaget 

gemensam vårdnad är obefintlig när våld kan eller har förekommit. Familjerättsenhetens 

möten med dessa familjer som berörs av en vårdnadstvist, en vårdnadsutredning och fortsatta 

konflikter, verkar inte innebära en skillnad i förslagen för den gemensamma vårdnadsformen 

medan tydliga skillnader finns mellan de förslag pojkar och flickor ges inom ensam vårdnad. 

Det anses finnas rimliga belägg för att betrakta familjerättsenheten (i) som i ett 

beroendeförhållande till samhällsutvecklingen av vårdnadstvister (ö). I takt med att antalet 

vårdnadskonflikter ökar och samhällets sätt att hantera föräldrars konflikter utmanas (Singer, 

2012), belastas familjerättsenheten rimligen belastas allt mer. Hur det kommunikativa 

handlandet tar sig uttryck för familjerättsenheten (i) under detta ömsesidiga förhållande 

mellan livsvärld (u) och rättssystem (i/ö), betraktas vidare utifrån beroendeförhållandet mellan 

familjerättsenheten och tingsrätt (punkt 4 & 5). Vilket av rättsprocessens tre scenarion (i) (se 

figur 1) som blir allt mer utbrett normativt i allmänheten (u) i takt med att fler föräldrar tvistar 

om vårdnad (ö), betraktas utifrån beroendeförhållandet mellan familjerättsenheten och 

tingsrätt. 

 

2. Är tingsrätten beroende av familjerättsenhetens förslag till beslut i rättsprocessen? 

Behovet av tingsrätt hos föräldrar och allmänheten som antas öka i takt med att familjers 

konflikter fortsätter och deras samförstånd uteblir, innebär att familjerättsenheten belastas allt 

mer när Socialnämnden ger dem fler remisser från tingsrätt (punkt 2) för att utföra fler 

utredningar av familjers förhållanden (punkt 3). Studiens andra frågeställning är att undersöka 

samvariation mellan familjerättsenhetens förslag till beslut och tingsrättens domar. I sista 

stycket av tidigare forskning nämns att i vilken utsträckning tingsrätten tycks döma i linje 

med familjerättsenhetens förslag till beslut utvecklas under analysen. Denna samvariation 

mellan vårdnadsförslag och vårdnadsbeslut sker i 8 av 10 fall (Singer, 2012). 

Beroendeförhållandet mellan familjerättsenheten och tingsrätten antas kunna fastställas av hur 

ofta tingsrätten tycks döma i linje med familjerättsenhetens förslag till beslut och benämns 

som förslagens rättsliga status i figur 1. 
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I tabell 5 framkommer en samvariation mellan familjerättsenhetens vårdnadsförslag och 

tingsrättens beslut. Tingsrätten tycks i genomsnitt av de tre vårdnadsformerna döma i linje 

med familjerättsenhetens förslag i cirka 77 % av alla fall. Detta resultat stämmer överens med 

vad som framkommer i tidigare forskning som att domstol dömer i linje med vårdnadsförslag 

i 8 av 10 fall (Singer, 2012). I tabell 5 framkommer att tingsrätten tycks döma i linje med 

förslaget ensam vårdnad mamma i 82,2 % av dessa fall. Föreslår familjerättsenheten ensam 

vårdnad pappa dömer tingsrättsdomen ensam vårdnad pappa i 83,3 % av dessa fall. Förslaget 

gemensam vårdnad resulterar i tingsrättsdomen gemensam vårdnad i 65,4 % av dessa fall. 

Resultatet från tabell 5 tillför en procentandel för de specifika vårdnadsformerna och stämmer 

överens med resultatet som Singer (2012) framhåller, för de ensamma vårdnadsformerna, 

samt i genomsnittet av de tre vårdnadsformerna. Detta resultat mellan nivå (i) och (ö) 

bekräftar studiens andra frågeställning och en rimlig slutsats är att familjerättsenhetens förslag 

är av rättslig status och central betydelse i samarbetet (punkt 4 & 5, se figur 1). 

 

Detta beroendeförhållande mellan vårdnadsförslag och tingsrättens beslut får konsekvenser 

för familjer och allmänheten vid tingsrättens beslutstagande (punkt 5). I tabell 6 framkommer 

det att föräldrarna kom till ett samförstånd i målets huvudförhandling i 53 % av fallen. Denna 

procentandel motsvarar 44 av 83 barn som berörs av en vårdnadsutredning samt en 

vårdnadstvist där deras föräldrar kom överens vid huvudförhandling. I tabell 7 kontrolleras 

samvariationen mellan vårdnadsförslag och beslut mot huruvida föräldrarna kom överens i 

målets huvudförhandling. I de fall där parter kom överens vid huvudförhandling tycks 

tingsrätten döma i linje med familjerättens förlag i totalt 54,8 % av fallen och i 73,7 % av de 

fall som är utan föräldrars samförståndslösning. Av tabell 7 tycks tingsrätten döma efter 

förslaget ensam vårdnad mamma i 76,9 % av fallen då parterna kommer överens och i 89,5 % 

när parterna inte kommer överens. Förslaget ensam vårdnad pappa döms i tingsrätt till 

gemensam vårdnad i 100,0 % av fallen, oberoende av parternas överenskommelse. När ingen 

samförståndslösning nås av föräldrarna i tingsrättens huvudförhandling tycks tingsrätten döma 

i linje med förslaget gemensam vårdnad i endast 30 % av fallen, i jämförelse med i 87, 5 % av 

fallen då parterna kommer överens. 

 

Av de två scenarion som rättsprocessen kan resultera i utifrån föräldrarna (se figur 1) verkar 

scenario 1 av tvingande handlingskraft uppstå i 73,7 % av dessa fall, eftersom ingen 

samförståndslösning kunde nås. Scenario 2 av tingsrätten som ordnad form för samförstånd i 

huvudförhandling verkar uppstå i 54,8 % av fallen. Scenario 1 av tvingande handlingskraft 

verkar främst uppstå när förslaget är antingen ensam vårdnad mamma eller pappa. 

Tingsrättens beslut som är i linje med förslaget tycks bli tvingande för gemensam vårdnad i 

30 % av fallen, eftersom ingen samförståndslösning nås av föräldrarna i tingsrättens 

huvudförhandling. Scenario 2 av ordnad form för samförstånd i huvudförhandling verkar 

uppstå främst vid gemensam vårdnad då tingsrätten tycks döma i linje med förslaget i 87,5 % 

av fallen, eftersom parterna kom överens. Tingsrätten dömer i linje med förslaget ensam 

vårdnad mamma i 76,9 % av fallen då parterna kommer överens. Förslaget ensam vårdnad 

pappa döms i tingsrätt till gemensam vårdnad i 100,0 % av fallen oberoende av en 

samförståndslösning. Hur beroende tingsrätten tycks vara av familjerättsenhetens förslag till 

beslut blir tydligare i de fall där ingen samförståndslösning nås av föräldrarna och 

familjerätten föreslår ensam vårdnad antingen till mamma eller pappa. Det familjerättsliga 

förslaget gemensam vårdnad döms oftare till fördel för mamman med ensam vårdnad, än till 

fördel för pappan. Förslaget ensam vårdnad mamma tycks följas och är beroende av huruvida 

föräldrarna kom till ett samförstånd, medan förslaget ensam vårdnad pappa tycks inte följas 

och döms till alltid till gemensam vårdnad. Vid förslaget ensam vårdnad mamma eller pappa 

verkar förslag till beslut vara av större betydelse om parterna inte kommer överens vid 



27 

 

huvudförhandling. 

 

Ett svar på studiens tredje frågeställning om skillnader mellan pojkar och flickor i en ojämlik 

fördelning av vårdnadsförslag, är att de rimligtvis verkar vara beroende av förhållandet mellan 

allmänhetens normer och tingsrättens handlingskraft. Under denna fråga som berör en 

nivåspecifik mekanism på (ö) om tingsrätten är beroende av familjerättsenhetens förslag till 

beslut (i) i rättsprocessen, verkar det vara rimligt att dra en slutsats om familjerättsenheten. 

Beroendeförhållandet mellan familjerättsenheten och tingsrätten som benämns som förslagens 

rättsliga status, har olika normativa konsekvenser av tingsrättens handlingskraft (punkt 5) 

beroende av föräldrars samförstånd. De främsta normativa konsekvenser som är rimliga att 

uppstå i familjer och allmänheten (u) av vårdnadsförslag, verkar skilja sig åt beroende på om 

beslutet är gemensam till skillnad från ensam vårdnad. Detta undersökta beroendeförhållande 

(punkt 4 & 5) betraktas vidare utifrån de familjer som familjerättsenheten möter i sina 

utredningar (punkt 3). De sammantagna konsekvenserna av förslagens status i rättsprocessen 

för allmänheten och familjer (u) berörs av både punkt 3 och 5. Hur det kommunikativa 

handlandet tar sig uttryck för familjerättsenheten (i) under detta ömsesidiga förhållande 

mellan livsvärld (u) och rättssystem (i/ö) betraktas vidare utifrån vilken funktion 

familjerättsenheten fyller som system (i) i mötet med familjers livsvärld (u). 

 

3. Är det rimligt att resonera om vårdnadsförslags rättsliga status utifrån föräldrars och 

barns möjligheter till samförstånd? 

Vilka sammantagna konsekvenser beroendeförhållandet mellan familjerättsenheten (i) och 

tingsrätten (i/ö) har i rättsprocessen för allmänheten och familjer (u), är beroende av 

familjerättsenhetens utredningar av familjers förhållanden (punkt 3, se figur 1). Nivåspecifika 

mekanismer från nivå (u) betraktas sammantaget utifrån både punkt 3 och 5. En undersökning 

av förhållandet mellan dessa delar av rättsprocessens händelseförlopp anses öka rimligheten 

av vilka sammantagna normativa konsekvenser som uppstår av tingsrättens handlingskraft i 

allmänheten och familjer (u). Ett resultat om hur de tre olika scenarierna som rättsprocessen 

kan resultera i nämns under fråga 2 utifrån endast föräldrarnas två scenarier. En slutsats ställs 

rimligtvis i relation till de föräldrar och barn som familjerättsenheten möter (punkt 3). 

Föräldrars och barns möjligheter till samförstånd betraktas utifrån deras förutsättningar ur ett 

livsvärldsperspektiv (u). Det framkommer rimliga skäl för att familjerättsenhetens förslag har 

en rättslig status och är av en central betydelse för samarbetet mellan enheten och tingsrätt. 

Denna status är beroende av familjerättsenhetens förmedlande av sina möten med familjer (u) 

i utredningar (i) som vårdnadsförslag till tingsrätt (ö). 

 

Föräldrars härkomst är en förutsättning som antas kunna vara utmanande för föräldrarna då 

det kan försvåra för att ett samförstånd förmedlas eller kan beaktas i samtal med 

familjerättsenheten. Härkomst är den tillgängliga variabel i familjerättsenhetens utredningar 

som anses kunna försvåra mest för föräldrar i samtal och betraktas i analysen som ett exempel 

på de samtal där förmedlandet eller beaktandet av ett samförstånd kan utebli hos 

familjerättsenheten. Enligt Singer (2012) är tingsrätten beroende av att utredningarna faktiskt 

är grundade och tydligt formulerade. Om ett samförstånd inte kan beaktas eller förmedlas, 

anses det få sammantagna konsekvenser för vad som framkommer av förslagen. Det 

framkommer enligt Socialstyrelsen (2012) att bristande språklig förmåga kan leda till 

exempelvis missförstånd och feltolkningar. Känsliga samtalsämnen ökar betydelsen av en 

tydlig förståelse för vad som sägs mellan socialarbetare och klient. Vid bristande 

svenskkunskaper ska tolk användas för att undvika missförstånd. En god relation kan 

försvåras vid samtal om känsliga ämnen via tolk och en utmaning är att lita på tolkens 

kompetens samt dess översättningar som korrekta och opartiska (a.a). Det anses att både tolk 
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och bristande svenskkunskaper är relevanta svårigheter när den mellanmänskliga 

kommunikationen utmanas, i linje med det kommunikativa handlandet väcks då en diskurs 

om saklighet och korrekthet för att nå ett samförstånd (Carleheden, 1996), vars slutsatser 

anses försvåras för att beaktas eller förmedlas i dessa utredningar. 

 

I tabell 4 kvarstår samvariationen vid kontroll mot variabeln härkomst. Den ursprungliga 

samvariationen mellan barnets kön och förslag till vårdnadsbeslut är signifikant när båda 

föräldrarna har icke-svenskklingande namn. I tabell 4 framkommer det att denna grupp berör 

32 av studiens 83 barn, en fördelning som anses central att beakta i det vidare resonemanget 

om konsekvenserna av förslagen för familjer i rättsprocessen (punkt 5). I tabell 4 

framkommer det att ensam vårdnad mamma föreslås i 81,3 % av dessa fall gällande pojkar. 

Inga av dessa utredningar rörande pojkar resulterar i förslaget ensam vårdnad pappa. I 50,0 % 

av fallen gällande flickor ges förslaget gemensam vårdnad i familjer där båda föräldrarna har 

ett icke-svenskklingande namn. Det anses finnas belägg för att härkomst kan betraktas som en 

förutsättning som försvårar kommunikativt för en förälder från en sådan tidigare 

familjegemenskap i möte med familjerättsenheten. Tolk samt bristande språkkunskaper anses 

båda försvåra för föräldrar i de fall där den mellanmänskliga kommunikationen utmanas. 

 

Scenario 3 av rättsprocessen är utifrån barn (se figur 1) och uppstår när ett beslut sker utan en 

grund i barnets konkreta förhållanden på bekostnad av barnets autonomi eller integritet. 

Barns ålder är en förutsättning som antas försvåra för att ett samförstånd kan förmedlas av 

barnet eller beaktas i samtal med familjerättsenheten. I tabell 3 framkommer att 

samvariationen kvarstår mellan vårdnadsförslag och barnets kön vid kontroll mot gruppen 

små barn 1–4 år samt stora barn kategoriserat som 5–17 år. Detta resultat betraktas utifrån vad 

som framkom under tidigare forskning av Röbäck och Höjer (2009), där barns uttalanden inte 

är en del av underlaget till vårdnadsbeslut, oberoende av barnets ålder och grad av mognad. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) framkommer att små barn besitter en verbal förmåga först i 

förskoleåldern, vilket anses vara en central kommunikativ utmaning för familjerättsenheten 

och tingsrätten i möte med små barn. I tabell 3 framkommer att pojkar i åldersgrupp 1–4 år får 

förslaget ensam vårdnad mamma i 81,8 % av dessa fall medan förslaget ges för flickor i 37,5 

% av fallen. Ensam vårdnad pappa föreslås enbart i 3,7 % av dessa utredningar och det enda 

barn av 27 stycken som fick det förlaget är en flicka. I 56,3 % av dessa utredningar för flickor 

ges förslaget gemensam vårdnad och enbart i 18,2 % av fallen gällande pojkar. 

 

Denna utmaning betraktas utifrån att, barns uteblivna betydelse som rättslig part är oberoende 

av ålder eller mognad och när äldre barn likväl för sin egen talan åberopas främst brister i 

deras integritet, mognad eller ärlighet (Röbäck & Höjer, 2009). För stora barn är utmaningen 

beroende av huruvida mognaden överensstämmer med barnets ålder, i linje med SoL kap 11 

10 § då barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till dennes ålder 

och mognad. I tabell 3 kvarstår studiens samvariation vid kontroll mot stora barn och det 

framkommer att denna grupp berör 56 av studiens 83 barn, vilka kan vara centrala att beakta i 

resonemanget om konsekvenserna av förslagen för familjer i rättsprocessen (punkt 5). I tabell 

3 framkommer att för barn i den äldre åldersgruppen ges förslaget ensam vårdnad mamma i 

66,7 % av fallen för pojkar, i jämförelse med 38,5 % för flickor. Ensam vårdnad pappa 

föreslogs i 34,6 % för flickor medan enbart 6,7 % för pojkar. 

 

Frågan om det är rimligt att resonera om vårdnadsförslags rättsliga status utifrån föräldrars 

och barns möjligheter till samförstånd, framkommer utifrån nivåspecifika mekanismer på (u) 

få konsekvenser för familjerättsenhetens samtal på (i). Vilken funktion familjerättsenheten 

fyller som system (i) i mötet med familjers livsvärld (u), verkar rimligtvis bero på 



29 

 

förutsättningar och förhållanden som har eller kan utesluta ett samförstånd inom familjer som 

uppstår innan samtalen på familjerättsenheten. Familjerättsenheten som rättssystem betraktas 

rimligtvis ha en förmedlande funktion av familjers förhållanden (u) direkt till tingsrätt (ö). 

Vad som framkommer av nivåspecifika mekanismer på (u) betraktas som ett exempel på att 

beroendeförhållandet mellan tingsrätt och familjerättsenheten (punkt 4 & 5) är beroende av 

familjerättsenhetens utredningar (punkt 3). De sammantagna normativa konsekvenserna som 

uppstår av tingsrättens handlingskraft (punkt 5) för allmänheten och familjer (u) av 

rättsprocessen, betraktas utifrån dessa förutsättningar för familjerättsenheten ur ett 

livsvärldsperspektiv och de olika antal som grupperingarna berör. 

 

De mest tydliga skillnaderna som kan uttydas mellan pojkar och flickor som uppstår i deras 

ojämlika könsfördelning av vårdnadsförslag är sammanfattningsvis att flickor av tabell 2 om 

våld får ett förslag om en vårdnadsform där pappan är vårdnadshavare i 62,3 % av dessa fall. 

Pojkar får en sådan vårdnadsform i 21,1 % av dessa fall och då enbart i form av gemensam 

vårdnad. Detta resultat betraktas utifrån att det berör 43/83 barn. De mest tydliga skillnaderna 

mellan pojkar och flickor i tabell 3 är att flickor i åldersgruppen 1–4 år får ett förslag som 

skulle resultera i att pappan blir vårdnadshavare i sammanlagt 43,7 % av fallen. Pojkar får ett 

likvärdigt förslag i 18,2 % av fallen och då enbart i form av gemensam vårdnad. Flickor i 

åldersgruppen 5–17 år får i 60,5 % av fallen ett vårdnadsförslag som resulterar i att pappan 

blir vårdnadshavare medan pojkar i 33,3 % av fallen får ett likvärdigt förslag. Dessa resultat 

betraktas utifrån att de berör 27/83 små respektive 56/83 stora barn. Slutligen i tabell 4 får 

pojkar i familjer där ingen förälder har svenskklingande namn i mycket mindre utsträckning 

än flickor ett förslag som innebär att pappan kommer ha vårdnad. I 62,5 % dessa fall för 

flickor ges ett förslag där pappan kommer vara vårdnadshavare medan det i 18,7 % av fallen 

för pojkar ges ett likvärdigt förslag och då enbart i form av gemensam vårdnad. Detta resultat 

betraktas utifrån att det berör 32/83 barn. 

 

4. Är rättsprocessens sammantagna konsekvenser för föräldrar och barn beroende av 

vårdnadsförslagens rättsliga status? 

Dessa tendenser om skillnaderna mellan pojkar och flickor i vårdnadsförslag är ett svar på 

studiens tredje frågeställning om en ojämlik fördelning som rimligtvis är beroende av 

förhållandet mellan allmänhetens normer och tingsrättens handlingskraft. Dessa tendenser 

anses öka rimligheten av att betrakta det direkta förhållandet mellan allmänhetens normer (u) 

och tingsrättens handlingskraft (ö) vid beslut (punkt 5). Förslagens sammantagna normativa 

konsekvenser i rättsprocessen för allmänheten och familjer (u) betraktas utifrån slutsatsen om 

familjerättsenhetens förmedlande funktion i rättsprocessen av familjers förhållanden till 

tingsrätt. Det nämns som avslut på tidigare forskning att en genomdrivande tendens i 

rättsprocessen, syns genom en ökning av delad vårdnad och växelvist boende (Artis & Krebs, 

2014; Meyer mfl., 2017; Kitterød & Wiik, 2017). Det centrala är att denna ökning sker trots 

tydliga indikatorer i familjers konkreta förhållanden som motsätter sig beslutens moraliska 

och rättsliga godtagbarhet, där våld och kommunikationssvårigheter är två centrala exempel 

(Godbout mfl., 2015; Naughton mfl., 2015; Kitterød & Wiik, 2017). I Sverige används barns 

behov av båda sina föräldrar som en allmän princip i vad som ska vägleda rättspraxis samt av 

föräldrarna själva, för att genomdriva beslut inom delad vårdnad och växelvist boende till 

båda parternas fördel (Harris-Short, 2010; Singer, 2012). 

 

Dessa resultat om rättsprocessen på nivå (ö) uttalar sig inte om just de vårdnadstvister (ö) som 

innehåller en vårdnadsutredning (i). Det som framkommer specifikt är att, fler än 7400 barn 

berörs år 2011 av sina föräldrars vårdnadstvist och vårdnadsutredning (Singer, 2012). De 

skillnader som framkommer av tabell 2, 3 och 4 är tydligast gällande de ensamma 
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vårdnadsformerna medan den genomdrivande tendensen berör en ökning av de gemensamma 

beslutsformerna. I tabell 7 framkommer att tingsrätten beslutar i linje med förslaget 

gemensam vårdnad i 87,5 % av fallen, för 14 av dessa 16 barn, när föräldrarna kommer 

överens i huvudförhandling. Tingsrätten tycks frångå det familjerättsliga beslutet gemensam 

vårdnad i 70 % av fallen då parterna inte kommer överens och dömer i stället ensam vårdnad 

mamma i 60 % av fallen och ensam vårdnad pappa i 10 %. Det verkar finnas rimliga belägg 

för att, det Singer (2012) beskriver om en ökning av antalet vårdnadstvister (a.a) och 

ökningen av gemensam vårdnad i tidigare forskning är beroende av till vilken grad parter når 

ett samförstånd i huvudförhandling. 

 

Dessa beslut kan tänkas utifrån tidigare forskning genomdrivas trots indikatorer i familjers 

konkreta förhållanden och att scenario 3 (se figur 1) uppstår av rättsprocessen. Singer (2012) 

beskriver en ökning i antalet vårdnadstvister. Denna ökning syns genom en motsättning 

mellan en social ambition (u) och en rättslig ambition (ö) för familjerättsenheten. Enligt 

Singer (2012) är utredning av specifika barns konkreta förhållanden en tidskrävande del av 

rättsprocessen, familjerättsenheten får redovisa en färdig utredning direkt till domstol där 

rättsfall ska hanteras på ett allmänt och effektivt sätt. De tidigare nämnda förutsättningarna för 

familjerättsenheten ur ett livsvärldsperspektiv betraktas utifrån denna ansedda motsättning för 

familjerättsenheten. Med andra ord, det ömsesidiga förhållandet mellan livsvärld och system 

(se figur 1), i kombination av vårdnadsförslagens rättslig status. De sammantagna 

konsekvenserna av vårdnadsförslagens rättsliga status kan förstås som förhållandet mellan 

specifika mekanismer för nivå (u) och (ö). Sammanfattningsvis, de normativa konsekvenser 

som undersöks under fråga 2 av tingsrättens handlingskraft (punkt 5) ställs här i förhållande 

mot vad som framkom vid undersökning av en sammantagen u-nivå med förutsättningarna för 

familjerättsenhetens utredningar (punkt 3). Den ursprungliga samvariation som framkommer 

av tabell 1 kontrolleras mot familjers våld, föräldrars härkomst och barns ålder och samtliga 

samvariationer kvarstår förutom när minst en förälder har ett svenskklingande namn. 

 

Vilka tendenser i skillnader mellan pojkar och flickor i vårdnadsförslag som verkar tydligast, 

innebär att fördelningen av rättsprocessens tre tänkta scenarier och konsekvenser betonas 

därefter. I tabell 2 om familjers våld framkommer att resultatet berör 43/83 barn. Denna andel 

är central att beakta i resonemanget om konsekvenserna av förslagen för familjer i 

rättsprocessen. Familjers våld som berör 43/83 barn anses vara ett rimligt tecken på utbredda 

samarbetssvårigheter hos dessa föräldrar och att deras möjlighet till samförstånd då har 

uteblivit. I tabell 2 framkommer det att av de utredningar där våld är en faktor, föreslår 

familjerättsenheten ensam vårdnad mamma i 78,9 % av dessa utredningar som rör pojkar till 

skillnad från dessa flickors 37,5 % och att ingen pojke får förslaget ensam vårdnad pappa vid 

familjers fortsatta konflikter. Denna samvariation och könsfördelning mellan pojkar och 

flickor vid våld anses vara en av studiens tydligaste tendenser. Familjerättsenhetens 

systemfunktion (i) av att förmedla allmänhetens normer (u) till tingsrätt (ö) betraktas utifrån 

att tingsrätten av tabell 7 beslutar i linje med förslaget gemensam vårdnad i 87,5 % av fallen, 

när föräldrarna kommer överens i huvudförhandling. Tingsrätten tycks frångå det 

familjerättsliga beslutet gemensam vårdnad i 70 % av fallen då parterna inte kommer överens. 

Denna samvariation om att tingsrätten tycks döma i linje förslaget gemensam vårdnad i 87,5 

% av fallen där föräldrar når ett samförstånd i huvudförhandling, anses vara en av studiens 

tydligaste tendenser.  

 

Under teoridelen nämns att det centrala för studiens syfte är det tudelade och ömsesidiga 

förhållandet mellan system och livsvärld, att system saknar en egen funktion av att reglera 

ojämlikheter och att allmänheten är de som kan förbättra system (Carleheden, 1996). 
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Ökningen av antalet vårdnadstvister (Singer, 2012), betraktas ur ett systemperspektiv kunna 

ske utan en inneboende mekanism eller systemfunktion av att reglera normativa ojämlikheter i 

tingsrätt. Danermark (2003) redogör för abduktion som en rekontextualisering av en social 

handlings betydelse genom att betrakta handlingen utifrån en generell struktur. Något konkret 

genomgår en rekontextualisering för att betraktas utifrån ett annat sammanhang som skiljer 

sig från det konkreta i att det inte kan direkt observeras. Dessa etablerade 

beroendeförhållanden mellan familjer, allmänheten, familjerättsenheten och tingsrätt, som inte 

kan direkt observeras, rekontextualiserar skillnaderna mellan pojkar och flickors förslag till en 

förändring som barnen själva inte kan företa sig. Betydelsen av barnets kön i rättsprocessen 

betraktas som underordnad föräldrars behov av samförstånd och allmänhetens behov av en 

rättslig reglering av ojämlikheter i barns könsfördelningar. Skillnaderna i förslag till beslut 

mellan pojkar och flickor av familjerättsenheten (i) betraktas utifrån detta direkta beroende 

mellan (u) och (ö) som en rättslig möjlighet för allmänheten och som en social tillgång för 

familjerättsenheten i sina möten med familjer. Under studiens teoridel nämns att den 

begreppsliga punkten som familjerättsenheten anses befinna sig i mellan människors egen inre 

värld och samhällssystem, betraktas mot bakgrund av Habermas utopi av ökat 

mellanmänskligt samförstånd (Carleheden, 1996). Rättsprocessens sammantagna 

konsekvenser för föräldrar och barn och vårdnadsförslags rättsliga status, betraktas utifrån 

dessa teoretiska förutsättningar. Analysen avslutas med att betydelsen av barnets kön 

betraktas på bakgrund av Habermas utopi, som beroende av en rättssamhällelig funktion av att 

reglera allmänhetens ojämlikheter i tingsrätt. Barnets kön betraktat utifrån strukturen av det 

kommunikativa handlandet, rekontextualiseras som underordnat föräldrars ansvar för 

konsensus, en möjlighet som är beroende av att samhällets former för att uppmana ett 

samförstånd utvecklas, på uppmaning av allmänheten. 

 

Slutdiskussion 
Studien inspirerades av socialnämndens genderbudget av familjerättsenhetens utredningar för 

att undersöka betydelsen av barnets kön för det vårdnadsförslag barnets föräldrar får. Studiens 

ämne är aktuellt inom Örebro kommuns jämställdhetsarbete för pojkar och flickor och saknar 

tidigare forskning. Ett tidigare resultat som är centralt utifrån ett socialpolitiskt perspektiv är 

den markanta ökningen av vårdnadstvister på 75 % under år 2005–2011. Studien inspireras av 

socialnämndens genderbuget och gör med ett större empiriskt material första kontroller om 

samvariationen kvarstår. Vidare ämnar studien utveckla resonemanget om hur det kommer sig 

att förslag till beslut kan vara beroende av barnets kön. Med andra ord ett resonemang om hur 

skillnaderna för pojkar och flickor kan tänkas uppstå. Ett vanligt tillvägagångssätt är att 

problematisera allmänhetens synsätt på kön, för att betrakta uppfattningarna som ett uttryck 

för samhälleliga strukturer som också berör kön. Förhållandet mellan samhälle och familj 

problematiserar förhållandet för att öka chansen av att komma fram till något som kan bidra 

till socialnämndens arbete. Familjerättsenhetens samarbete med en tingsrätt och med familjer 

betraktas som en motsättning mellan en social och en rättslig ambition. En vidare tolkning 

som är i linje med studiens slutsats är om familjerättsenheten betraktas endast utifrån ett 

livsvärldsperspektiv som en del av allmänheten. I sitt arbete befinner sig 

familjerättssekreterare i den punkt som Habermas samhällsteori tar fasta på, ett möte mellan 

livsvärld och system. Arbetsuppgifterna är att utreda barnets familjeförhållanden. Resultatet 

är att utredningarna i cirka 8 av 10 fall blir densamma som tingsrättens dom medan det inte 

verkar indikera ett starkt beroende av förslagen. De antaganden som familjerättssekreterare 

kan tänkas göra om barn i sitt arbete, betraktas utifrån utredningars tidskrävande och 

betydelsefulla del av den familjerättsliga arbetsprocessen. Det anses berättigat om 

familjerättssekreterare gör eller förmedlar vidare antaganden om barn i möte med familjer 
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som präglar utredningarnas innehåll, med tanke på tingsrättens arbetssätt och familjers sociala 

samt rättsliga utsatthet. Konsekvenserna av dessa är en tanke som kvarstår. 

 

Innan studien påbörjas finns en tanke om att utföra någon typ av kvalitativ intervjustudie för 

samma ungefärliga ämne. En annan tanke på ett alternativt tillvägagångssätt är att med de 

familjerättsliga utredningarna som datakälla utföra en diskursanalys. Denna skulle kunna fylla 

näst intill samma funktion som den nuvarande studien. En analys om hur diskursen angående 

vårdnad utvecklats under fem års tid kan vara intressant för att studera vårdnad i sig men för 

att få in barnets kön i samtalet tycks ändå en kvantitativ datainsamlingsmetod vara det som 

fungerar mest effektivt vid insamling av mycket data. Slutligen bestämdes det att studien 

skulle gynnas av en kvantitativ ansats då en rättsprocess är dynamisk och består i en rad olika 

konkreta förhållanden och parter. Denna studie ger istället en första översikt om ett tidigare 

icke-studerat ämne och lägger en grund för vidare studier. Upplägget av en sådan studie får 

fördelar av dennas studies tudelade förhållande mellan familj och tingsrätt, medan vidare 

studier med fördel kan fokusera på antingen ett större politiskt perspektiv eller ett mer 

individanpassat och upplevelsebaserat perspektiv. Ett annat förslag är att problematisera 

institutionernas interna relationer. Habermas teori utgår ifrån exempelvis symbolisk 

interaktionism och denna studie kan på så sätt utvecklas av mer fokuserade studier som endast 

uttalar sig utifrån den nivån. Sammanfattningsvis, kan en annan metod med fördel nyttjas för 

vidareutveckling av studien. Ett förhållningssätt har under denna explorativa studie varit att 

försöka att inte ha förväntningar på vad slutsatsen ska landa i och med denna studie uppmanar 

till vidare forskning. Abduktionens främsta nackdel av inga fasta kriterier för slutsatsers 

giltighet (Danermark, 2003), anses inte framhävas på samma sätt i det första utvecklandet av 

ett undersökt objekt. Det är främst utifrån studieobjektets abstraherade aspekter som en 

rimlighet uppstår fast i valet av teoretiskt ramverk framför ett annat. 

 

En tankegång om implikationer av studiens resultat för forskningsfältet är empiriska 

undersökningar om allmänhetens attityder. Resultatet av dessa kan tänkas bekräfta att 

allmänheten har andra anledningar än vad Habermas teoretiskt kanske tänker sig. Det behöver 

inte vara ett rationellt samt kommunikativt behov av att delta i en diskurs om saklighet och 

riktighet som främst motiverar allmänheten. Med andra ord en kommunikativ rationalitet kan 

tänkas överbetonas. De flesta människor kanske inte är eller betraktar sig själva som någon 

vars egna tolkningar betyder att de främst är kompetenta och kunniga personer. Det anses 

rimligt att detta kan vara fallet för de flesta av studiens berörda föräldrar under den tiden av 

sina liv som vårdnadstvister och utredningar pågår. I linje med det kommunikativa handlandet 

betyder detta resonemang att den mellanmänskliga kommunikationen inte utmanas till den 

grad att en offentlig diskurs om saklighet och riktighet väcks som tyder på kommunikationens 

inneboende möjlighet till samförstånd (Carleheden, 1996). De flesta människor kanske inte 

aktivt tar ställning till en samhällsutveckling för att för den delen förstå den. 

Sammanfattningsvis, detta resonemang berör en tänkbar begränsning med teorivalet i studien. 

 

Ett tänkbart svar till dessa empiriska undersökningar i linje med Habermas, är att 

det tudelade förhållandet i teorin ska förstås mot bakgrund av en demokratisk samhällsutopi. 

Allmänhetens uteblivna behov av konsensus innebär att människor då inte heller kan rikta en 

kritik mot utvecklingen eller ge upphov till en förbättring. Om detta behov av kommunikativ 

rationalitet kan bekräftas som överdrivet hos allmänheten, anses det för all del tala för en låg 

sannolikhet att en rörelse för minskat samhälleligt tvång, minskat tvistande för samförstånd 

hos föräldrar eller för ökad medvetenhet om barnets konkreta förhållanden skulle uppstå. 

Habermas samhällsteori används dels i studien för att förstå vad som är idealt för 

familjerättsenheten och tingsrätt. Det är i linje med teorin som en sådan samhällsutveckling 
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lyckas med sin grund i en allmänhet. Om barnets kön eller andra attribut ska ha en minskad 

rättslig eller social betydelse, är det rimligt att utöka samhällets ordnade former för att utreda 

eller möta barnets livsvärld när möjligt. I sina nuvarande former innebär det för praktiskt 

socialt arbete dels utökade resurser för att utreda barns konkreta förhållanden. Vidare kan 

barns direkta inflytande i vårdnadsbeslut utökas när mognad och ålder gör det lämpligt. 

Resultatet om allmänhetens attityder och brist på behov av konsensus behöver inte 

underminera ett samhällsprojekt innan det ens har tillåtits att börja. Speciellt om en ojämlikhet 

mellan pojkar och flickor blir allt mer utbredd. Hur allmänheten har tänkt ta fram dessa 

praktiska lösningar är med andra ord problematiskt om uppmaningar undermineras av dess 

låga sannolikhet av att uppstå som rörelser i samhället. Möjligheten av att utveckla föräldrars 

förmåga till ansvar och samförstånd är inte simpelt. Denna möjlighet anses likväl vara 

beroende av rättssamhällets ordnade former för att utreda och hantera föräldrar och barn i 

rättsprocessen, liksom samhällets mer socialt ordnade former för samförstånd i stort. 

Sammanfattningsvis kan dessa tankegångar om implikationer av studiens för forskningsfältet 

samt praktiskt socialt arbete berör hur resultatet av studien är relevant och kan tänkas 

överbetonas utifrån andra valda aspekter eller vetenskapsteoretiska perspektiv. 

 

Metoddiskussion 
En studie kan utföras på många olika sätt och de val som görs under metoddelen påverkar 

hela studien. Studiens syfte är att undersöka om en samvariation finns mellan barnets kön och 

förslag till vårdnadsbeslut i vårdnadsutredningar som berör vårdnad, boende och umgänge. En 

samvariation undersöks mellan förslag till beslut och tingsrättsdomar. Studiens syfte består i 

två empiriska frågeställningar och en teoretisk frågeställning som utvecklas av varandra. 

Studien syftar till att utifrån det empiriska materialet om barnets kön och det kommunikativa 

handlandet utveckla ett resonemang om hur dessa skillnader kan tänkas uppstå mellan pojkar 

och flickor. I samhällsvetenskaplig forskning är en kvalitativ ansats vanlig, trots det är vissa 

frågor bäst besvarade med hjälp en kvantitativ ansats när det gäller att hantera kvantiteter av 

data för att uttala sig om en större population (Djurfeldt m fl, 2018). 

  

En aspekt som kan kritiseras är de snäva inklusions- och exklusionskriterier som nyttjades vid 

urvalet av domar och utredningar som inhämtades från tingsrätten. Datainsamlingen 

resulterade i 83 unika respondenter vilket kan anses vara på gränsen till för få för att kunna 

utföra statistiska undersökningar. Ett minimikrav för statistiska undersökningar kan anses 

ligga på 75 respondenter för att säkerställa en studies kvalité (Djurfeldt mfl., 2018), vilket 

denna studie åtminstone överträffar om än marginellt. Med ett större antal respondenter hade 

studiens statistiska samvariationer eventuellt vägt tyngre. Hade någon av 

exklusionskriterierna tagits bort hade antalet respondenter kunnat öka, däremot anses studiens 

reliabilitet bli lidande då. Anledningen att de inklusions- och exklusionskriterier som valdes ut 

är deras relevans, då de garanterar att alla utredningar i så stor utsträckning som möjligt 

hanterats på lika villkor och att likvärdiga uppgifter inhämtats i utredningarna. Av liknande 

anledningar är studiens insamlade data baserad på utredningar som berör vårdnad, boende och 

umgänge. Anledningen till att de insamlade utredningarna inte bara berör vårdnad är då att de 

fler utredningar det skulle innebära, sker på bekostnad av att utredningarna då skiljer sig i vad 

som undersöks och bedömningarna skiljer sig åt. När utredningarna berör alla tre aspekter är 

det med andra ord strategiskt för urvalet. 

 

Det har funnits möjlighet att samla in data från utredningarna och domarna om familjernas 

socioekonomiska status samt fler olika variabler inom social utsatthet än vad som har berörts. 

Dessa variabler är mer komplexa och av en mer social karaktär av sig än ålder och våld. 

Anledningen till att dessa variabel uteblir är den relativa skillnaden i inhämtad data i de olika 
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utredningarna. I vissa utredningar framkom det exempelvis tydligt vilka yrken respektive 

förälder arbetar inom, medan det i andra utredningar inte nämns någonting om arbete. Denna 

skillnad förekommer då utredningens syfte inte är att utreda föräldrarnas ekonomiska situation 

utan deras lämplighet som vårdnadshavare och boendeförälder. Liknande omständigheter 

gäller vid beskrivning av boende som annars kunde användas för att ringa in en ungefärlig 

socioekonomisk status. 

  

Ett sätt att samla in data om socioekonomisk status är att kontrollera mot endast aspekten 

boende, genom att kontrollera vilka adresser dessa specifika familjer bor och i vilket område 

denna adress ligger. Denna idé kommer på bekostnad av att reducera en komplex social 

variabel och då inte överensstämma med studiens syfte. Ett exempel på hur missvisande en 

generalisering baserad på adress kan bli är att det under de senaste åren börjat säljas radhus i 

ett av Örebros mest utsatta områden. Dessa radhus kostar som vilka andra radhus som helst 

oberoende av om de ligger i ett mer gynnat område. Detta påvisar att en generalisering av 

socioekonomisk status enbart baserat på adress inte är genomförbart. 

 

Resultatet visar vid första anblick att barnets kön i stor utsträckning har en inverkan på vilket 

förslag familjerättsutredarna kommer fram till. Till synes får pojkar i större utsträckning 

förslaget ensam vårdnad mamma än vad flickor får och fler flickor får förslaget ensam 

vårdnad pappa än pojkar. Denna samvariation framkommer vid den första bivariata 

korstabuleringen som signifikant. Detta resultat kontrolleras med kontrollvariabeln våld då det 

framkommer att samvariationen mellan barnets kön och det förslag till beslut som lämnas till 

tingsrätten från familjerättens utredare försvinner i de fall där inte har förekommit, medan 

samvariationen kvarstår för de fall där anklagat eller bekräftat våld framkommer i 

utredningarna. Detta resultat skulle kunna innebära att familjerättssekreterare på något sätt 

anser det som viktigt att i större grad skydda pojkar från att utsättas för eller uppleva våld än 

för flickor samt att denna säkerhetsåtgärd trumfar behovet av en nära och god kontakt med 

båda föräldrar. Att samvariationen från tabell 1 delvis försvinner då kontrollvariabeln våld 

introduceras kan påvisa att samvariationen är ett skensamband eller i alla fall enbart en delvis 

samvariation skulle kunna innebära att det finns andra variabler som skulle kunna förklara den 

ursprungliga samvariationen. Studien har genomfört ett antal kontroller på samvariationen och 

de tycks finnas en samvariation oftare än inte, detta bör innebära att variablerna samvarierar 

men att vissa specifika förhållanden stärker samvariationen och andra förhållanden försvagar 

den. 

 

När samförstånd undersöktes framkom det att 53 % av alla fall slutade i ett samförstånd. Detta 

i kontrast till den tidigare forskningen där cirka 20 % av alla fall slutade i ett samförstånd. En 

anledning till att det är en så stor skillnad mellan studiens empiri och tidigare forskning när 

det gäller samförstånd kan vara att en av exklutionskriterierna var att minst en förälder och 

barnet skulle vara skrivna i Örebro, detta kan ha resulterat i att fler fall var geografiskt 

närliggande, och flera fall inom Örebro kommuns gränser. Detta kan ha påverkat procenten 

för samförståndslösningar då det geografiska hindret inte längre utgör ett problem. 

Exempelvis kan den ena föräldrar gå med på den andres krav att vara boendeförälder då ett 

regelbundet och betydande umgänge kan verkställas enklare än om föräldrarna bor långt ifrån 

varandra. Problemet som uppstod i och med den höga procenten föräldrar som kom till ett 

samförstånd övervägs dock av det faktum att samtliga utredningar utförts av samma 

familjerätt med samma arbetssätt vilket leder till att utredningarna i stort är utförda på samma 

sätt och samma information insamlats.  
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Studiens snäva inklutions- och exklutionskriterier kan som nämnts tidigare ha påverkat 

resultatet av studien, av den anledningen uppmanar denna studie till vidare forskning med en 

heltäckande kvantitativ studie där samtliga vårdnadsutredningar i hela Sverige undersöks i 

kombination med alla domar i vårdnadsfall från alla rättsinstanser i Sverige. En sådan studie 

skulle med större säkerhet kunna förmedla bilden av i vilken utsträckning barnets kön 

påverkar vilket förslag till beslut samt vilken dom vårdnadsutredningar resulterar i.   

 

I en inledande fas är socioekonomisk status en betydande del av denna studie men allt 

eftersom framkommer det att den variabeln skulle vara svårdefinierbar vilket skulle ta allt för 

lång tid. En diskursanalys av vårdnadsutredningar skulle med fördel kunna utföras i syfte att 

undersöka hur familjerättssekreterare talar om socioekonomisk status i vårdnadsutredningar 

samt vilka förslag till beslut dessa utredningar resulterat i. För att bland annat undersöka om 

hög socioekonomisk status bidrar till större möjlighet till samförstånd, då Meyer mfl. (2017) 

nämner att föräldrar med högre utbildning och bättre betalda jobb i färre fall utövar våld.  
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