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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur föräldrar uppfattat bemötandet de fått av 
domare, advokater och familjerätt vid tvist angående vårdnad, boende och umgänge. Studien 
har genomförts med kvalitativa intervjuer utifrån en induktiv ansats. Studien grundar sig på 
fem halvstrukturerade intervjuer med föräldrar som alla fått en dom i tingsrätten gällande 
deras vårdnadstvist. Resultatet har tolkats utifrån ett maktperspektiv på bemötande och det 
har visat att föräldrar generellt uppfattar bemötandet från tidigare nämnda instanser som 
dåligt. Alla respondenter har någon gång under tvistens förlopp känt sig maktlösa, orättvist 
behandlade eller kränkta. Många av respondenterna tog även upp problem kring att de inte 
fått information om sina rättigheter samt att de inte visste hur en vårdnadstvist gick till. 
Denna studie kan bidra med relevant information för de som ansvarar för kvalitetssäkring av 
tingsrättens och Familjerättens arbete eftersom den visar på många aspekter av hur bemö-
tandet uppfattats.  
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine how parents perceived the treatment they received 
from judges, lawyers and family law in disputes regarding custody, residence and contact. 
The study was conducted with qualitative interviews based on an inductive approach. The 
study is based on five semi-structured interviews with parents who all received a judgment in 
district court regarding their custody dispute. The result has been interpreted from the pers-
pective of power and it has shown that parents generally perceive the response from the 
aforementioned instances as bad. All respondents have at some point during the dispute 
process felt powerless, unjustly treated or insulted. Many of the respondents also raised is-
sues around that they had not been informed of their rights and that they did not know how a 
custody dispute was going to be like. This study can provide relevant information for those 
responsible for quality control of the District Court and Family Court's work as it shows on 
many aspects of how the treatment was understood. 
 
 
 Keywords: child custody, treatment, parents, family law, litigation  
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1. INTRODUKTION 
 

1.1. Bakgrund 
I Sverige har stämningsansökningar gällande vårdnad, boende och umgänge i tingsrätterna 
ökat: senast 2010 var det 4126 ansökningar i hela landet jämfört med 2006 då det var 2909 
ansökningar (Domstolsverket, 2010). Det är ungefär tio procent av alla föräldrar som separe-
rar som tar hjälp av domstolen för att lösa dessa tvister (Rejmer, 2003). Att ansökningarna 
ökar är ett faktum och med det även antalet föräldrar som både ansökt om stämning och för-
äldrar som blivit kallade till tingsrätten. Ju fler föräldrar som blir parter i en muntlig för-
handling angående vårdnad, boende och umgänge, desto fler är det som förutsätter att de blir 
väl och rättvist bemötta av rättssystemet. Bemötandet dessa föräldrar får från kommunens 
familjerätt är väsentligt då kommunens familjerätt är en del av statens domstolsprocess. Dit 
kan föräldrar gå frivilligt eller bli hänvisade att gå till från tingsrätten för samarbetssamtal 
(Sveriges Domstolar, 2010). Dessa samtal är till för att föräldrarna ska komma överens om de 
tvister som gäller vårdnad, boende och umgänge (Sveriges Domstolar, 2010). Efter samar-
betssamtal ger familjerätten ett utlåtande och ett förslag på en lösning till föräldrarna och 
tingsrätten (Sveriges Domstolar, 2010). Om föräldrarna inte kommer överens leder det till en 
muntlig förberedelse i tingsrätten, annars verkställs familjerättens förslag som en dom. (Sve-
riges Domstolar, 2010). 
 
Socialstyrelsen (2003) menar att samarbetet mellan socialtjänsten i form av kommunens 
familjerätt och kommunens tingsrätt är viktigt då de ofta hjälps åt i bedömningen av en ut-
redning gällande vårdnad, boende och umgänge. Kommunens familjerätt och tingsrätt sam-
arbetar kring stöd för interimistiska beslut och vittnesmål (Socialstyrelsen, 2003). Tingsrät-
ten tar även hjälp av familjerätten vid utredningar av familjen och vid behov av samarbets-
samtal (Socialstyrelsen, 2003). Tingsrätten kan upplysa socialtjänsten om vilka faktorer som 
är avgörande vid ett tvistemål om vårdnad, boende och umgänge vilket gör att de i sin tur kan 
arbeta med föräldrar för att uppnå dessa (Socialstyrelsen, 2003).  
 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) hade år 2010, då barnet bodde med en förälder (till-
sammans med styvförälder), 73 procent av föräldrarna gemensam vårdnad, 22 procent av 
mödrarna ensam vårdnad och två procent av fäderna ensam vårdnad. Samma år hade 76 
procent gemensam vårdnad då modern var ensamstående och modern själv hade vid 26 pro-
cent av fallen ensam vårdnad (Statistiska Centralbyrån, 2011). Då fadern var ensamstående 
var det under år 2010 87 procent av föräldrarna som hade gemensam vårdnad och fadern 
själv hade i 11 procent av dessa fall ensam vårdnad. (Statistiska Centralbyrån, 2011). (För mer 
information om detta se Bilaga A.)  
 
Med detta som bakgrund anser vi att det är väsentligt att bemötandet föräldrarna får i dom-
stolsprocessen vid vårdnadstvist är rättvist, då det är vid detta tillfälle det ska avgöras huru-
vida de ska få bestämma om sina barns liv eller inte (Sveriges Domstolar, 2012). Uppfatt-
ningen av bemötandet är viktigt eftersom föräldrarna befinner sig i en utsatt position där de 
lagt sin tillit till ett system som de förväntar sig ska bedöma utifrån fakta, exempelvis om 
hemförhållanden (Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsen skriver att ”… föräldrar också kan 
känna sig kränkta av bemötandet från familjerättssekreterarna, eller faktiskt blir det genom 
att bemötandet inte är lyhört nog.” (Socialstyrelsen, 2003, s. 93) Det finns alltså indikationer 
på att bemötandet dessa föräldrar får kan vara och upplevas som kränkande vilket i sig är 
ännu en anledning att titta närmare på just detta. 
   
 1.2. Syfte och frågeställning 
Studiens syfte var att ta reda på hur bemötandet i domstolsprocessen vid vårdnadstvist upp-
fattas av föräldrar. Föräldraperspektivet var det som användes eftersom viljan med studien 
var att öka medvetenheten och rättssäkerheten hos professionella i deras arbete. Frågeställ-
ningen till detta syfte var som följer: 
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• Hur har föräldrar i en mellanstor stad i Sverige uppfattat bemötandet de fått av famil-
jerättssekreterare, domare och advokater i domstolsprocessen vid vårdnadstvist i 
tingsrätten? 

 
 1.3. Centrala begrepp 
Här nedan presenteras fyra olika begrepp som alla har en viktig del i den kommande studien. 
Begreppen ses som centrala för studien och förklaras här nedan mer utförligt för att läsaren 
ska kunna ha en förståelse av vad dessa begrepp innebär längre fram i studien. 
 
Bemötande – Hur människor vid möten med varandra, antingen ansikte mot ansikte eller 
öra mot öra (i form av telefon), uppför, uppträder och beter sig. Bemötandet ses som ett in-
teraktivt beteende och en upplevelse ur föräldrars perspektiv. (Echeverri, 2010) 
Domstolsprocess – Processen parterna går igenom för att få ett verkställande beslut i sitt 
tvistemål, i denna uppsats handlar detta om tvister avseende boende, umgänge och vårdnad. 
Domstolsprocessen som den kommer att användas i denna uppsats innefattar kommunens 
familjerätt samt muntlig förberedelse, och eventuell rättegång, i tingsrätten. (Sveriges Dom-
stolar, 2010) 
Rättvisa – Lika fall bör behandlas lika. Fördelning och krav på motprestationer bör vara lika 
för alla inblandade. (Bergmark, 1998) 
Vårdnad - Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhål-
landen och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodo-
ses. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för 
kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (Föräldrabalken 1949:381 1, 2 § § 6 
kapitlet). Det finns två olika former av vårdnad: 1. Gemensam vårdnad vilket innebär att 
båda föräldrarna delar det grundläggande ansvaret för barnet; denna form av vårdnad till-
lämpas från barnets födsel om föräldrarna är gifta (eller senare då föräldrarna ingår äkten-
skap) och kan även ansökas om i rätten, 2. Enskild vårdnad vilket innebär att endast en av 
föräldrarna har det grundläggande ansvaret för barnet; denna form av vårdnad tillämpas från 
födsel till modern om föräldrarna inte är gifta och kan även tillämpas vid ett beslut av rätten 
(Föräldrabalken 1949:381 1, 2 § § 6 kapitlet). 
 
2. TIDIGARE FORSKNING 
Här nedan presenteras fem vetenskapliga artiklar som på varsitt sätt har en koppling till be-
mötande i domstolsprocess vid vårdnadstvister. Vi sökte efter artiklar utifrån sökorden vård-
nadstvist, bemötande och föräldrar samt custody cases, experience och parents. Vi valde se-
dan dessa fem artiklar för att det var dessa som, utifrån sökorden vi använde, stämde bäst 
överens med syftet om att undersöka bemötande. Artiklarna presenteras var för sig och detta 
kapitel avslutas sedan med en sammanfattande diskussion kring varför dessa artiklar är rele-
vanta för denna studie. 
 
Socialstyrelsens riktlinjer gällande vårdnad, boende och umgänge 
”Vårdnad, boende och umgänge” är riktlinjer utarbetade i Sverige år 2003 från Socialstyrel-
sen. Dessa riktlinjer behandlar olika delar av de eventuella problem som kan finnas vid en 
separation och de eventuella problem som därmed kan finnas kring en dispyt angående 
vårdnad, boende och umgänge. Riktlinjerna är ett kompletterande dokument till Socialstyrel-
sens författningssamling som bland annat innehåller lagtexter och referat från författningar. 
Denna författningssamling har som syfte att vara ett stöd till huvudmän och andra vårdgivare 
vid rättstillämpning och handläggning av ärenden. Riktlinjerna tar upp barnens perspektiv, 
föräldrarnas perspektiv och hur de bör bli bemötta, samarbetssamtal, utredningar i rätten 
och samarbetet mellan rätten och socialtjänsten samt vilken sekretess och handläggning som 
gäller för de inblandade.  
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Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning för socialtjänstens arbete med dessa frågor. Rikt-
linjerna är gjorda genom en triangulär studie och innefattar lagstiftning, rättsfall, förarbeten, 
JO-uttalanden och kunskap samt erfarenhet från personer som arbetar inom det familjerätts-
liga området i socialtjänsten. SOSFS 2003:14 (Socialstyrelsens allmänna råd om handlägg-
ning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge) ingår också i texten.  
 
Dessa riktlinjer är grundade på en kvalitativ studie där Socialstyrelsen har haft två referens-
grupper. Dels har de haft en grupp med erfarna familjerättshandläggare och dels en grupp 
med jurister specialiserade på familjerätt. Frivilligorganisationer med anknytning till områ-
det har vid en hearing fått möjlighet att lämna synpunkter. Delar av texten har granskats av 
Socialstyrelsens vetenskapliga råd och boken har granskats av sex länsstyrelser, Svenska 
Kommunförbundet och Barnombudsmannen. De allmänna råd som ingår har blivit granska-
de genom en remissomgång.  
 
Socialstyrelsen kommer fram till att om socialtjänsten och rättsväsendet ska kunna utföra ett 
bra och kvalitetssäkrat krävs det att ”… den enskilde anser sig bli bemött med respekt samt 
att brukaren får information för att kunna ta tillvara sina rättigheter.” (Socialstyrelsen, 2003, 
s. 221). För att säkerställa detta krävs det enligt oss att det görs undersökningar om hur bru-
kare upplever sig ha blivit bemötta.  

 
Intervention vid skilsmässa för småbarnsföräldrar  
“The collaborative divorce project: a court-based intervention for separating parents with 
young children” är en studie från 2005 som gjorts vid Yale University School of Medicine i 
USA av Pruett, Insabella & Gustafson. Studien är gjord på separerande föräldrar, både gifta 
och ogifta, med unga barn. Studien undersöker hur domstolsprocessen vid separation kan 
vara avgörande för hur en familj i fortsättning väljer att lägga upp sin vardag. Utifrån detta 
studerar Pruett et al. en åtgärdsmodell för att se hur en sådan kan hjälpa till att främja sam-
arbetet kring vårdnad, boende och umgänge mellan föräldrarna.  
 
Syftet med denna studie var att se hur domstolsprocessen påverkar familjers fortsatta leverne 
efter en separation samt att se hur en åtgärdsmodell med samarbetssamtal kan påverka sam-
arbetet mellan föräldrarna. Studien är grundad på material från 161 par, deras advokater, 
barnens lärare och dokument från rätten. Studien är triangulär där dokumenten från rätten 
är kvantitativt insamlade och studerade medan studien på hur åtgärdsmodellen fungerat på 
paren är kvalitativ i observerande form. De par som ingick i denna studie hade ingen tidigare 
historik med våld i hemmet (mot varken barn eller vuxna) eller missbruk. De par som hade 
problem med våld eller missbruk i någon form valdes bort för att inte riskera någon i famil-
jens säkerhet vid studietillfället.  
 
Studien kommer fram till att åtgärdsmodeller inom rättssystemet indikerar på lägre konflik-
ter i familjerna, större engagemang från båda föräldrarna (främst fler involverade fäder) 
samt generellt bättre resultat för barnen i familjerna. Studien visar även att familjer som del-
tog i denna åtgärdsmodell var mer samarbetsvilliga än kontrollgruppen och de behövde i 
mindre utsträckning ett uttalande från rätten angående vårdnad.  Studien kommer även fram 
till att denna åtgärdsmodell hjälpte fäder mer på den sociala delen och mödrar mer på den 
legala delen. Detta tyder på att fäder och mödrar har olika förväntningar och kunskaper vad 
gäller processen kring vårdnad, boende och umgänge och därmed tror vi att de kräver olika 
former av bemötande.   
 
Vem fick vårdnaden? 
”Vem fick vårdnaden?” är en kvantitativ svensk studie från 1997. Studien undersöker vem 
som fått vårdnaden utifrån sjuttio olika rättstvistemål gällande detta mellan år 1990-1996. 
Studien presenterar olika lagar som involveras i tvistemål om vårdnad så som Föräldrabalken 
och Socialtjänstlagen. Studien presenterar även sociala problem hos de familjer som under-
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sökts, hur vårdnadsutredningarna genomförts, hur rättsprocessen genomförts samt hur ut-
fallet av rättsprocessen blivit.  
 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar vårdnadstvis-
ter och utkomsten av dessa. Widlund (1997) har bland annat undersökt vilka föräldrar det är 
som söker lösning på vårdnadsproblem i domstol, vem av föräldrarna som fick vårdnaden 
och vad det finns för förklaringar till varför vårdnadstvisten avgjordes på det sätt den gjordes. 
Studien är gjord med en kvantitativ forskning på datainsamlingen från sjuttio rättegångsak-
ter i tvistemål mellan år 1990-1996. I och med detta innefattar studien fall som avgjorts både 
före och efter förändringen i Föräldrabalken gällande vårdnad, boende och umgänge som 
gjordes i mars 1991. Uppgifter har hämtats från personbevis, domar, stämningsansökan, för-
handlingar och personakter från socialtjänsten.  
  
Widlund (1997) kommer fram till att hälften av dessa sjuttio mål avgjordes i domstol, i resten 
av fallen kom föräldrarna själva överens. I 70 % av de fall som avgjordes i domstol fick mo-
dern ensam vårdnad och fadern fick det i 20 % av fallen. Vem som fick vårdnaden avgjordes 
främst av var barnet bott sedan separationen samt vilket som skulle ge barnet bäst kontinui-
tet. Det interimistiska beslutet från socialtjänsten samt socialtjänstens förslag hade samband 
i hur utfallet av domen blev.  
 
Socialstyrelsens förslag till samarbetssamtal  
”Samarbetssamtal – socialt arbete med föräldrar” är en kvalitativ rapport skriven år 2000 av 
Socialstyrelsen. Rapporten utvärderar åttiofyra par i Sverige som genomgått samarbetsamtal 
hos familjerättsenheten. Socialstyrelsen beskriver i denna rapport hur samtalen har gått till, 
vad samtalen gav för resultat och hur det är att vara en samtalsledare på familjerättsenheten. 
Rapportens syfte är att berätta om de föräldrar och barn som genomfört samarbetssamtal, 
redogöra för arbetsmetoden samarbetssamtal, analysera påföljden av samarbetssamtalen 
samt att framföra ett förslag om hur det går att förbättra samarbetssamtalen.  
 
Rapporten har gjorts genom att Socialstyrelsen under ett år kartlagt de föräldrar som besökt 
familjerätten. Socialstyrelsen har använt sig av familjerättssekreterarna som tillsammans 
med föräldrarna som besökt familjerätten har fyllt i frågeformulär vid deras första och sista 
samtal. Det skedde även ett uppföljningssamtal efter sex månader som trettiofyra av de åttio-
fyra paren som deltagit från början accepterade och deltog i. Frågorna som tas upp är vad 
föräldrarna anser sig ha åstadkommit genom samtalen, vad som fanns kvar att lösa samt om 
de trodde att resultatet de kommit fram till skulle vara bestående även i fortsättningen. Un-
der uppföljningssamtalen frågade socialsekreteraren föräldrarna hur de uppfattat resultatet 
av samarbetssamtalen. Detta gör rapporten till en triangulär studie.  
 
Resultatet av rapporten var att av de som genomfört de tilltänkta samarbetssamtalen nådde 
femtiosju av sextiofem en uppgörelse om umgänge och vårdnad. Nitton par avbröt samar-
betssamtalen av olika anledningar såsom vrede över motpartens agerande. Av de femtiosju 
paren som nådde överenskommelse var det drygt hälften som var nöjda med samarbetssam-
talen medan andra hälften var mer avvaktande i svaren. Av de som kom fram till en lösning 
var det 70 % som efter sex månader hade uppfattningen att resultatet de kom fram till fortfa-
rande gällde. Gällande utvecklingen av samarbetssamtalen kom Socialstyrelsen fram till att 
socialsekreterarna ska lägga större vikt vid att barnens behov blir tillgodosedda och om bar-
nen själva kan behöva samtalsstöd. En socialarbetare som arbetar på familjerättsenheten 
måste kunna få igång kommunikationen mellan föräldrarna så att barnets bästa kommer i 
fokus, att de enas för att barnet ska kunna ha en fungerande kontakt med båda föräldrarna. 
 
En utvärdering av metoder som hjälp vid vårdnadstvister 
En utvärdering av metoder som hjälp vid vårdnadstvister ”Child custody meditation and liti-
gation: An experimental evaluation of the experience of parents” är en triangulär studie gjord 
1987 av Emery & Wyer på University of Virginia, Charlottesville i USA. Studiens syfte var att 
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studera fyrtio separerade föräldrar som skulle försöka lösa sin vårdnadstvist i en rättstvists-
förhandling innandomstol eller genom att genomföra en medling innan domstol. Studien 
jämför sedan hur de fyrtio familjerna upplevt de två olika metoderna och vilken effekt de gav. 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken av de två metoderna som anses fungera 
främst vidvårdnadstvister.  
 
Författarna undersökte om vårdnadstvisten kunde lösas utanför domstol, hur snabbt tvisten 
kunde lösas samt hur tillfredställda föräldrarna var med processen och resultatet. Författarna 
ville även undersöka vilken påverkan metoden hade på föräldrarna, deras barn och relatio-
nen med den andre föräldern. Syftet med studien var att underlätta framtida politiska beslut-
genom att skapa empiriska underlag kring dessa frågor. De fyrtiofamiljerna delades in i två 
grupper, tjugo familjer fick genomföra medling medan de resterande tjugo familjerna fick 
försöka lösa sintvist i en rättstvistförhandling.  
 
De tjugo familjerna som försökte lösa sin vårdnadstvist genom medling fick träffa utbildad 
personal som genomförde medlingen med dem. De hade max sex medlingsmöten som varde-
ra varade i två timmar med föräldrarna och de träffades alltid i en domstolsbyggnad. De res-
terande tjugo familjerna möttes i en rättstvistförhandling och där har inte författarna någon 
merinformation kring vad det innebär. Efter att de fyrtio familjerna hade kommit fram till en 
lösning i vårdnadstvisten intervjuades familjerna i deras hem. Intervjuerna bestod av att för-
fattarna hade förbestämda frågor till föräldrarna där de skulle svara på frågorna genom att 
välja en skala 1-5 hur de upplevde olika situationer i vårdnadstvistprocessen. Detta gör studi-
en till en strukturerad kvalitativ studie.  
 
Resultatet visar att av de tjugo familjer som genomförde medlingen kom femton fram till en 
lösning innan domstol. Av de familjer som genomförde rättstvistförhandlingen var det enbart 
fem familjer som lyckades lösa sin tvist innan domstol. Genomsnittstiden för att nå en lös-
ning i vårdnadstvisten var för medlingen tre veckor och två dagar och för rättstvistförhand-
lingen var genomsnittstiden sex veckor och endag. Resultatet visade också på att föräldrarna 
hade höga krav på hur och om de skulle få hjälp med sin tvist. Resultatet visade även att fä-
derna var mer tillfreds med medlingen medan mödrarna var mer nöjda med rättstvistför-
handling. 
 

2.1. Sammanfattande diskussion 
Tidigare forskning inom detta område är viktigt att ta hänsyn till, dels för att det kan ge olika 
synvinklar på det belysta ämnet och dels för att försäkra att samma studie inte görs flera 
gånger. Den tidigare forskning som presenteras här ovan är av både kvalitativ, kvantitativ och 
triangulär karaktär. Att den tidigare forskningen är utförd på olika sätt är bra då olika meto-
der kan ge varierade resultat och synvinklar. 
 
Som tidigare nämnt kommer Socialstyrelsen (2003) i sina riktlinjer kring ”Vårdnad, boende 
och umgänge” fram till att det, för att säkerställa att brukare känner sig bemötta med respekt, 
krävs undersökningar om hur brukare upplever sig ha blivit bemötta. Pruett et al. (2005) 
kommer i sin studie fram till det faktum att bemötandet är en viktig del av hur bra arbetet 
från de professionella i domstolsprocessen egentligen är. Widlunds (1997) studie visar att i en 
vårdnadstvist får mödrar ensam vårdnad i 70 % av fallen och fäder får ensam vårdnad i 20 % 
av fallen. Enligt Emery & Wyer (1987) blir följden av en skilsmässa mellan två föräldrar oer-
hört stor för alla inblandade och det sätter stor press på såväl rättsystem som socialarbetare 
att hjälpa och stödja både föräldrar och barn.  
 
Utifrån de slutsatser dessa författare tillsammans kommer fram till ansåg vi att det var viktigt 
att undersöka hur klienter, i denna studies fall föräldrar, uppfattar sig ha blivit bemötta av de 
professionella i domstolsprocessen. Enligt den tidigare forskningen är ensam vårdnad ojämnt 
fördelat mellan fäder och mödrar vilket har varit en viktig aspekt att ta hänsyn till då vi ge-
nomfört en studie som undersöker hur bemötanden uppfattas. Detta har varit viktigt då 
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samma bemötande kan uppfattas olika beroende på om föräldern är nöjd eller missnöjd med 
domstolsbeslutet. 
 
3. TEORETISKT PERSPEKTIV  
Teori har i denna studie använts som tolkningsram eftersom studien haft en induktiv ansats. 
För att analysera det empiriska materialet som skapades i och med intervjuerna valdes ut-
ifrån Järvinen (2002) ett maktperspektiv på bemötande. Enligt Järvinen (2002) är maktper-
spektivet något som kan ”… hjälpa oss att förstå att socialt arbete inte bara handlar om hjälp, 
stöd eller neutral handläggning, utan också om kontroll och makt.” (Järvinen, 2002, s.253)  
 
Utifrån Bourdieus (1992) synsätt på makt är en väsentlig del den så kallade symboliska mak-
ten. Symbolisk makt innefattar de milda formerna av makt, alltså de handlingar som inte 
uppfattas som makt och som inte påtvingas utan frivilligt väljs att följas (Bourdieu, 1992). 
Exempel på detta är den form av makt som finns i förtroende, plikt, tacksamhet och hängi-
venhet (Bourdieu, 1992). Symbolisk makt handlar enligt Järvinen (2002) alltid om legitim 
auktoritet. Järvinen (2002) förklarar detta genom att handlingar som görs och beslut som tas 
av en auktoritet, som exempelvis socialarbetare eller domare, alltid uppfattas som legitima 
och aldrig som makthandlingar, oavsett om klienten känner sig orättvist behandlad eller ej. 
 
Foucault (1983) har myntat begreppet pastoralmakt som liknar Bourdieus symboliska makt. 
Pastoralmakten har sin grund i den kristna traditionen då kyrkan hade makt över befolk-
ningen för att kunna kontrollera och hjälpa individen (Foucault, 1983). I dagens samhälle är 
det bland annat domare, psykologer och socialarbetare som utövar pastoralmakten och den 
används som grund för att kunna garantera individen och samhället säkerhet, välmående, 
trygghet och hälsa (Foucault, 1983). Pastoralmakten är, utifrån dessa positiva garantier, svår 
för individen att försvara sig mot då den ses som frivillig och behövande av samhället (Fou-
cault, 1983). Pastoralmakten kan även ses som användbar av individen, att denne kan kon-
trollera sig själv i olika former (Foucault, 1983). Exempel på detta är studenter som samlar all 
sin studieinformation, i form av studiemedel och lön, på ett ställe för sin egen skull och detta 
används sedan för kontroll av CSN och skatteverket (Börjesson & Rehn, 2009). 
 
En tredje del av maktbegreppet som är relevant att använda sig av vid tolkning av denna stu-
dies resultat är Foucaults (1980) begrepp om makt/kunskap. Foucault (1980) menar att be-
greppen kunskap och makt är beroende av varandra och för att kunna förstå makt måste man 
enligt honom studera kunskapen kring makten. Enligt Börjesson & Rehns (2009) tolkning är 
makt/kunskap en process där makten gynnar kunskapen och kunskapen gynnar makten. 
Börjesson & Rehn (2009) skriver att genom att ha kunskap om ett ämne vinns makt, men 
med makten kommer möjligheten att diskutera kunskapen. Även detta maktbegrepp är enligt 
Foucault (1980) svårt att försvara sig mot då det, liknande pastoralmakten, är något som 
samhället kan se som behövande eftersom samhället kräver att den som har makt även har 
kunskap. Ett exempel på detta kan vara att samhället kräver att socialarbetare ska ha kun-
skap om vilka samtalsmetoder som fungerar för att öka samarbetet mellan två parter. 
 
Den symboliska makten och pastoralmakten är två former av makt som inte nödvändigtvis är 
onda och går emot individens intressen, utan de har sin grund i välvilja (Järvinen, 2002). 
Utifrån detta kan föräldrars känsla av maktlöshet, i förhållande till de professionella de mött i 
domstolsprocessen vid vårdnadstvist, vara mer begriplig eftersom besluten som tas på ett sätt 
ses som legitima och opartiska men samtidigt också som oförstående och orättvisa.   
 
 
 

4. METOD OCH EMPIRISKT MATERIAL 
 

4.1.  Val av metod  
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Forskningsmetoden som använts för denna studie är kvalitativ i form av halvstrukturerade 
intervjuer. Detta innebär enligt Kvale & Brinkmann (2009) att en intervjuguide som har 
samma övergripande frågor för alla intervjupersoner används (se bilaga B). Utifrån vad dessa 
frågor genererade för svar ställdes olika följdfrågor för att få reda på så mycket information 
som möjligt. Att utgå från en strukturerad intervju med bestämda frågor och följdfrågor kun-
de ha begränsat informationen intervjuerna gav och därmed kunde viktiga aspekter blivit 
förbisedda om vi valt den metoden (Kvale & Brinkmann, 2009). En öppen intervju kunde i 
sin tur gjort att det blivit svårare att jämföra informationen de olika intervjuerna gav då in-
tervjupersonerna troligtvis inte skulle ha svarat på samma sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Studien har byggt på en induktiv ansats vilket innebär att maktperspektivet i efterhand kopp-
lades till det empiriska materialet (Carlsson, 1991). Det empiriska materialet i denna studie 
grundar sig på fem intervjuer med föräldrar som deltagit i en vårdnadstvist. Forskningen 
grundar sig på ett bekvämlighetsurval vid val av intervjupersoner. Föräldrarnas kontaktupp-
gifter fick vi tillgång till från tingsrättens offentliga domar som rör tvistemål om vårdnad, 
boende och umgänge. Dessa domar avslutades mellan november 2011 och maj 2012. 
 

4.2.  Datainsamling och genomförande 
För att hitta adresserna till föräldrarna användes kontaktuppgifterna från tingsrätten på en 
hemsida som samlat offentlig information från bland annat Skatteverket i form av adresser 
och ålder om människor. Denna hemsida var Ratsit AB (Johansson, 2012). När en sökning 
utifrån tingsrättens uppgifter på denna hemsida endast fann ett namn uteslöts att det var den 
personen som söktes och ett missivbrev skickades till den adressen. Vid flera träffar på ett 
namn valdes den personen bort då det inte fanns någon garanti på vem som var den aktuella 
personen att kontakta i det fallet. Utifrån namn och adress användes sedan nummerupplys-
ningen för att finna nummer till de kontaktade. Utifrån vilka personer som hittades genom 
nummerupplysningen skapades en lista över tänkbara personer till studien. Utifrån den lis-
tan togs sedan kontakt med föräldrarna löpande tills intervjutillfällen med fem föräldrar fast-
ställts. Målet var från början att ha sex olika intervjuer men det var endast fem föräldrar som 
ville delta och därför valde vi att utföra studien på endast fem intervjuer. Respondenterna 
blev tre fäder och två mödrar.   
 
I missivbrevet som skickades ut fick föräldrarna en förklaring om vad studien skulle komma 
att handla om och hur vi fått tag på deras kontaktuppgifter. Föräldrarna blev även informe-
rade om att de skulle bli kontaktade via telefon efter en vecka från att vi skickat brevet för att 
höra om de var intresserade av att delta i studien eller ej. Om föräldrarna gav ett jakande svar 
skulle vi gå vidare med att bestämma tid och plats för intervjuerna tillsammans med dem. 
Intervjuerna spelades in och intervjupersonerna blev informerade om detta både i missivbre-
vet och vid telefonkontakten, samt att samtycke om detta bekräftades innan intervjuerna 
genomfördes. Viktigt att komma ihåg var att föräldrarna ska vara anonyma, hade rätt att en-
dast svara på de frågor de ville samt att de kunde avbryta intervjun när helst de önskade. 
 
Föräldrarna som var aktuella för denna studie var dem som valt att lösa sin vårdnadstvist i 
tingsrätten och därmed de som fått en dom angående detta. Domarna skulle helst inte vara 
äldre än sex månader vid intervjutillfället för att föräldrarna fortfarande skulle minnas hur de 
uppfattade bemötandet. Föräldrarna som var aktuella för denna studie skulle vara bosatta i 
Sverige vilket kunde kontrolleras med att alla deltagande haft en svensk folkbokföringsadress 
dit missivbrevet blivit skickat. Detta urvalskriterium var viktigt eftersom det kan finnas kul-
turella skillnader mellan föräldrar i olika länders förväntningar på rättssystemet då andra 
länder inte har samma system som vi i Sverige har (Schiratzki, 1997).  
 
Tid och plats valdes i största möjliga mån med hänsyn till intervjupersonerna för att de skulle 
känna sig så avslappnade och trygga som möjligt vid intervjutillfället. Som författare har den 
ena av oss tidigare erfarenhet från detta område då denne befunnit sig i en vårdnadstvist i 
tingsrätten. Detta har påverkat hur denne personen har sett på det material som samlats in 
samt inställningen till intervjupersonerna. Att den andre författaren inte har denna erfaren-
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het skapar, i enlighet med Kvale & Brinkmann (2009), en kompletterande relation så att det 
vid alla tillfällen ses på det empiriska materialet med en förhållandevis objektiv synvinkel.  
 

4.3.  Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant indelat i rubriker utifrån de 
frågor som ställdes. Detta sätt att transkribera på valdes utifrån Kvale & Brinkmann (2009) 
som tar upp vikten av att transkriberingen ska passa syftet med användningen av utskrifter-
na.  
 
I denna studie har utskrifterna använts som berättande material för en innehållsanalys. In-
nehållsanalysen är en analysmetod som innebär att det empiriska materialet evalueras som 
ett kommunikationsinnehåll, där den manifesta inriktningen fokuserar på att analysera det 
synliga och uppenbara komponenterna i materialet, så som de faktiska svar som givits i in-
tervjuerna (Olsson & Sörensen, 2011). Avgränsningen i denna analys beror av formen på frå-
gorna som ställts i intervjun då det är frågorna som påverkar svaren som givits av responden-
terna (Olsson & Sörensen, 2011). Innehållsanalysen går efter evalueringen ut på att informa-
tionen kopplas till ett teoretiskt sammanhang för att illustrera den vetenskapliga idén med 
studien (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
Utskrifterna har analyserats utifrån bemötande i förhållande till tema ”Familjerätten” samt 
”domare och advokater” för att passa studiens syfte och frågeställning. Dessa teman valdes ut 
efter att intervjuerna var genomförda eftersom studien utförts med halvstrukturerade inter-
vjuer vilket gjorde att det inte gick att veta vilken form av information intervjuerna skulle 
generera i förväg. De teman som valdes utgick från de grundfrågor som fanns i intervjugui-
den. Då studien haft en induktiv ansats har den, utefter vad innehållsanalysen gav, analyse-
rats med en tolkningsram som innefattat ett maktperspektiv på bemötande. Analysen har 
även den genomförts med utgångspunkt i dessa två teman – ”Familjerätten” samt ”domare 
och advokater”. 
 

4.4. Trovärdighet, beroende och överförbarhet 
Det finns delade meningar om vilka begrepp för tillförlitlighet som bör användas då en kvali-
tativ studie genomförs (Graneheim & Lundman, 2003). Enligt Graneheim & Lundman 
(2003) finns det vissa författare som anser att kvantitativa tillförlitlighetsbegrepp kan passa 
på en kvalitativ studie medan andra anser att kvalitativa studier behöver sina egna begrepp 
för att säkra tillförlitligheten. Enligt Graneheim & Lundman (2003) finns det även en tredje 
grupp av författare som anser att de kvalitativa begreppen för tillförlitlighet, nämligen tro-
värdighet, beroende och överförbarhet har samma innebörd som validitet och reliabilitet som 
används vid kvantitativa studier.  
 
Då det finns många olika åsikter om vilka begrepp som bör användas valdes i denna studie 
begreppen trovärdighet, beroende och överförbarhet istället för validitet och reliabilitet då 
dessa begrepps innebörd ansågs mer passande i förhållande till studiens syfte.  
 
Med trovärdighet menas hur väl datainsamling samt analys av det empiriska materialet 
stämmer överens med studiens syfte (Polit & Hungler, 1999). För att ha hög trovärdighet 
krävs det enligt Graneheim & Lundman (2003) medvetenhet om hur och varför syftet är ak-
tuellt, hur och varför urvalskriterierna tillämpats samt hur och varför den valda datainsam-
lingsmetoden varit den mest relevanta Vid intervjuerna var det viktigt att alla intervjuperso-
ner i studien fick samma frågor (Graneheim & Lundman, 2003). Olika svar på frågorna resul-
terade ibland i olika följdfrågor och därmed har det funnits vissa svårigheter med att jämföra 
materialet. Att ta hänsyn till detta vid diskussion kallas beroende och detta ökar tillförlitlig-
heten på studien (Graneheim & Lundman, 2003). Med överförbarhet menas att de resultat 
studien kommit fram till ska kunna överföras och användas på andra grupper och i andra 
kontexter än de för studien valda (Graneheim & Lundman, 2003). För att visa på att det är 
möjligt med överförbarhet av studiens resultat bör en grundläggande förklaring ha givits av 
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hur studiens är utförd, hur intervjupersonerna i studien är valda samt hur materialet har 
analyserats tillsammans med en trovärdig resultatanalys (Graneheim & Lundman, 2003).  
 
För att kunna garantera tillförlitlighet vid transkriberingen av intervjuerna valdes däremot 
begreppen reliabilitet och validitet utifrån Kvale & Brinkmanns (2009) kriterier. Hänsyn till 
reliabiliteten togs genom att två transkriberingar gjordes av samma intervju. Vid en jämförel-
se av ord och meningsuppbyggnad vid transkriberingarna märktes ytterst få skillnader i var 
punkter och kommatecken fanns samt hur meningarna var uppbyggda. Om en jämförelse 
innehåller ytterst få skillnader kan den enligt Kvale & Brinkmann (2009) ses som en kvantifi-
erad reliabilitetskontroll. Efter detta valdes en av versionerna till resultat och analys. Att kon-
trollera validiteten i en transkribering mellan tal och skrift är enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) svårt då det inte existerar endast en objektiv och riktigt omvandling mellan dessa två. 
För att ändå försöka ha hög validitet på utskrifterna sattes riktlinjer upp för hur intervjuerna 
skulle transkriberas innan detta gjordes. Dessa riktlinjer utformades med tanke på den sena-
re användningen av utskrifterna i förhållande till studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Dessa riktlinjer bör vara förklaringen till hur två transkriberingar av samma intervju gjorda 
av två olika personer kunde te sig lika vid en jämförelse. 
 

4.5.  Etiskt ställningstagande 
Innan denna studie genomfördes utfördes en etikprövning enligt Mälardalens högskolas rikt-
linjer som, i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(2003:460), framtagits av Elinor Brunnberg, professor i socialt arbete, Mälardalens högsko-
la. 
 
Det finns även fyra forskningsetiska regler som bör ha tagits hänsyn till när en studie av och 
med människor utförs: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Att intervjupersonerna fått information om vad 
studien handlar om, studiens syfte, risker och fördelar med ett deltagande i studien, att de 
deltar frivilligt och att de när helst de önskar kan dra sig ur innebär att hänsyn till informa-
tionskravet tas (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Intervjupersonerna har fått konfigurerade namn för att undanhålla deras identitet. Annan 
information som inte var relevant för studien och som kunde gjort att människor utifrån 
kunnat identifiera undersökningspersonerna har tagits bort. Detta gör att studien tar hänsyn 
till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Då denna studie är en offentlig handling 
kan det garanteras att den information som behövts för att genomföra studien, så som kon-
taktuppgifter, inspelningar och utskrifter av intervjuer och andra känsliga uppgifter, förva-
rats så att endast behöriga haft tillgång till dem – även detta är en del av konfidentialitetskra-
vet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Att intervjupersonernas kontaktuppgifter funnits tillgängliga genom offentliga domstols-
handlingar innebär att det inte funnits något forskningsetiskt problem med kontakten då de 
fått information om hur vi författare fått tag på dessa uppgifter. Som tidigare nämnt har in-
tervjupersonerna efter kontakten valt att ge sitt samtycke till ett frivilligt deltagande i studien 
där de själva bestämt på vilka villkor de velat delta. Detta gör att hänsyn till samtyckeskravet 
tagits (Vetenskapsrådet, 2002). Det kan garanteras att all information som samlats in under 
denna studie, både kontaktuppgifter och information från intervjuerna, endast har använts i 
studiesyfte och på så sätt tas hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Andra aspekter som var viktiga att tänka på vid forskningen, utifrån författarnas synvinkel, 
var deras roll i studien. Exempelvis har, utifrån Kvale & Brinkmanns (2009) kriterier, förfat-
tarnas vetenskapliga ansvar att studien producerat relevant kunskap för området tagits hän-
syn till. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det också viktigt att se över vilken roll författar-
na haft i förhållande till intervjupersonerna och hur författarna kunnat påverka både inter-
vjusituationen och det insamlade materialet, vilket även det tagits hänsyn till. Då en av förfat-
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tarna tidigare deltagit i en vårdnadstvist har en diskussion kring hur detta påverkat synen på 
studien förts genom hela processen. 
 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Studiens syfte och frågeställning var som tidigare nämnt att ta reda på hur bemötandet vid 
vårdnadstvist uppfattats av föräldrar. Med bemötande menas som tidigare nämnt hur män-
niskor vid möten med varandra uppför, uppträder och beter sig (Echeverri, 2010). Resultat-
redovisningen och analysen av denna kommer tillsammans att presenteras tematiskt utifrån 
rubrikerna ”Familjerätten” samt ”advokater och domare”. 
 

5.1.  Familjerätten 
Resultat 
Till att börja med beskrivs hur respondenterna uppfattat bemötandet från Familjerätten i 
denna medelstora stad. Enligt det empiriska materialet i den här studien är det många för-
äldrar som är missnöjda med hur de uppfattat bemötandet från Familjerätten. Tre av föräld-
rarna uppfattar sig inte ha blivit bemötta med respekt och förståelse utan de har känt sig ned-
tryckta och orättvist behandlade. En av dessa respondenter uppfattade att Familjerättens 
bemötande fick honom att känna sig värdelös och okunnig vad gällde hans roll som far. En 
annan respondent uppfattade det som att Familjerätten inte gjorde någonting åt situationen 
där den ena föräldern inte träffat barnet på länge. Två citat från dessa respondenter är deras 
svar på frågan om Familjerätten hjälpte dem med någonting samt hur de uppfattat bemötan-
det de fått av familjerättssekreterarna:  
 

”Nä, ingenting. Bara lögner och påtryckningarna, försöka trycka ner mitt förtroende, trycka ner mig 
som människa och göra mig så jag känner mig värdelös, göra så jag känner mig så att jag inte är lämplig 
som pappa…” (Respondent J.) 

 
 

”Jaaa, bemötandet var väldigt dåligt. (…) Vad dom hade kunnat göra annorlunda var och… inte bara 
sitta och lyssna, om en pappa inte har träffat sitt barn på ett halvår kanske man ska säga till mamman 
att det är bra om dom träffar sin pappa och inte bara sitta och vänta och säga att det löser sig… pappan 
tappar kontakten med sitt barn men dom gjorde absolut ingenting…” (Respondent S.) 

 
Det fanns även respondenter i denna studie som var nöjda med bemötandet de fått från Fa-
miljerätten. En respondent uppfattade det som att Familjerätten fokuserade barnens behov 
på ett bra sätt genom att ha dem i centrum när dem valde hur de skulle hjälpa föräldrarna. 
Respondenten ansåg att detta var Familjerättens viktigaste uppgift, att dem varken ska foku-
sera på modern eller fadern utan de ska alltid ha barnens bästa som fokus. Ett citat från den-
na respondent lyder: 
 

”Dom fokuserade mer barnens behov, barnens situation och vad barn behöver för att inte växa upp i 
ensamhet och vara utanför samhället.” (Respondent A.R.) 

 
Utöver den respondent som ansåg att Familjerätten såg till barnets bästa fanns det även tre 
respondenter som uppfattade Familjerätten som en objektiv instans där familjerättssekrete-
rarna inte tog någon förälders sida i samtalsprocessen. Dock uppfattar samma respondenter 
även att familjerättssekreterarna var oförmögna att göra något åt situationen föräldrarna 
befann sig i. Detta eftersom respondenterna uppfattade det som att Familjerätten varken 
kunde ta beslut eller kunde göra något åt den problematiska situation föräldrarna befann sig 
i. Ett citat angående detta visas här nedan: 
 

”… de var väldigt objektiva måste jag ju ändå ge dom, men dom kan ju inte göra nånting egentligen, jag 
vet egentligen inte var de finns för. Dom sitter där och lyssnar… de kommer med förslag och sånt… det 
hände ju inte så mycket, vi satt där på Familjerätten och prata och prata…” (Respondent A.) 

 
Ett återkommande tema i intervjuerna var fädernas känsla av diskriminering. Alla tre fäder i 
studien tar upp exempel på att de känt sig förbisedda och ignorerade på grund av sitt kön. 
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Fäderna kallar detta för ”pappadiskriminering” och tror att det är en vanlig företeelse som 
inte bara finns i denna stad utan i hela Sverige. Alla tre fäder i denna studie uppfattade att de 
blev bemötta med misstro kring deras roll som förälder, att de var oförmögna att kunna ta 
hand om sina barn och att de inte kunde tillfredställa sina barns behov. Två citat om detta var 
som följer: 
 

”… och jag visste inte mina rättigheter, dom berättade inte ens om mina rättigheter (… ) dom sa åt mig 
– du! Tyst med dig. Lyssna. Du ska lyssna på henne. Det är hon som har barnen hemma hos sig (…) 
dom bor inte hos dig, det är hon som bestämmer. (…) dom skrek åt mig, tryckte ner mig och nervärde-
rade mig, och ljög för mig. jag gick på det här, det är ren diskriminering för jag var en pappa.” (Respon-
dent J.) 

 
”De var helt på mammans sida, det spelade ingen roll vad jag sa, jag skulle anpassa allt efter henne… 
hon fick göra som hon ville, hon fick komma försent, hon behövde inte dyka upp. Det var bara synd om 
henne om hon inte dök upp för hon va ju så trött. Dom tog ingen hänsyn till att jag arbetade eller nån-
ting…” (Respondent S.) 

 
Avslutningsvis fick respondenterna även frågan om vad de tyckte att familjerättssekreterarna 
skulle ha gjort annorlunda för att föräldrarna skulle ha uppfattat bemötandet på ett bättre 
sätt. Både de nöjda och de mer missnöjda respondenterna hade förslag på förbättringar Fa-
miljerätten kunde göra. Respondenterna ville bland annat att familjerättssekreterarna skulle 
ha förklarat bättre om vilka rättigheter de båda föräldrarna hade, de kunde ha lyssnat bättre 
från början på båda parter och de kunde ha lagt mer vikt kring vilken av föräldrarna som 
hade vårdnaden. Förutom detta tyckte respondenterna även att familjerättssekreterarna 
kunde ha varit mer engagerade i föräldrarnas situation, inte bara suttit bredvid och lyssnat 
när föräldrarna, som de själva uppfattade det, behövde hjälp i form av råd eller liknande från 
familjerättssekreterarna med att lösa den konflikt de befann sig i. 

 
Analys 
Den tidigare forskningen som rör bemötande kommer bland annat fram till att en testad åt-
gärdsmodell hjälpte fäder mer på den sociala delen och mödrar mer på den legala delen (Pru-
ett et al., 2005). Detta kan som tidigare nämnt indikera att fäder och mödrar har olika för-
väntningar och kunskaper vad gäller processen kring vårdnadstvisten och därmed kan de 
kräva olika former av bemötande.   
 
Socialstyrelsen (2003) skriver som tidigare nämnt att en socialarbetare som arbetar på famil-
jerättsenheten måste kunna få igång kommunikationen mellan föräldrarna så att barnets 
bästa kommer i fokus, samt hjälpa dem att enas för att barnet ska kunna ha en fungerande 
kontakt med båda föräldrarna. Mycket av det missnöje som respondenterna pratat om kring 
bemötandet de fått av Familjerätten har varit om att de uppfattat att de inte blivit lyssnade på 
vad gäller umgänget med barnen. Det här skulle kunna innebära att Familjerätten i den me-
delstora stad vi undersökt inte följer Socialstyrelsens (2003) riktlinjer så som det är skrivna 
angående just hjälpen kring kommunikation om barnen. 
 
Missnöjet med bemötandet från respondenterna kan även ses i förhållande till den studie 
Emery och Wyer (1987) genomfört. Emery och Wyer (1987) kommer fram till att föräldrar 
som inte haft någon form av medling eller möjlighet till samtal, som respondenterna i denna 
studie haft, har haft än större svårigheter att lösa sin vårdnadstvist.  
 
Pappadiskrimineringen som de tre fäderna talat om i intervjuerna är ett tydligt tecken på hur 
stor makt en familjerättssekreterare har. Järvinen (2002) skriver att ”systemet skapar klien-
ten” (Järvinen, 2002, s. 267) vilket i det här fallet innebär att familjerättssekreterarna (sy-
stemet) har skapat en bild av hur fäder och mödrar (klienterna) är och vilken roll de har och 
bör ha i barns liv. Utifrån detta, även om viljan i grunden är att se på alla individuella fall på 
ett unikt sätt, så har en bild skapats där fäder anses vara på ett sätt och mödrar på ett annat 
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(Järvinen, 2002). Ett exempel på detta utifrån ett klientperspektiv är ett citat från en av re-
spondenterna: 
   

”För mig är det här diskriminering av oss män. Det är illa. Vi pratar generellt men det är precis som vi 
män är okompetenta att hand om barnen… Som att vi är ersättliga varelser, vi kan skapa barnen men vi 
kan inte ta hand om dom. (…) Jag vet inte om dom är uppsatta på våld eller nånting men dom har en 
bild av primitiva tankar om oss män. Självklart förstår jag att det finns män som gör såna här saker 
men det finns andra som inte gör det. (…) Man kan inte generalisera.” (Respondent A.R.) 

   
Detta citat visar på att den här fadern uppfattar det som att han blir diskriminerad på grund 
av att han är man. Makten som familjerättssekreteraren (och socialarbetaren) har är här up-
penbar. Familjerättssekreteraren (och socialarbetaren) kan få en part, i det här fallet fadern, 
att känna sig diskriminerad utifrån hur denne väljer att bemöta sina klienter – medvetet eller 
omedvetet.  
 
Bemötandet från Familjerätten kan analyseras utifrån Foucaults (1983) teori om pastoral-
makt. Pastoralmakten används som tidigare nämnt som grund för att kunna garantera indi-
viden och samhället säkerhet, välmående, trygghet och hälsa (Foucault, 1983) och Familjerät-
ten är en av de instanser i samhället som utövar denna typ av makt. Detta gör enligt Foucault 
(1983) att pastoralmakten kan vara svår att försvara sig mot då den ses som positiv och behö-
vande.  
 
Ett maktperspektiv på bemötandet från Familjerätten kan även analyseras utifrån Järvinens 
(2002) teorier om socialarbetare och makt. Hon skriver att socialarbetare sällan ser sig själva 
som en maktfull profession och i och med detta kan maktpositionen förvärras (Järvinen, 
2002). Exempel på detta är då socialarbetaren bland annat kan glömma att informera klien-
ten om dess rättigheter eftersom de tycker att det kan ses som nedlåtande mot klienten (Jär-
vinen, 2002). Detta kan ses som ett exempel på hur Foucaults (1980) makt/kunskap funge-
rar. Tidigare i texten finns det ett citat om just detta, en respondent som uppfattade att han 
inte fått sina rättigheter klargjorda, och det Järvinen (2002) skriver om detta kan vara en 
eventuell förklaring till varför.  

 
5.2.  Advokater och domare  

Resultat 
Bemötandet från domare och advokater har resulterat i blandade erfarenheter från respon-
denterna i denna studie. Två av respondenterna uppfattade bemötandet från och kommuni-
kationen mellan dem och advokaten som bra. Det som hade fungerat bra med advokaten var 
att denne hade lyssnat, ofta funnits tillgänglig för kommunikation samt fått respondenterna 
att känna sig trygga och som att advokaten varit på deras sida. En av respondenterna sa föl-
jande som svar på vad denne tyckte om bemötandet från advokaten: 
 

”Det var jättebra bemötandet redan då direkt min advokat tog över det här. Och min advokat sa till mig 
att från och med nu, från och med idag började han berätta mina rättigheter (…) Så jag tycker att när 
advokaten kom in i bilden så började jag få en helhetsbild på situationen …” (Respondent J.) 

 
Det fanns även två respondenter som var missnöjda med sin uppfattning av bemötandet. En 
respondent uppfattade både bemötandet och kommunikationen som katastrof. Anledningen 
till detta var att respondenten kände att advokaterna utnyttjade föräldrarnas situation, och 
därmed barnen, för att tjäna pengar. Respondenten uppfattade det som att advokaterna drog 
ut på processen bara för att tjäna mer pengar och det här tyckte denne var fruktansvärt då de 
som fick lida mest var barnen, inte bara den egnas ekonomi. Trots detta tog respondenten 
inte upp någon tanke på att denne ville byta, eller hade försökt att byta advokat. Ett citat från 
respondenten lyder som följer som svar på frågan om hur denne uppfattade bemötandet från 
advokaten: 
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”Katastrof. Jo katastrof på grund att advokaten då… jag ska vara ärlig, jag tycker att okej, advokater är 
bra på sitt jobb dom ska tjäna pengar och har utbildat sig men dom ska inte utnyttja barnen för att tjä-
na pengar när det gäller en situation där barnet behöver hjälp. Dom utnyttjar situationen att föräldrar 
inte kommer överens…” (Respondent A.R.) 

 
Bemötandet från domarna uppfattas även det olika av de olika respondenterna. Två av re-
spondenterna är nöjda med hur de uppfattade bemötandet från domaren de mött. Den ena sa 
att hon och pappan till barnen fått beröm för att de var så angelägna om att komma överens. 
Den andra uppfattade bemötandet som bra då han kände att domaren förstod honom och 
varför han ville ha en dom. Ett citat på vad denne respondent tyckte om domaren lyder som 
följer: 
 

”Hundraprocentigt, superbra, inget att klaga på. Han insåg allvaret direkt och tyckte att det var själv-
klart att jag skulle få träffa barnet som, som pappa. (…) domaren var kanon bra, eh, jag behövde egent-
ligen inte säga nånting utan han, han önskar jag att jag hade träffat för 7-8 år sen …” (Respondent S.) 

 
Det fanns även de respondenter som var missnöjda med bemötandet från domarna de mött. 
En respondent uppfattade att den första domaren denne träffade var bra och rättvis men res-
ten av domarna, som denne träffade allt eftersom tvisten fortsatte, var katastrof. De reste-
rande två respondenterna var även de missnöjda med hur de uppfattade bemötandet från 
domaren. Den ena respondenten uppfattade det som att domaren hotade henne med att hon 
aldrig mer skulle få träffa sin son, var otrevlig och att denne inte alls lyssnade på henne. Trots 
detta nämnde denna respondent inte heller något om en anmälan mot domaren eller något 
försök om att byta domare. Respondenten uppfattade det som att domaren bara såg till pap-
pans bästa, inte barnets bästa. Citat angående detta lyder som följer: 
 

”Domaren var jättedålig. Han lyssnade absolut ingenting på mig och hotade mig under rättegången 
faktiskt. (…) Han började på en gång och hoppa på mig och var otrevlig och han sa att, han hotade mig 
att jag aldrig mer skulle få träffa min son (…) han satt där och bara nästan skrek åt mig och vi vart 
osams och nej, jag tyckte han var jättedålig och han såg inte alls till barnets bästa utan bara till pappans 
bästa.” (Respondent E.) 

 
Det var som tidigare nämnt fler respondenter som var missnöjda med bemötandet från do-
maren. En annan respondent som inte var nöjd med bemötandet från domaren var detta på 
grund av att denne uppfattade det som att domaren inte ville lyssna. Respondenten uppfatta-
de det som att domaren och de andra i rättssalen var inkompetenta till att kunna fatta beslut 
angående en tvist de bara läst om. Detta då respondenten uppfattade det som att domaren 
var osäker på tvisten denne skulle avgöra. Ett citat om detta lyder som följer: 
 

”Dom tror att (…) dom är kloka men dom finns inte i situationen 24 timmar om dygnet. Man kommer 
dit och dom vet inte vilken situation egentligen har. Dom har bara läst på papper och när dom kommer 
till salen har dom redan glömt allt. (…) Men sen sitter dom där och beslutar om något som dom är helt 
osäkra på.” (Respondent A.R)  

 

Analys 
Enligt den tidigare forskningen som nämnts i denna studie har Socialstyrelsen (2003) kom-
mit fram till att om socialtjänsten och rättsväsendet ska kunna utföra ett bra och kvalitets-
säkrat arbete krävs det att ”… den enskilde anser sig bli bemött med respekt samt att bruka-
ren får information för att kunna ta tillvara sina rättigheter.” (Socialstyrelsen, 2003, s. 221). 
Detta är enligt denna studie inte uppfyllt eftersom flera av respondenterna uppfattar sig ha 
blivit bemötta med hot och okunskap istället för respekt och information som Socialstyrel-
sens riktlinjer kräver. 
 
Som tidigare nämnt var det enligt Widlund (1997) hälften av de sjuttio tvistemål hon tittade 
närmre på som avgjordes i domstol. Detta tyder på att det är viktigt att bemötandet som ges 
av rättsväsendet är kvalitetssäkrat eftersom det är många som genomgår en process där de 
möter bland annat domare och advokater.  
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Utifrån ett maktperspektiv kan det, med tanke på de lagar och förordningar som finns i Sve-
rige, ses som uppenbart att rättsväsendet alltid har ett maktövertag gentemot sina klienter. 
Detta innebär därmed att det är domare och advokater, som arbetar med att upprätthålla 
dessa lagar, som har makten. Detta innebär att det är viktigt att domare och advokater är 
medvetna om sin maktposition och att de inte utnyttjar denna. 
 
Enligt Bourdieus (1992) teori om symbolisk makt, samt Järvinens (2002) tolkning av den, 
väljer föräldrar att följa de beslut som tas av rättsväsendet angående deras vårdnadstvist, 
oavsett hur beslutet får dem att känna. Respondenterna som var missnöjda kände sig ned-
tryckta och utnyttjade samtidigt som ingen av dem nämnde att de bytt, eller försökt byta ad-
vokat eller domare. Det var som tidigare nämnt en respondent som uppfattade det som att 
domaren hotade henne under rättegång och även om hon tyckte att detta kändes fel så valde 
respondenten ändå att följa domarens påtryckningar angående tvisten hon befann sig i.  
 
Foucaults (1983) teori om pastoralmakt belyser problemet som kan uppstå då domare och 
advokater i allmänhet ses som en hjälpande hand vid behov, medan de i synnerhet vid direkt 
kontakt enligt denna studies respondenter kan ses som orättvisa, fördömande och opålitliga.  

 
6. DISKUSSION 
Studiens syfte var som tidigare nämnt att ta reda på hur bemötandet i domstolsprocessen vid 
vårdnadstvister uppfattas av föräldrar. Föräldraperspektivet användes då viljan var att öka 
medvetenheten och rättssäkerheten.  

 
6.1.  Resultatdiskussion 

För att diskutera resultaten i förhållande till studiens syfte och frågeställningen kommer re-
sultatdiskussionen att föras i enlighet med de teman som användes under resultat och analys. 
Detta för att skapa en överskådlig disposition samt för att tydligare kunna visa på hur resulta-
ten gett svar på syftet och frågeställningen.  
 
Resultatet i denna studie visar generellt sett att bemötandet från Familjerätten, advokater 
och domare i vårdnadstvister uppfattas som dåligt. Respondenterna har i många avseenden 
uppfattat bemötandet från dessa instanser på olika sätt men resultatet är överlag negativt, 
även om vissa positiva aspekter på bemötandet hos både Familjerätten, advokater och do-
marna förekommer. Resultatet av att ha ett maktperspektiv på bemötandet som föräldrar 
uppfattar sig ha fått från Familjerätten, domare och advokater har lett till en analys kring hur 
dessa instanser använder sig av sin maktposition. Analysen av Familjerättens, advokaters och 
domares maktposition har i sin tur lett till förklaringar kopplade till teorier om symboliskt 
makt och pastoralmakt. 
 
Familjerätten  
Som svar på frågeställningen, och därmed även syftet gällande hur bemötandet i vårdnads-
tvist uppfattas av föräldrar, visar resultaten och analysen att respondenterna generellt upp-
fattat bemötandet från Familjerätten som dåligt. Skillnaderna i hur bemötandet uppfattas 
skulle kunna bero på att, som tidigare forskning i form av Pruett m fl. (2005) skrivit, föräld-
rar har olika kunskaper och förväntningar om processen kring vårdnadstvisten och på grund 
av detta kan de kräva olika former av bemötande. Detta kan vidare vara en möjlig förklaring 
till varför respondenterna uppfattat bemötandet som negativt då familjerättssekreterarna 
kan ha svårt att bemöta alla föräldrar utifrån deras varsina förväntningar. Det här är en in-
tressant aspekt att ta upp i en diskussion då det generellt negativa bemötandet från familje-
rätten är ett faktum.  Det dåliga bemötandet kanske kan bero på att familjerättssekreterarna 
inte har tillräcklig kompetens för att bemöta alla föräldrar individuellt. Det kan också bero på 
brist på information och tid, att familjerättssekreterarna varken haft tid eller tillräckligt med 
information om varje enskilt fall för att kunna sätta sig in i varje förälders situation. Om detta 
är fallet har familjerättssekreterarna eventuellt inte haft möjlighet att bemöta varje förälder 
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där denne befunnit sig. Uppfattningen föräldrar haft om att bemötandet från Familjerätten 
varit dåligt kan kopplas till Foucaults (1983) teori om pastoralmakt då den som tidigare 
nämnts kan vara svår att försvara sig mot då den ses som positiv och behövande. Detta kan 
vara en möjlig förklaring till att många av respondenterna i denna studie är missnöjda med 
hur de uppfattat bemötandet från Familjerätten eftersom de kan ha haft en inställning om att 
Familjerätten skulle ha hjälpt just dem. 
 
Respondenterna sa som tidigare nämnt att familjerättssekreterarna hade kunnat förklara 
bättre om vilka rättigheter föräldrarna har, att de kunde ha lyssnat bättre samt att familje-
rättssekreterarna kunde ha varit mer engagerade i föräldrarnas situation. Respondenterna 
tyckte att familjerättssekreterarna skulle ha hjälpt dem med råd och liknande för att lösa den 
konflikt föräldrarna befann sig i. Utifrån detta bör en diskussion föras gällande föräldrarnas 
rättigheter, där den kanske mest väsentliga frågan är om vem som har informationsskyldig-
het angående detta. Föräldrarna säger att Familjerätten inte tagit upp deras rättigheter, kan 
detta bero på det tidigare nämnda problemet som Järvinen (2002) tar upp om att socialarbe-
tare sällan ser sig själva som en maktfull profession och därmed kan glömma att informera 
klienten om sådana saker? Detta kan kopplas till Foucaults (1980) teori om makt/kunskap. 
Då makt och kunskap är beroende av varandra kan det leda till att kunskapen faller bort om 
socialarbetaren inte ser sig som maktfull. Frågan kvarstår ändå kring vem som bär informa-
tionsansvaret kring föräldrars rättigheter, ligger det på kommunens familjerätt eller på sta-
tens tingsrätt? Eller ligger ansvaret på kommunens socialtjänst? Oavsett vem det är som har 
informationsansvaret kring föräldrars rättigheter vid vårdnadstvister bör ansvaret ses över 
då det enligt respondenterna i denna studie inte fungerar.  
 
Som tidigare nämnt i resultatet har fäderna i denna studie uttryckt många känslor kring vad 
de själva anser är diskriminering på grund av deras kön. Vad kan detta bero på? Kan det vara 
så att fäder inte har någon kunskap om vilka kriterier som Familjerätten, men även domare 
och socialtjänst, går efter vid beslut och att de därmed känner sig diskriminerade? Enligt 
Bourdieus (1992) teori om symbolisk makt följer människor ett auktoritärt beslut eftersom 
ett sådant ses som legitimt, kanske på grund av den kunskap som en auktoritär person anses 
ha? Med detta som bakgrund kan en slutsats om att kunskap är makt dras. Fäder har möjli-
gen inte tillräcklig kunskap för att kunna kräva sin rätt och därför litar de på de auktoritära 
personer som tar beslut. Om det är så att fäder litar på en auktoritär person som tar ett beslut 
som inte stämmer överens med det fäderna förväntat sig kan det leda till en känsla av miss-
gynnande. Detta bör vara något som familjerättssekreterare ska titta närmre på för att på 
längre sikt kunna motverka känslan fäder får av att vara diskriminerade. 
 
Domare och advokater 
Som ett fortsatt svar på syftet och frågeställningen gällande hur föräldrar uppfattat bemötan-
det i vårdnadstvisten visar resultatet att respondenterna i denna studie har haft olika upp-
fattning av bemötandet från domare och advokater. Som nämnts flera gånger tidigare har 
Socialstyrelsen kommit fram till att om rättsväsendet ska kunna utföra ett bra och kvalitets-
säkrat arbete krävs det att ”… den enskilde anser sig bli bemött med respekt samt att bruka-
ren får information för att kunna ta tillvara sina rättigheter.” (Socialstyrelsen, 2003, s. 221). 
Då respondenterna i denna studie har mycket olika uppfattning om hur de har blivit bemötta 
så kan detta tyda på att rättsväsendet inte har klara riktlinjer för hur bemötandet mot klien-
ter bör vara.  
 
Enligt Bourdieus (1992) teori om symbolisk makt väljer föräldrar att följa de beslut som tas 
av rättsväsendet oavsett om de känner sig orättvist behandlade eller ej. Detta kan vara en 
anledning till att föräldrars uppfattning av bemötandet från rättsväsendet inte blir belyst eller 
förändrat då föräldrarna, utifrån teorin om symbolisk makt, väljer att acceptera bemötandet 
som det är. Denna anledning gör att det är väsentligt att belysa just bemötandet föräldrar 
uppfattar sig ha fått från domare och advokater. Har tingsrätten några riktlinjer för hur de 
professionella som arbetar där bör bemöta sina klienter i allmänhet? Görs det någon utvärde-
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ring av klientbemötandet för att därmed kvalitetssäkra arbetet som görs i tingsrätten? Vem 
kan ses som ansvarig för att bemötandet som ges i tingsrätten är oberoende och rättvist i alla 
enskilda fall? 
 
Foucaults (1980) teori om makt/kunskap kan vara en annan förklaring till varför föräldrar 
som varit missnöjda med bemötandet de fått av domare eller advokater inte valt att byta. 
Kanske hade föräldrarna inte kunskap om hur de skulle gå till väga för att byta advokat eller 
domare? Kan denna okunskap ha lett till att föräldrarna kände sig än mer maktlösa i situa-
tionen där de redan kände sig orättvist behandlade av en auktoritet? 
 
Pastoralmakten (Foucault, 1983) belyser problemet som uppstår då domare och advokater 
ses som en hjälpande hand i allmänhet men som orättvisa och fördömande vid direkt kon-
takt. Detta gör att den förutfattade bilden föräldrar har av hur de ska bli bemötta av rättssy-
stemet sedan kan påverka hur de uppfattar sig ha blivit bemötta i verkligheten. De föräldrar 
som är nöjda med bemötandet har säkerligen fått sin förutfattade bild bekräftad vid det fak-
tiska mötet med domare och advokat medan de som är missnöjda med bemötandet haft en 
förutfattad bild som inte alls har stämt överens med vad de upplevt.  
 
Rättsväsendet i allmänhet, och tingsrätten i denna medelstora stad i synnerhet, bör utifrån 
denna diskussion se över riktlinjer och kvalitetssäkring kring bemötande. Om rättsväsendet 
har riktlinjer angående bemötande bör de förslagsvis se över hur dessa efterföljs samt vem 
som har ansvaret för att kontrollera att de gör det. Detta blir viktigt då samhället fordrar att 
rättsväsendet ska vara oberoende och lika för alla men resultatet i denna studie tyder på att 
bemötandet är, eller åtminstone uppfattas, som olika i varje enskilt fall.  
 

6.2.  Metoddiskussion 
För att undersöka syftet med studien och studiens frågeställning valde vi att använda oss av 
halvstrukturerade intervjuer med frågor som behandlade just uppfattningen av bemötandet 
som föräldrar upplevt (se bilaga B). Vi intervjuade fem föräldrar som deltagit i en vårdnads-
tvist och detta innebar att intervjupersonerna var kapabla att svara på de frågor vi ville ha 
svar på. Detta innebär att validiteten i vår studie stärks. 
 
Denna studie har flera styrkor i val av metod. Till att börja med hade vi inga förutfattade tan-
kar kring vilken information vi skulle få fram av våra respondenter då vi valde att göra denna 
studie utifrån en induktiv ansats. Detta är en av anledningarna till att vi fick fram det resultat 
vi fått då respondenterna har påverkat studien med sina svar på intervjuerna. En deduktiv 
eller abduktiv ansats på denna studie hade gjort att vi kanske inte fått det breda och intres-
santa resultat som vi fått då det hade gjort att vi bara undersökt det vi som författare haft en 
förförståelse av. Detta innebär att studiens trovärdighet stärkts och därmed studiens tillförlit-
lighet, även kallad reliabilitet. 
 
En annan styrka med denna studie är att den är kvalitativt utförd och inte kvantitativt. Detta 
är en styrka på samma sätt som ansatsen då det har gjort att vi som författare kunnat ta in ett 
djupare perspektiv på information då den insamlats i samförstånd med våra intervjuperso-
ner. Hade vi gjort en kvantitativ studie på samma ämne hade den kunnat resultera i det vi 
som författare haft tidigare information om eftersom frågorna i enkäterna hade varit utfor-
made utifrån vår förförståelse. Detta då en kvantitativ studie med blanketter hade behövt 
mer strukturerade frågor än vad vi kunde ha i vår halvstrukturerade intervju. Även detta bi-
drar till att stärka studiens tillförlitlighet i form av att vi tagit hänsyn till beroende. 
 
Ytterligare en styrka med denna studie är hur intervjuerna genomförts. Varje intervju har 
utgått från intervjupersonens perspektiv där denne alltid kunde välja att avsluta eller att inte 
svara på någon fråga. Ingen av intervjupersonerna valde något av detta utan de svarade på 
alla de frågor vi hade. Intervjuerna utfördes även på en neutral plats utifrån intervjuperso-
nernas önskemål, nämligen ett stängt rum på Mälardalens Högskola.  Ännu en styrka med 
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denna studie är att vi som författare följt ytterligare ett av de krav som finns för att studien 
ska kunna ses som tillförlitlig, nämligen överförbarhet. För att studiens resultat ska kunna 
ses som överförbart behöver vi ha förklarat hur vi utfört denna studie, hur intervjupersoner-
na valts samt hur vi analyserat materialet. Vi har nämnt alla dessa delar under metodavsnit-
tet i studien. 
 
Ytterligare en styrka i val av metod är hur transkriberingen genomförts. Vid transkriberingen 
tog vi hänsyn till både reliabilitet och validitet utifrån de kriterier Kvale & Brinkmann (2009) 
tar upp och som vi tidigare nämnt i metoddelen. Reliabiliteten tog vi hänsyn till genom att, 
som tidigare nämnt, göra två transkriberingar av samma text för att jämföra skillnader i tran-
skriberingsmetod vilket resulterade i att de båda transkriberingarna var mycket lika. Detta 
kan förklaras genom att vi, innan denna jämförelse gjordes, skrev riktlinjer för hur transkri-
beringen skulle genomföras för att på så sätt kunna garantera validiteten så mycket som möj-
ligt.  
 
Det finns även vissa svagheter i val av metod som använts i denna studie som man bör ta i 
aktning. Till att börja med hade det, utifrån vad resultaten visat angående fäders känsla av 
diskriminering, varit intressant att analysera alla resultat utifrån ett genusperspektiv. Då det 
varit en ojämn könsfördelning bland respondenterna valdes genusperspektivet som analys-
metod bort. Dock hade genusperspektivet kunnat användas för att ännu mer aktualisera pro-
blemet som finns kring fäder som känner sig diskriminerade. 
 
En annan svaghet med denna studie är att Socialtjänsten hade kunnat vara med som en av de 
instanser som undersöktes angående bemötandet i domstolsprocessen. Detta hade gjort att 
studien fått ett större djup kring hur föräldrar uppfattar bemötandet då Socialtjänsten enligt 
de flesta av studiens respondenter varit en avgörande faktor i hur de uppfattat bemötandet. 
 
Ytterligare en svaghet kan vara att den tidigare forskningen är grundad på tvister angående 
vårdnad, boende och umgänge medan denna studie endast utgår från vårdnadstvister vid 
intervjuer samt analys och diskussion. Den tidigare forskningen är relevant men det bör tas i 
aktning att den rör fler tvister än denna studie. 
 
Avsikten i studien var från början att vi skulle använda oss utav tre föräldrapar och därmed 
ha sex respondenter. Om vi hade haft möjligheten att intervjua par hade det kunna hjälpa till 
att höja reliabiliteten hos respondenterna. Som studien nu är gjord kan respondenternas ob-
jektivitet ifrågasättas eftersom det inte finns något att jämföra med i form av en motpart, 
exempelvis barnets andra förälder. 
   

6.3.  Etikdiskussion 
Studien tar hänsyn till både konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet och 
nyttjandekravet. Det har inte varit några problem att uppfylla dessa fyra krav. Intervjuperso-
nernas namn har konfigureras, de gav alla samtycke innan vi genomförde intervjuerna, de 
fick alla information om studiens syfte och vad studien skulle kunna leda till samt att all in-
formation som insamlats till denna studie endast har använts för detta ändamål. 
 
En annan viktig del i det etiska ställningstagandet var vår roll som författare i studien. Vi har 
inte uppfattat någon märkbar påverkan på studien från vår sida. Intervjufrågorna kan dock 
ha utformats utifrån våra förkunskaper om ämnet, detta är svårt att veta men då intervjuerna 
givit svar på syftet och frågeställningen kan vi dra slutsatsen att någon påverkan från vår sida 
inte har haft någon nämnbar inverkan på resultatet.  
  
Då en av oss har deltagit i en vårdnadstvist har det varit viktigt att vi tillsammans diskuterat 
hur detta påverkat vår gemensamma syn på studien genom hela processen. Vi tror att vi ge-
nomfört denna studie utifrån en förhållandevis objektiv synvinkel där vi tagit hänsyn till re-
spondenternas upplevelser och samtidigt fått de svar vi sökt efter.  
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7. SLUTSATS 
Till att börja med kan vi utifrån våra resultat konstatera att bemötandet föräldrar uppfattar 
sig ha fått av domare, advokater och Familjerätten i vårdnadstvister överlag är dåligt. De fles-
ta respondenter är missnöjda med någon del av bemötandet under domstolsprocessen och 
många har någon gång känt sig kränkta, orättvist behandlade eller diskriminerade.  
 
Utifrån ett maktperspektiv som innehåller Foucaults (1983) pastoralmakt och Bourdieus 
(1992) symbolisk makt har denna studie visat att respondenterna känt sig maktlösa gentemot 
de legitima auktoriteter som domare, advokater och familjerättssekreterare utgör. Respon-
denterna har känt sig maktlösa på grund utav brist på kunskap och därmed har de känt sig 
mer underordnade dessa auktoriteter än vad de kanske annars skulle ha gjort om de haft mer 
kunskap. Utifrån Foucaults (1980) begrepp makt/kunskap är detta förståeligt eftersom makt 
och kunskap är beroende av varandra och saknas den ena går lätt den andra förlorad. 
 
Många respondenter tog upp problem med att de inte vet vilka rättigheter de har. Vi anser att 
det bör föras en vidare diskussion kring detta och det bör belysas vem det är som har infor-
mationsskyldighet angående detta. Detta ser vi som ett allvarligt problem som bör undersö-
kas närmre inom snar framtid.  
 
Denna studies slutsatser bör ses som viktiga aspekter när kvalitetssäkringen av tingsrätten 
och Familjerättens arbete är i fokus. Även om denna studie endast omfattar fem responden-
ter tyder resultaten ändå på att många är missnöjda. Det här bör ses som relevant för den 
som ansvarar för kvalitetssäkringen av arbetet. Kanske är detta något som Socialstyrelsen bör 
undersöka närmre med tanke på att de utfärdat riktlinjer för hur arbetet kring vårdnad, bo-
ende och umgänge ska ske. Vidare skulle vi även vilja se studier på hur föräldrar uppfattat 
bemötandet de fått från socialtjänsten. Om studier på bemötande från socialtjänsten genom-
förs kan resultatet av dem vara ett bra komplement för att se hur Socialstyrelsens riktlinjer 
angående vårdnad, boende och umgänge efterföljs.  
 
Överlag har denna studie medfört resultat som enligt oss väcker både intresse och oro kring 
hur människor blir bemötta av familjerätt och tingsrätt. Vi anser att bemötandet från dessa 
två instanser bör undersökas närmre för att se vad som kan förbättras i framtiden. 
 
  



19 
 

REFERENSER 
 
Bemötande (2012-02-20) http://www.ne.se/sve/bemöta?i_h_word=bem%c3%b6tande 
Bergmark, Å. (1998). Nyckelbegrepp i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 
Bourdieu, P. (1992). The logic of practice. Cambridge: Polity Press. 
Börjesson, M., & Rehn, A. (2009). Makt. Vällingby: Elanders. 
Carlsson, B. (1991).  Kvalitativa forskningsmetoder. Falköping: Gummessons Tryckeri AB. 
Domstolsverket. Domstolsstatistik. Hämtad den 20 februari 2012 från 

http://www.domstol.se/Publikationer/Statistik/domstolsstatistik_2010.pdf 
Echeverri, P. (2010). Bemötandeboken. Stockholm: NORSTEDTS JURIDIK. 
Emery, R. & Wyer, M. M. (1987). Child custody, meditation and litigation: An experimental 

evaluation of the experience of parents. Journal of Consulting and Clinical Psycholo-
gy, (Vol. 55 No. 2, April 1987), s. 179-186. Hämtad den 6 mars 2012 från 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?sid=2361e6c5-0e7b-4d63-bc04-
092e0a0cae44%40sessionmgr10&vid=1&hid=15&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2Z
Q%3d%3d#db=pdh&AN=ccp-55-2-179 

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge. New York: Vintage Books. 
Foucault, M. (1983). The subject and power. I H. L Dreyfus & P. Rabinow (Ed.) Michel Fou-

cault: Beyond structuralism and hermeneutics. (208-226) Chicago: The University of 
Chicago Press. 

Föräldrabalken (1949:381). Hämtad den 23 februari 2012 från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2003, januari). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Edu-
cation Today, nr. 24, s. 105-112. Hämtad den 13 mars 2012 från 
http://mindfull.spc.org/vaughan/talks/ns_kat/TrustworthinessQualitativeMethodsR
eview.pdf 

Johansson, A. Ratsit AB. Hämtad den 23 april 2012 från http://www.ratsit.se/ 
Järvinen, M. (2002). Hjälpens universum – ett maktperspektiv på mötet mellan klient och 

system. Meuwisse, A. & Swärd, H (Red.), Perspektiv på sociala problem. (s. 253-273). 
Stockholm: Natur och Kultur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitte-
ratur. 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber AB. 
Polit, D. & Hungler, B. P. (1999). Nursing research: principles and methods. Philadelphia: 

Lippincott. 
Pruett, M. K., Insabella, G. M., & Gustafson, K. (2005). The collaborative divorce project: a 

court-based intervention for separating parents with young children. Family court 
review, (Vol. 43 No. 1, januari 2005), s. 38-51. 

Rejmer, A. (2003). Vårdnadstvister. Lund: Studentlitteratur. 
Schiratzki, J. (1997). Vårdnad och vårdnadstvister. Stockholm: NORSTEDTS JURIDIK 
Socialstyrelsen. (2000). Samarbetssamtal – socialt arbete med föräldrar. Stockholm: MO-

DIN-TRYCK AB. 
Socialstyrelsen. (2003). Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och hand-

läggning inom socialtjänstens familjerätt. Lindesberg: Bergslagens Grafiska. Hämtad 
den 5 mars 2012 från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10571/2003-101-
1_20031012.pdf 

Statistiska centralbyrån. Gemensam vårdnad. Hämtad den 23 februari 2012 från 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____255870.aspx 

Svensson, K. (2001). I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt 
arbete i frivård. Lunds universitet: Socialhögskolan. 

Sveriges Domstolar. Förberedelse. Hämtad den 20 februari 2012 från 
http://domstol.se/Tvist/Forberedelsen/  



20 
 

Sveriges Domstolar. Föräldrar och barn. Hämtad den 21 februari 2012 från 
http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/  

Sveriges Domstolar (2010). Tingsrätten. Västerås: Edita Västra Aros. 
Sveriges Domstolar. Vårdnad. Hämtad den 21 februari 2012 från 

http://www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/Vardnad/ 
Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad den 13 mars 2012 från 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_p
rinciper_tf_2002.pdf 

Widlund, B. (1997). Vem fick vårdnaden? Stockholm: Bomanstryck AB.
 
 
  



 
 

BILAGOR 
  
Bilaga A 
Gemensam vårdnad  

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrar har ansvar för att barnet får vad det behöver 
och har rätt till. Barn som bor med båda sina ursprungliga föräldrar (biologiska eller adoptiv-
föräldrar) har oftast båda föräldrarna som vårdnadshavare. Gifta föräldrar är enligt lagen 
båda vårdnadshavare till sina gemensamma barn och därför har gifta föräldrar i princip alltid 
gemensam vårdnad om barnen. Samboföräldrar får inte automatiskt gemensam vårdnad 
utan pappan blir vårdnadshavare först efter att ha anmält detta till socialnämnden. Detta kan 
göras i samband med faderskaps-bekräftelsen och för 97 procent av barnen medsamboför-
äldrar har föräldrarna gemensam vårdnad. 

Barn som bor med en ensamstående förälder eller med en förälder och en styvförälder har 
oftare en ensam vårdnadshavare, men även för dessa barn är gemensam vårdnad vanligast. 
Det är oftare mamman som är ensam vårdnadshavare och det gäller 22 procent av barnen 
som bor med en av sina ursprungliga föräldrar medan endast 2 procent har sin pappa som 
ensam vårdnadshavare. Det beror delvis på att fler barn bor med sin mamma än med sin 
pappa, men det gäller i högre grad för barn som bor med sin mamma än för barn som bor 
med sin pappa. Bland barn som bor med sin mamma som gift sig med en ny partner är ande-
len med gemensam vårdnad lägst, men även för dessa barn är gemensam vårdnad vanligast.  

Gemensam och ensam vårdnad för barn 1-17 år i olika familjetyper, 2010 

  Gemensam 
vårdnad 

Ensam  
vårdnad 
mor 

Ensam  
vårdnad 
far 

Övriga Summa Antal  
barn 

Bor med båda föräldrar 99 1 0 0 100 1 324 396 
Gifta föräldrar 100 0 0 0 100 947 625 
Samboföräldrar 97 3 0 0 100 376 771 
Bor med en förälder 73 22 2 3 100 462 774 
Ensamstående mor 71 26 0 3 100 300 734 
Mor och styvförälder 63 32 0 4 100 73 143 
Ensamstående far 87 0 11 2 100 72 600 
Far och styvförälder 75 1 19 5 100 16 297 
Samtliga barn 92 6 1 1 100 1 787 170 

I gruppen Övriga ingår exempelvis barn där en förälder och en styvförälder har gemensam 
vårdnad. 

Föräldrar som separerar fortsätter oftast att dela på vårdnaden om sina barn. Bland barnen 
som var med om att deras biologiska eller adoptivföräldrar separerade under 2010 hade för-
äldrarna i 97 procent av fallen fortfarande gemensam vårdnad om barnet i mars 2011. För de 
3 procent där föräldrarna gått över från gemensam till ensam vårdnad är det mamman som 
har vårdnaden om barnet i knappt 9 fall av 10. Följer vi barnen under en lite längre tid efter 
separationen ökar andelen med ensam vårdnad något. Av de barn vars föräldrar separerade 
under 2008 och som var under 18 år i mars 2011 hade en förälder ensam vårdnad i 6 procent 
av fallen. Även här är det mamman som har ensam vårdnad i 9 fall av 10.



 
 

 
Bilaga B. 
 
Inledning:  
 

• Presentera oss själva; vad vi heter och vilket högskoleprogram vi studerar. 
• Presentera arbetet: syfte (betona bemötande), bakgrund, användning. 
• Informera om frivilligt deltagande samt rätten att avbryta intervjun. 
• Medgivande till inspelning av intervju samt att det kommer föras anteckningar.   
• Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter.  
• Finns samtycke till utveckling av intervjun och uppföljningsfrågor vid annat till-
fälle? 

• Avslutningsvis finns tid för intervjupersonen att tillägga egna tankar kring bemö-
tandet 

• Funderingar från intervjupersonen?  
 
 
Intervjufrågor: 
 

� För hur länge sedan avslutades er vårdnadstvist? 
 

� Hur länge hade vårdnadstvisten pågått? 
 

� Har du varit i kontakt med familjerätten?  
o Om ja, hur skapades den kontakten? Om nej, hur kommer det sig?  

� Tycker du att ni fick hjälp med er tvist? 
� Hur uppfattar du bemötande du fick av familjerätten? Vad kunde ha 
varit annorlunda? 

� Hur uppfattade du kommunikationen mellan dig och familjerätten? 
Vad hade kunnat vara annorlunda? 

 
� Hur kom du i kontakt med tingsrätten? 

 
� Hur uppfattade du bemötandet du fick av din advokat?  

o Hur uppfattade du kommunikationen mellan dig och din advokat?  
 

� Hur uppfattade du bemötandet du fick av domare i tingsrätten?  
o Hur uppfattade du kommunikationen mellan dig och domaren?  

 
� Kan du berätta/beskriva hur du uppfattade domen? 

 
� Hur uppfattade du bemötandet från domare, advokater och familjerätten under vård-
nadstvisten i sin helhet? Positiva och negativa erfarenheter? 

 
� Finns det synpunkter på bemötandet utöver det vi frågat om som du skulle vilja ta 
upp? 

 


