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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att belysa hur mödrar och fäder konstrueras i familjerättens yttranden 

avseende vårdnadstvister i svensk domstol, genom att undersöka tre ärenden från år 2013 

inhämtade från en tingsrätt i en medelstor svensk stad. Studien genomförs med en kvalitativ 

ansats och en diskursanalytisk metod med lingvistisk inriktning. Därtill anläggs ett 

genusteoretiskt perspektiv samt en syn på språket som konstruerat och konstruerande. 

Studiens empiri består, i första hand, av yttranden från familjerätten i vårdnadstvistärenden 

samt i viss mån även tillhörande domslut. En av studiens slutsatser är att föräldrarna, genom 

framställningarna i familjerättens yttranden, konstrueras som feminina respektive maskulina. 

Framställningarna konstruerar mödrarna och fäderna, och tillskriver dem därmed vissa 

egenskaper, snarare än att avspegla deras befintliga existens. Studiens fynd visar att mödrarna 

och fäderna konstrueras som produkter och återskapare av vad som kan ses som en 

traditionell genusdiskurs respektive en alternativ genusdiskurs. Studiens fynd indikerar att 

konstruktionen av mödrar och fäder i familjerättens yttranden kan inverka på domsluten i 

vårdnadstvistärendena. Detta då den förälder som oavsett könstillhörighet konstrueras göra 

moderlighet och femininitet, samt konstrueras ha hög trovärdighet, tilldöms ensam vårdnad 

om barnet i fråga i alla tre vårdnadstvistärenden. 
  

Nyckelord: moderskap, faderskap, konstruktion, diskurs, genus, yttrande, vårdnadstvist, 

familjerätten 
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Abstract 

The aim of this study is to elucidate how mothers and fathers are being constructed in the 

statements made by the family law unit in child-custody cases in the Swedish court of law, by 

studying three court cases from the year of 2013 collected from a district court in a medium-

sized city in Sweden. The study is conducted with a qualitative approach and a discourse 

analysis method with the emphasis on linguistics. Furthermore a perspective of gender theory 

and a view of the language as constructed and constructing are applied. The data of the study 

mostly includes the statements made by the family law unit in the child-custody cases and to 

some degree the judicial decision adherent to them. One of the conclusions of this study is 

that the parents, through the descriptions in the statements made by the family law unit, are 

constructed as feminine or masculine. The descriptions constructs the mothers and fathers, 

and thereby assigns them certain qualities rather than projecting their existing presence. The 

findings of this study shows that the mothers and the fathers are being constructed as products 

and replicators of what may be seen as a traditional gender discourse respective an alternative 

gender discourse. A man and father may do femininity and motherliness and in the same way 

a woman and mother may do masculinity and fatherliness. The findings of this study indicate 

that the construction of mothers and fathers, in the statements made by the family law unit, 

may have an influence on judicial decisions in child-custody cases. The parent irrespective of 

sex who is constructed doing femininity and motherliness, and having a high credibility, is 

being awarded sole custody of the child in question in all three custody cases. 
  

Key words: motherhood, fatherhood, construction, discourse, gender, statements, child-

custody case, family law 
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Inledning 
År 2013 hade 93,3 procent av Sveriges föräldrar gemensam vårdnad om sina barn. Resterande 

6,7 procent utgjordes av mödrar och fäder med ensam vårdnad om gemensamma barn. Den 

ensamma vårdnaden var ojämnt fördelad mellan mödrar och fäder då modern i 91 procent av 

fallen var ensam vårdnadshavare och fadern var ensam vårdnadshavare i knappt 10 procent av 

fallen (Statens statistiska centralbyrå [SCB], 2015). År 2013 ägde 5585 vårdnadstvistärenden 

rum i svenska tingsrätter, vilket utgör en ökning i jämförelse med tidigare år (Domstolsverket, 

2013). Ingen officiell statistik finns i dagsläget att tillgå angående fördelningen av mödrars 

och fäders ensamma vårdnad i dessa tvister. I Sverige reglerar genusneutral lagstiftning 

beslutsfattandet vid vårdnadstvister, vilket innebär att parternas könstillhörighet inte får ligga 

till grund för domslut (Schiratzki, 2008). Den faktor som enligt 6 kap. 2§ Föräldrabalk 

(1949:381) [FB] ska vara avgörande för vilken förälder som erhåller vårdnad är istället 

barnets bästa. 
 Genus kan definieras som den tolkade innebörden och betydelsen av biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor och inte skillnaderna som sådana. Genus utgörs enligt 

detta synsätt av de två åtskilda och motsatta kategorierna män och kvinnor, vari alla individer 

traditionellt sett inordnas. Dessa kategorier skapas inte av faktiska skillnader mellan könen 

utan kulturella tolkningar av, och därmed föreställningar om, skillnader mellan könen 

(Kulick, 1987 i Gothlin, 1999). Även det biologiska könet kan i sin tur ses som en social 

konstruktion. Könsuppdelningen i form av män och kvinnor baseras på subjektiva tolkningar, 

snarare än objektiva observationer, av biologiska förhållanden (Butler i Gothlin, 1999). 

Flertalet forskare inom den biologiska vetenskapen ifrågasätter tron på att en klar skillnad 

mellan två naturliga kön skulle finnas (Garlick, 2003). Studier av konstruktionen av kön 

framhåller att vetenskaplig mening, liksom allt annat, skapas i en komplex social process. Det 

som av allmänheten antas vara objektiva vetenskapliga fakta kan därmed sägas vara präglade 

av forskares sociala och kulturella uppfattningar (Garlick, 2003). Således kan uppdelningen i 

två biologiska kön ses som baserad på ett av många möjliga perspektiv, snarare än det enda 

rätta och naturligt konstant existerande perspektivet, på biologiska förhållanden (Butler i 

Gothlin, 1999). Om ett annat perspektiv på biologiska förhållanden hade varit allmänt rådande 

i samhället hade det eventuellt bidragit till en annorlunda könsuppdelning än den idag 

rådande. Fausto-Sterling (1993) menar att det biologiskt sett i själva verket finns många 

variationer av det vi benämner som kvinna och man. I spektrumet mellan man och kvinna 

menar Fausto-Sterling (1993) att ytterligare minst tre kön inryms: herm som biologiskt sett är 

till hälften kvinna och till hälften man, merm som biologiskt sett är övervägande man med 

kvinnliga inslag samt ferm som biologiskt sett är övervägande kvinna med manliga inslag. 

Minst fem fristående kön bör med andra ord vara etablerade: male, female, herm, merm och 

ferm.  Kvinnliga och manliga drag kan därtill i hög grad variera inom de olika subgrupperna 

(Fausto-Sterling, 1993). Om dessa fem könstillhörigheter hade varit allmänt vedertagna i 

samhället hade genus utgjorts av den tolkade innebörden och betydelsen av de biologiska 

skillnaderna mellan dessa fem könstillhörigheter. 

 Tidigare forskningsstudier genomförda i USA, Taiwan och Tyskland visar att 

föreställningar om genus inverkar på och kommer till uttryck i vårdnadstvister (Fox & Kelly, 

1995; Dotterweich & McKinney, 2000; Stamps, 2002; Artis, 2004; Liu, 2001). Studierna 

omfattar undersökningar av domares och advokaters utsagor samt domslut i 

vårdnadstvistärenden. Resultaten påvisar bland annat att modern, trots omarbetade och numer 

genusneutrala lagstiftningar, oftare än fadern får ensam vårdnad om barnen vid 

vårdnadstvister. I samtliga studier förs diskussioner kring att den skeva fördelningen av ensam 

vårdnad av barn mellan föräldrarna kan bero på en etablerad syn på modern som den 

biologiskt bäst lämpade föräldern (Fox & Kelly, 1995; Dotterweich & McKinney, 2000; 

Stamps, 2002; Artis, 2004; Liu, 2001). Trots att USA har en genusneutral lagstiftning med 
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barnets bästa som beslutsmotiverande faktor, visar en amerikansk studie att uppfattningar om 

genus fortsätter att inverka på besluten vid vårdnadstvistärenden (Simeone, 1991). Orsaken 

till detta utfall kan vara att uppfattningar om genus verkar genom beslutsmotiverande faktorer 

som barnets bästa, då denna faktor visat sig likställas med modern som ensam 

vårdnadshavare oftare än fadern (Simeone, 1991). 

 Studier utförda i Sverige visar att mödrar och fäder i allmänhet förväntas, och därmed 

konstrueras, ha skilda och kompletterande funktioner i sitt föräldraskap (Forsberg, 2009; 

Bergenéhr, 2008). Mödrarnas tid med barnen ses som vårdtid medan fädernas tid med barnen 

ses som lektid. Modern ses i allmänhet som den av föräldrarna som står barnet naturligt 

närmst, därtill anses kvinnlighet och moderskap vara starkt kopplat till självuppoffring samt 

omhändertagande beteende, medan manlighet och faderskap istället anses vara kopplat till 

yrkesarbete samt ekonomisk försörjning. Männen ser i allmänhet föräldraskapet som något 

naturligt och oproblematiskt. De är i lägre grad än kvinnorna involverade i sina barns liv och 

intar en mer avslappnad attityd till barnuppfostran. Kvinnorna är i högre grad än männen 

involverade i sina barns liv och huvudansvariga i hemmet samt ser sig själva som 

betydelsefulla och inflytelserika i deras liv (Forsberg, 2009; Bergenéhr, 2008). En studie av 

Cohen och Segal-Engelchin (2000) visar därtill att förhållanden som inte bekräftar stereotypa 

förväntningar på, och därmed konstruktioner av, moderskap och faderskap inte beaktas av de 

socialarbetare som författar yttranden vid vårdnadstvister. 

 Vid vårdnadstvister i svensk domstol ska rätten, i enlighet med 6 kap. 19§ FB, 

säkerställa att en tillräcklig utredning genomförs innan beslut fattas. Socialnämnden ska ges 

tillfälle att lämna befintliga upplysningar och kan på rättens begäran komma att utföra 

ytterligare utredning vid behov. Enligt 6 kap. 20§ FB får rätten vid vårdnadstvist fatta ett 

tillfälligt (interimistiskt) beslut om vårdnad, boende och umgänge vilket gäller i väntan på att 

domen ska vinna laga kraft. Socialnämnden ska lämna upplysningar till rätten avseende 

ärendet innan det interimistiska beslutet fattas och ska, om så bedöms lämpligt, tala med 

föräldrarna och barnet i fråga. Socialnämnden delegerar ovan nämnda arbetsuppgifter till den 

enhet som handlägger familjerättsliga ärenden inom aktuell kommun, vanligtvis familjerätten. 

Familjerättssekreterare är därmed den yrkeskår som oftast utför och sammanställer de 

utredningar som utgör socialnämndens yttranden, vilka ligger till grund för tingsrättens beslut 

i vårdnadstvistärenden. Således kan familjerättssekreterarna, genom sitt utredningsmaterial, 

påverka vilken information om modern och fadern som lyfts fram och ges tyngd i dessa 

tvister. 

       Då en person sätter ord på en företeelse eller personlig upplevelse genom att exempelvis 

säga: Jag har blivit mamma, kan upplevelsen och dess mening överföras till samt delas med 

en annan person (Berger & Luckmann, 1966). Språket kan ses som konstruerande för vad 

människan uppfattar som verkliga företeelser snarare än en neutral spegling av en objektiv 

verklighet. Detta motsäger inte att en faktisk verklighet kan sägas existera, dock får den 

betydelse och mening först genom människans språkanvändning. Exempelvis kan en faktisk 

omständighet sägas vara att en person får barn. Språkanvändningen medför att personen 

hädanefter omnämns med de allmängiltiga och meningsbärande orden fader eller moder 

(Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Orden fader och moder 

skapar en kategorisering som för med sig en uppfattning om specifika och åtskilda aktiviteter 

och egenskaper hos personerna som omnämns med dessa ord. Samtliga handlingar personerna 

utför och egenskaper de besitter som på något vis kan kopplas till föräldraskapet kommer 

därefter att förstås genom benämningen, och därmed kategoriseringen, av dem som fader 

respektive moder (Sacks, 1972 i Andersson, 2007). 

       Befintlig statistik över fördelningen av ensam vårdnad av barn i Sverige, visar en 

uppseendeväckande skev fördelning mellan mödrar och fäder. Internationella 

forskningsstudier visar att föreställningar om genus inverkar vid vårdnadstvistärenden trots en 
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genusneutral lagstiftning, därtill visar svenska studier av föräldraskap att mödrar och fäder i 

allmänhet framställs och därmed konstrueras på skilda vis. Det är därav möjligt att 

uppfattningar om genus även inverkar vid vårdnadstvister i svenska domstolar trots 

genusneutral lagstiftning. Att undersöka hur familjerättssekreterare genom 

språkanvändningen i sitt utredningsmaterial kan framställa och därmed konstruera mödrar och 

fäder på åtskilda vis, är både intressant och relevant då dessa konstruktioner i förlängningen 

kan inverka på rättens uppfattning av föräldrarna och därmed dess beslut om vem av dem som 

ska tilldömas ensam vårdnad. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa hur mödrar och fäder konstrueras i familjerättens 

yttranden avseende vårdnadstvister i svensk domstol, genom att undersöka tre ärenden från år 

2013 inhämtade från en tingsrätt i en medelstor svensk stad. Denna studies frågeställning är: 
  

 Hur konstrueras mödrar och fäder genom de språkliga verktygen modalisering, 

nominalisering, passiv form, ordval och kategorisering ur ett genusteoretiskt 

perspektiv? 

 Hur förhåller sig familjerättssekreterarnas utredningstexter samt utdragen ur social- 

och polisregister till varandra i yttrandena? 

 

Tidigare forskningsstudier 
Tidigare forskningsstudiers fynd har visat en utbredd användning av begreppet The tender 

years doctrine (Fox & Kelly, 1995; Dotterweich & McKinney, 2000; Liu, 2001; Stamps, 

2002; Artis, 2004; Hacker, 2005). Begreppet syftar till uppfattningen att mödrar, till skillnad 

från fäder, besitter överlägsna och naturliga förmågor att vårda och omhänderta samt har en 

biologisk koppling till sina yngre barn (Mason, 1994 i Artis, 2004). Vid vårdnadstvister i 

Israel är begreppet vägledande enligt lag och uppfattningen om modern som den primära 

vårdnadshavaren är därmed styrande. Den ojämna fördelningen mellan fäder och mödrar, i 

vårdnadstvister i länder där lagrummen omarbetats och idag är genusneutrala, pekar på att the 

tender years doctrine trots allt har stort inflytande i tilldelandet av vårdnad (Hacker, 2005). I 

enlighet med Hackers uttalande visar studier genomförda i USA (Fox & Kelly, 1995; 

Dotterweich & McKinney, 2000; Stamps, 2002; Artis, 2004) att trots att lagstiftningen där 

reviderats och gjorts genusneutral, tilldelas vårdnaden av barn i en övervägande del av fallen 

modern. Författarna till de amerikanska studierna kopplar samman fenomenet med en dold 

uppfattning och utövning av the tender years doctrine, vilket innebär att genus får betydelse 

för domslut vid vårdnadstvister, trots att lagstiftningen ska vara genusneutral. I en av 

studierna från USA (Artis, 2004) där domare intervjuades om sina uppfattningar om genus, 

uppger en manlig domare vid fråga om hur han ser på genus att han som fader anser sig kunna 

beskydda sina barn och försörja dem med mat för dagen. Dock påpekar han att mödrar 

besitter andra kvalitéer som exempelvis en naturligt starkare vårdande instinkt. En annan 

domare som också tillfrågas om sin syn på genus menar att spädbarnet genom amningen hör 

hemma hos sin mor som i högre grad än fadern besitter vårdande egenskaper. I studien av 

Dotterweich och McKinney (2000) avseende genuspåverkan vid vårdnadstvister medger nära 

hälften av de tillfrågade advokaterna att avgörande hänsyn tas till the tender years doctrine 

vid vårdnadstvister, medan motsvarande siffra för domarna var femton procent. Endast en 

tredjedel av advokaterna ansåg att fäder ges en rättvis chans att tilldelas vårdnad om barn, 

medan drygt 45 procent av domarna tyckte så.                   

 I en annan studie från USA undersöks effektiviteten i den nya lagstiftningen i New 

York, vilken innebär ett förbud mot tilldelning av vårdnad på basis av genus. Studiens fynd 

visar att genus, trots att det officiellt har tagits bort som faktor vid beslut om vårdnad av barn 
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och ersatts med faktorn barnets bästa, fortsätter att ha effekt på utgången av vårdnadstvister. 

Det visar sig att genus i många fall tas i beaktning genom andra beslutsmotiverande faktorer 

som barnets bästa och påverkar utgången i vårdnadstvister (Simeone, 1991). En liknande 

slutsats dras i studien utförd av Stamps (2002) som påtalar att en skiftning från the tender 

years doctrine till barnets bästa, som avgörande faktor vid vårdnadstvister, tog plats under 

mitten av 1900-talet. Dock blev resultatet att barnets bästa likställdes med the tender years 

doctrine, då modern fortfarande av både samhälle och rättsväsende ses som den bäst lämpade 

vårdnadshavaren. Slutsatserna i båda ovan nämnda studier visar med andra ord att the tender 

years doctrine fortfarande kan inverka vid beslut om vårdnad av barn (Simeone, 1991; 

Stamps, 2002). Även i en studie utförd i Taiwan, nämns den rådande samhällsuppfattningens 

traditionella syn på modern som den bäst lämpade vårdnadshavaren för i synnerhet yngre 

barn. År 1996 genomfördes en lagändring i Taiwan vilken medförde att barnets bästa 

infördes som avgörande faktor vid vårdnadstvister. Innan lagändringen tillskrevs fadern mer 

eller mindre automatiskt vårdnaden om barn vid vårdnadstvister på grund av dennes i 

allmänhet större ekonomiska resurser. Dock var det oftast modern som i praktiken fortfarande 

tog hand om barnet eller barnen även efter det att fadern tilldömts ensam vårdnad. 

Lagändringen medförde att vårdnaden om barn i övervägande del av fallen istället tillföll 

modern. I studiens slutsats kopplas utfallet av lagändringen till samhällets, och i 

förlängningen domares, tankar om modern som den naturliga och bäst lämpade 

vårdnadshavaren till följd av hennes medfödda egenskaper att älska och vårda barn (Liu, 

2001). 

 En studie av israeliska socialarbetares rekommendationer vid vårdnadstvister visar att 

mödrar beskrivs på ett personligt vis genom omfattande person- och utseendebeskrivningar, 

fäder beskrivs istället mindre utförligt och mer distanserat. Ju yngre barnen är desto mindre 

beskrivs deras relation till fadern, vidare riktas fokus mot vilka resurser som saknas snarare än 

de som föreligger i relationen mellan fadern och barnet. Vid informationsinhämtning är det 

moderns föräldraskap som till störst del granskas. Därtill visar studien att mannen förväntas 

vara familjeförsörjare med fullt ansvar för familjens ekonomi, medan kvinnan förväntas vara 

förälder med fullt ansvar för hemmet och barnen. Förhållanden vilka inte bekräftar dessa 

stereotypa förväntningar beaktas inte. Mödrarna och fäderna anses inneha skilda kvalitéer där 

förmågor som lyfts fram hos männen bland annat är kognitiv förmåga, svaghet och passivitet, 

medan förmågor som lyfts fram hos kvinnorna är social och verbal förmåga samt styrka eller 

makt (Cohen & Segal-Engelchin, 2000). Enligt en annan studie genomförd i Israel 

rekommenderar socialarbetare endast fadern som vårdnadshavare i de fall då den förväntade 

livskvaliteten han bedöms kunna ge barnet sett ur psykiska, fysiska, sociala och kulturella 

aspekter är avsevärt högre än den modern kan förväntas ge (Davidson-Arad & Cohen, 2004).  

I en studie av privatpersoners uppfattningar om genus i frågor om vårdnad av barn 

presenterades en rad olika fallbeskrivningar. I de fall där den ene föräldern beskrevs ha 

egenskaper som stereotypt uppfattas som feminina och de andra egenskaper som stereotypt 

uppfattas som maskulina, tilldelades vårdnaden av barnen oftare den förstnämnde oavsett kön. 

Fenomenet var extra utmärkande då vårdnaden avsåg yngre barn. Fäder vilka innehar 

egenskaper som stereotypt uppfattas som feminina tillskrivs vårdnaden oftare än de vilka 

innehar egenskaper som uppfattade som stereotypt maskulina (Hoffman & Moon, 2000). 

 En svensk forskningsstudie av hovrättsdomar avseende vårdnadstvister från år 2004 och 

2007 har visat att föreställningar om genus inte inverkar vid dessa domslut. Boföräldern, det 

vill säga den förälder som har barnet boende hos sig, åläggs oavsett kön ett större ansvar för 

barnet vid domsluten. Umgängesföräldern, det vill säga den föräldrar som inte har barnet 

boende hos sig men träffar denne för umgänge, har en sämre chans att få överta uppdraget 

som boförälder vid en vårdnadstvist om aktuell boförälder möter barnets behov på ett godkänt 

sätt. Således spelar en förälders position i form av bo- eller umgängesförälder snarare än 
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dennes genus in vid beslut om vårdnad, tillsammans med faktorer som stabilitet och tidigare 

engagemang i föräldraskapet (Schiratzki, 2008). I en annan svensk studie har svenska mäns 

och kvinnors föräldraskap undersökts, i relation till normen att eftersträva ett involverat 

föräldraskap och därmed tillbringa så mycket tid som möjligt med sitt barn samt bygga upp en 

nära relation till denne. Studien omfattar observationer och intervjuer med åtta svenska 

medelklassfamiljer. Fynden visar bland annat att även om fäderna till viss del, och ibland 

även i hög grad, är involverade i sina barns liv är det mödrarna som bär huvudansvaret för 

exempelvis hushållsarbete och läxläsning med barnen (Forsberg, 2009). I ytterligare en 

svensk studie undersöks hur svenska män och kvinnor föreställer sig föräldraskapet, och på 

vilket sätt samt vid vilken tidpunkt de anser detta passa in i deras liv. Inom ramen för syftet 

undersöks bland annat hur föräldraskap värderas samt hur en god förälder, moder respektive 

fader, definieras. Undersökningsgruppen består av fokusgrupper med intervjupersoner som 

inte hade barn, väntade sitt första barn eller redan hade barn. Studiens fynd visar bland annat 

att respondenterna i allmänhet anser att mödrar har en naturligt nära relation till barnen på ett 

sätt som fäder inte har (Bergenéhr, 2008). 

 Sammantaget har ett flertal forskningsstudier undersökt hur uppfattningar om genus, på 

olika vis, får betydelse vid vårdnadstvistärenden. De forskningsstudier vi tagit del av är 

utförda i olika delar av världen. De omfattas därför sannolikt av, från Sverige, skilda sociala 

och kulturella kontexter vilket kan påverka uppfattningarna om genus och i förlängningen 

studiernas fynd. Att vi ändå valt att inkludera dessa studier i vår redovisning av tidigare 

forskningsstudier motiveras av att majoriteten av dem är utförda i länder som, likt Sverige, 

har en genusneutral lagstiftning (USA, Tyskland och Taiwan) men har en skev fördelning av 

ensam vårdnad om barn mellan mödrar och fäder (SCB, 2015). Endast en av de studier vi 

funnit (Cohen & Segal-Engelchin, 2000) undersökte socialarbetares framställningar av 

mödrar och färder i rekommendationer vid vårdnadstvister. Vi har dock inte funnit någon 

motsvarande svensk studie. I en svensk studie (Schiratzki, 2008) undersöktes visserligen 

huruvida uppfattningar om genus påverkar domslut i vårdnadstvister, dock inte med fokus på 

yttranden från familjerätten utan på hovrättsdomar. Vi har däremot funnit svenska studier 

(Forsberg, 2009; Bergenéhr, 2008) som undersökt uppfattningar om genus i föräldraskap, 

vilka har visat att mödrar och fäder i allmänhet framställs och konstrueras på skilda vis 

samtidigt som de framställer och konstruerar sig själva på skilda vis. Denna studies syfte blir 

mot bakgrund av ovan relevant då forskningsfältet kring ämnet är relativt outforskat. 
  

Teoretiska utgångspunkter 
  

Språkets betydelse och diskursbegreppet 
I vår undersökning av yttrandena studeras språkets betydelse avseende konstruktionen av 

mödrar och fäder i yttrandena. Språket förstås i denna studie inte som en neutral spegling av 

en objektiv verklighet, utan som konstruerande för vad människan uppfattar som 

verkligheten. Detta motsäger inte att en faktisk verklighet kan sägas existera, dock får den 

betydelse och mening först genom människans språkanvändning (Bergström & Boréus, 2005; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie ser vi inte det skrivna språket i yttrandena 

som en neutral spegling av de mödrar och fäder vilka omfattas av vårdnadstvistutredningarna. 

Vi ser här istället språket som konstruerat och konstruerande för läsarens uppfattning av dessa 

mödrar och fäder. Ovan beskriven förståelse av det skrivna språket i yttrandena förutsätter 

bland annat den faktiska, och därigenom verkliga, omständigheten att tvistande parter i 

yttrandena har barn. Däremot får denna omständighet först betydelse och mening genom 

språket. 

 Människans produktion av tecken och symboler utgör en objektivering av subjektiva 

upplevelser och erfarenheter. Språket är det viktigaste teckensystemet för människan och kan 
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sägas bestå av ett system av bokstäver som formar ord. Via språket kan subjektiva företeelser 

och upplevelser överföras mellan människor och kontexter genom omvandling till objektiva 

och allmängiltigt meningsbärande ord (Berger & Luckmann, 1966). Ett exempel kan vara 

upplevelsen att få barn, som genom språket kan överföras till andra genom de 

meningsbärande orden att bli förälder. Språket möjliggör kommunikation både om och i 

nutid, dåtid, framtid och fantasier samt i varierande kontexter. En subjektiv mänsklig 

erfarenhet kan exempelvis vara att du får barn. Genom språket kan din erfarenhet 

symboliseras genom orden att bli fader, om du identifierar dig som en man, vilket leder till att 

erfarenheten anonymiseras. Därmed kan din erfarenhet inordnas i en kategori, faderskap, 

genom vilken den får en generell mening även för andra människor. Genom generellt 

meningsbärande kategorier, exempelvis faderskap, får människor kunskap om och förståelse 

för sin egen och andras sociala situation och därigenom möjliga handlingsutrymme. Kategorin 

faderskap kan exempelvis medföra förståelse i form av att mannen i fråga har barn och 

eventuellt kommer att vara föräldraledig (Berger & Luckmann, 1966). 

       Textsamspel kallas den form av intertextualitet där förhållanden mellan olika former av 

text, inom ett och samma textstycke, synliggörs (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm, 2003). I 

denna studie undersöks textsamspelet i yttrandena avseende vårdnadstvistärenden. I dessa 

yttranden förekommer, förutom familjerättens utredningstext, andra former av texter 

exempelvis utdrag ur social- och polisregister. Vem som är upphovsman till ett uttalande i en 

text är alltid av relevans för läsarens uppfattning av utsagans trovärdighet och betydelse. 

Utsagor gjorda av människor vilka innehar ansedda poster i samhället anses mer trovärdiga 

och betydelsefulla än andra (Börjesson, 2003). I textsamspel kan parter komma till tals på 

skilda villkor. Vissa parter beskrivs tala direkt till läsaren medan andras talan beskrivs mer 

indirekt för läsaren, vilket skapar en auktoritetshierarki (Ajagán-Lester et al., 2003). I denna 

studie undersöks vilka olika upphovsmän som figurerar i de texter som tillsammans utgör 

yttrandena, samt på vilka villkor de framställs tala. 

        Genom språkanvändning konstrueras människors kunskap, eller annorlunda uttryckt, 

vad människor upplever sig veta (Hall, 2001 i Bergenéhr, 2008). En diskurs kan definieras 

som “... ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 7). Michel Foucault menar att diskurser både definierar och 

producerar människors kunskap genom språket. Foucault menar således att diskurser, genom 

språket, skapar de ämnen människor kan diskutera. På samma sätt skapas även förutsättningar 

och ramar för hur dessa ämnen kan resoneras kring och talas om (Hall, 2001 i Bergenéhr, 

2008).  Mot bakgrund av detta kan sättet på vilket textförfattarna resonerar kring och talar om 

mödrar och fäder i yttrandena sägas definiera och producera, eller annorlunda uttryckt 

avgränsa och konstruera, deras upplevda kunskap och därmed uppfattningar om mödrar och 

fäder. Diskursen eller diskurserna om mödrar och fäder kan sägas vara skapade och 

upprätthållna av samtliga individer och aktörer i samhället. Språkanvändningen i yttrandena 

kan därmed sägas återspegla, i samhället, rådande diskurs eller diskurser om mödrar och fäder 

och kan även sägas bidra till att avgränsa och konstruera vad människor i allmänhet upplever 

att mödrar och fäder är. Diskursen eller diskurserna om mödrar och fäder möjliggör för 

människor i allmänhet att tala om de sistnämnda, och skapar även förutsättningar och ramar 

för hur de kan resoneras kring samt talas om. Att undersöka hur mödrar och fäder konstrueras 

i familjerättens yttranden möjliggör därmed en undersökning av diskursen eller diskurserna 

om mödrar och fäder då konstruktionerna av dem kan sägas återspegla men också återskapa i 

samhället rådande diskurs eller diskurser om dem. 
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Genus som begrepp 
Flertalet sätt att definiera och förstå genus förekommer och det råder skilda meningar om hur 

begreppet bör definieras och användas. I vår studie förstås genus mot bakgrund av följande 

resonemang. 

 Genus som begrepp kan sägas bottna i en betoning av att det är tolkningen av biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor som utgör kärnan, och inte skillnaderna som sådana. Det 

betydelsesystem som genus utgör byggs upp av två åtskilda och motsatta kategorier, män och 

kvinnor, vari traditionellt sett alla individer placeras. Således skapas dessa kategorier inte av 

faktiska skillnader mellan könen utan kulturella tolkningar av skillnader mellan könen 

(Kulick, 1987 i Gothlin, 1999). Genus är enligt Judith Butler en social konstruktion. Medan 

många andra teoretiker anser att biologiskt kön i kontrast till genus står för något faktiskt 

existerande och bestående, menar Butler att även detta är en social konstruktion. 

Könsuppdelningen baseras på en subjektiv tolkning snarare än en objektiv observation av 

biologiska förhållanden, vilken resulterat i konstruktionen av kategorierna män och kvinnor. 

Uppdelningen är således vare sig objektiv eller konstant existerande. Kategorierna män och 

kvinnor är skapade och uppburna av sociala och kulturella förhållanden (Butler i Gothlin, 

1999). 

 Butler menar att “‘göraren’ skapas genom ‘görandet’, inte tvärt om.” (Butler i Gothlin, 

1999, s. 7). Det förhåller sig med andra ord så att framträdanden skapar exempelvis 

maskuliniteter snarare än att spegla deras befintliga existens (Brickell, 2005). Vissa 

“göranden” tillskrivs moderskapet och skapar därmed “göraren” i form av modern, medan 

andra “göranden” tillskrivs faderskapet och därmed skapar “göraren” i form av fadern. Kön 

och genus konstrueras genom vardagliga handlingar och i användning av språket. På detta vis 

kan människor sägas bli män och kvinnor, maskulina och feminina, genom sina handlingar 

och uttalanden. De gör således kön och genus (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Män och 

maskulinitet kan exempelvis konstrueras genom vardagliga handlingar som ansvarstagande 

för familjens ekonomi och fordon, medan kvinnor och femininitet kan konstrueras genom 

vardagliga handlingar som ansvarstagande för matlagning och städning. Vidare kan kvinnor 

exempelvis konstrueras genom språket i talesätt som “Hemmet behöver en kvinnans hand” 

som kan sägas syfta till att hemmet behöver inredas av en kvinna, som besitter den magiska 

kraften av att skapa hemtrevnad och värme. Män kan konstrueras genom talesätt som “Den 

närmsta vägen till en mans hjärta är genom magen” vilket kan sägas syfta till att en kvinna 

kan få en man att bli förälskad i henne genom att bemästra hushållssysslor som att laga mat. 

 Människor skapar aktivt, och ofta omedvetet, kön och dess betydelse. Genom 

människans tolkning av biologin konstrueras den rådande könsuppdelningen i form av män 

och kvinnor samt uppdelningen av egenskaper som manliga och kvinnliga. Föräldraskap är i 

sin tur i stor utsträckning präglat av könstillhörighet. Biologiska faktum, som att kvinnor men 

inte män generellt sett kan föda och amma barn, är kopplat till en social ordning där andra 

icke biologiska egenskaper och värderingar adderas för att tillsammans utgöra kategorierna 

mödrar och fäder (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Exempelvis menar Butler att då ett barn 

föds är uttalandet “Det är en flicka” inledningen på en process av “flickning” (vår 

översättning) av det feminina subjektet. Språkliga upprepningar genom fraser som den nyss 

nämnda skapar förutsättningar för framväxten av “flickor” och “pojkar” och i förlängningen 

“kvinnor” och “män” som subjekt fyllda med mening (Butler, 1993 i Brickell, 2005). 

 Idén om maskulinitet och femininitet är att de står i relation till varandra. Att vara 

maskulin innebär att vara icke-feminin, samtidigt som att vara feminin innebär att vara icke-

maskulin (Garlick, 2003). I Martinos (1999) studie visar sig maskulinitet byggas som en 

motsats till femininitet. De egenskaper och beteenden vilka upplevs vara feminina, som att 

uttrycka känslor, undviks och avvisas av pojkar. Studien visar vidare att kommunikativ 
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förmåga är kopplat till femininitet och därmed utgör en motsats till utövande av sport som 

anses vara en maskulin aktivitet. 

  Förståelsen av kön och genus kan, ur ett samhälleligt och strukturellt perspektiv, 

innefatta begreppet genussystem (Hirdman, 1988). Genussystemet är en grundläggande 

struktur och bas för andra samhällssystem som byggs upp och vidmakthålls av särskiljning 

och hierarkisering. Särskiljning innebär att egenskaper vilka anses vara kvinnliga respektive 

manliga hålls separerade, anses utgöras av motsatspar och stå för skilda funktioner. 

Hierarkisering syftar till en världsordning där mannen och dennes egenskaper dominerar och 

anses överlägsna kvinnans dito samt utgör normen i samhället (Hirdman, 1988). Orsaken till 

att människor utvecklas till män respektive kvinnor är en socialisationsprocess, uppburen av 

samtliga individer i samhället. Inom varje kontext existerar ett genuskontrakt som består av 

normer för relationen mellan män och kvinnor samt manligt och kvinnligt i samhället. Dessa 

genuskontrakt reglerar i detalj hur män och kvinnor bör interagera med varandra och 

framställa sig själva (Hirdman, 2004 i Vidman 2012). Raewyn Connell framhåller att 

människor tenderar att foga sig till rådande genuskontrakt och tilldelad plats i 

genusordningen. Genom att förhålla sig till genusordningen skapar människor sig själva som 

män eller kvinnor (Connell, 2009 i Vidman, 2012). Förståelsen av kön och genus i form av 

genussystemet och genusordningen skulle kunna ses som en traditionell och, i samhället 

generellt, allmänt rådande genusdiskurs (fortsättningsvis kallad traditionell genusdiskurs). I 

denna genusdiskurs talas och benämns män och kvinnor respektive mödrar och fäder som 

motpoler. Vi undersöker i denna studie nämnd genusdiskurs i form av genussystem och 

genuskontrakt genom granskning av huruvida mödrar respektive fäder konstrueras på 

polariserade vis, samt ges varierande hierarkisk position i yttranden avseende 

vårdnadstvistärenden.  

 Fausto-Sterling (1993) menar västvärlden är mån om att bevara idén om endast två kön 

men att det biologiskt sett i själva verket finns många variationer av det vi benämner som 

kvinna och man. I spektrumet mellan man och kvinna menar Fausto-Sterling (1993) att 

ytterligare minst tre kön inryms. Minst fem fristående kön bör med andra ord vara etablerade: 

male, female, herm, merm och ferm.  Kvinnliga och manliga drag kan därtill i hög grad 

variera inom de olika subgrupperna (Fausto-Sterling, 1993). Om dessa fem könstillhörigheter 

hade varit allmänt vedertagna i samhället hade genus utgjorts av den tolkade innebörden och 

betydelsen av de biologiska skillnaderna mellan dessa fem könstillhörigheter. Fausto-

Sterlings resonemang om minst fem könstillhörigheter skulle. i kontrast till ovan resonemang 

gällande genussystemet och genusordningen, kunna ses som en alternativ genusdiskurs. 

Denna alternativa genusdiskurs kan förstås som innefattande utökade möjligheter och 

utrymme för olika genusuttryck än de i form av maskulin man och feminin kvinna.  

 
Genus i föräldraskap 
Människors val präglas starkt av sociala omständigheter och normer så också familjebildning 

och föräldraskap (Bergenéhr, 2008). Föräldrars val i utformningen av sitt moderskap 

respektive faderskap kan därmed sägas vara präglat av sociala förutsättningar och normer 

avseende föräldraskap. Män och kvinnor samt deras föräldraskap verkar i en kulturell kontext 

där normer kring vad som är sant, rätt och naturligt florerar samt influerar dem och deras 

agerande (Elvin-Nowak, 2011; Bergenéhr, 2008). 

  I dagens samhälle tar fäder ett större ansvar för barn än tidigare, dock på ett annat sätt 

än mödrar vilka fortfarande har huvudansvaret för barnen (Forsberg, 2009). Män erbjuds 

faderskapet och kan i större utsträckning välja hur de vill utöva detta, exempelvis i form av 

andelen nyttjad föräldraledighet medan kvinnors föräldraledighet tas förgiven. Män tillskrivs, 

i sitt föräldraskap, rätten till handlingsutrymme och bör således inte tvingas till att exempelvis 

ta ut föräldraledighet eller utföra sysslor relaterade till föräldraskap. Faderskapet ses som ett 
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privilegium och en unik chans som fadern bör tillvarata. Fäder kan därmed lättare avsäga sig 

ansvaret för sitt föräldraskap än mödrar vilka ses som självklara förstahandsföräldrar. Fäder 

lockas med löften om att de själva tjänar på, eller har utbyte av, faderskapet och får mer 

uppskattning än mödrar då de utövar föräldraskap. Faderskapet kan innebära en bonusroll i 

föräldraskapet vilket inte vore möjligt utan moderskapets axling av huvudansvar i hemmet 

(Bekkengren, 2002; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Bergenéhr, 2008). En studie av 

Bekkengren (2002 i Bergenéhr, 2008) visar att då mannen innehar egenskaper eller utför 

sysslor som i allmänhet anses vara traditionellt kvinnligt kodade, exempelvis tar hand om 

barn och hushållssysslor, tenderar dessa att värderas högre än om en kvinna skulle haft eller 

utfört dem.  

 Att vara en tillräckligt god fader är inte samma sak som att vara en tillräckligt god 

moder. I en god moders liv anpassas yrkesarbete efter barnets behov medan barnets behov 

anpassas till yrkesarbetet i en god faders liv. Fäder uppfattas som tillräckligt goda med en 

lägre grad av närvaro i barnets liv än mödrar (Elvin-Nowak, 2011). Föräldraskapet innefattar 

skilda bedömningsgrunder för mödrar och moderskap samt fäder och faderskap. Fadern blir 

god nog trots hög grad av yrkesarbete, medan det för modern krävs mer kompromisser i 

arbetet och högre närvaro i hemmet för att uppnå kraven för en god moder. Kvinnlighet och 

därigenom moderskap konstrueras således genom anpassning, något som i samma 

utsträckning inte gäller för manlighet och faderskap. Kvinnlighet och moderskap anses vara 

starkt kopplat till självuppoffring och ett omhändertagande beteende medan manlighet och 

faderskap istället är kopplat till yrkesarbete och ekonomisk försörjning (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003; Bergenéhr, 2008). 

 Mödrar och fäder förväntas ha skilda och kompletterande funktioner i sitt föräldraskap. 

Fäder ses som mer aktiva än mödrar. Faderskapet är således sammanlänkat med lek, bus, 

aktiviteter, spontanitet, handlingsutrymme och valfrihet. Fäderna tänker sig innan inträdet i 

faderskapet ofta en relation till ett äldre barn då de anser det vara viktigt att kunna genomföra 

meningsfulla aktiviteter med barnet. Lotten att ta hand om barnen då de är små faller 

följaktligen på modern (Bekkengren, 2002; Forsberg, 2009). 

 En studie visar att män tenderar att se föräldraskap som något naturligt och 

oproblematiskt, de intar således en mer passiv och avslappnad inställning till 

föräldrauppdraget (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997 i Forsberg, 2009). Samma studie visar att 

kvinnor istället tenderar att i högre grad uppfatta sig själva som betydelsefulla och 

inflytelserika i barnets liv, de sätter därav barnet i centrum i större utsträckning än män. 

 Den primära rollen som tilldelas kvinnor är den av fru och moder, en kvinna blir först 

en “riktig kvinna” genom moderskapet. Fäder ses i allmänhet som försörjare och yrkesarbetar 

således i större utsträckning än mödrar, medan många mödrar tar ut större delen av 

föräldraledigheten och minskar andelen yrkesarbetande timmar vid föräldraskap. I samhället 

existerar en outtalad norm vilken säger att modern är den av föräldrarna som står barnet 

närmst, vilket kan kopplas till den psykologiska “amningsdiskursen” som även den pekar ut 

modern som naturligt nära barnet. Att få vara den viktigaste personen i ett barns liv kan, för 

kvinnor i en annars mansdominerad värld, ge känslor av att inneha ett överläge och vara 

outbytbar som förälder (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Bergenéhr, 2008). 

 Kvinnlighet är, i högre grad än manlighet, sammankopplat med föräldraskap. Faderskap 

säger mindre om mannens identitet och aktiviteter än vad moderskap säger om kvinnans dito, 

då män till skillnad från kvinnor på ett friare sätt fyller sitt föräldraskap med mening och 

innehåll efter tycke och aktuell kontext. Moderskapet är konstruerat inom strängare ramar 

vilket gör att en moders egenskaper och aktiviteter framstår som givna. Moderskapet är mer 

utpräglat och omfattar därmed en större mängd förväntningar och fördomar än faderskapet 

(Bergenéhr, 2008). 
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Metod 
För att kunna uppnå denna studies syfte och besvara dess frågeställning krävdes att vi 

genomförde tolkning av utredningstexter, i yttranden från familjerätten avseende 

vårdnadstvister. Denna studie fokuserar således på tolkning av texter varför en kvalitativ 

metodansats har valts (jfr Bryman, 2011). 

 
Urval och insamling av data 
Vår studies empiri består av yttranden i vårdnadstvistärenden, författade av 

familjerättssekreterare, samt tillhörande domar. Denna empiri har vi inhämtat genom begäran 

hos en tingsrätt i en medelstor stad i Mellansverige. Vår studies syfte motiverade oss till att 

använda en målstyrd urvalsmetod (jfr Bryman, 2011) där vi endast inkluderade yttranden och 

domar avseende vårdnadstvistärenden. Vi mottog empirin elektroniskt, i syfte att förenkla vår 

hantering av och tillgänglighet till materialet. 

 Denna studies omfattning krävde en begränsning av mängden insamlad data varpå vi 

valde ut vid studiens början senast avslutade år 2013. Tidsperioden från och med januari till 

och med december år 2013 valdes i syfte att inhämta så aktuell empiri som möjligt. Vid vår 

kontakt med vald tingsrätt konstaterades att antalet domar och medföljande yttranden uppgick 

till 123 ärenden år 2013. Mot bakgrund av studiens omfattning bedömde vi denna datamängd 

vara rimlig för initial insamling och vi valde därmed att undersöka dessa domar samt 

tillhörande yttranden. 

 Från den initialt utvalda empirin exkluderade vi 58 ärenden gällande särskild förordnad 

vårdnadshavare (SFV), då dessa inte avsåg vårdnadstvist mellan två föräldrar. Även tre 

ärenden lämnade utan bifall exkluderades då denna studie avsåg undersöka domar där 

vårdnaden av barn, till följd av en tvist, enligt domslut tillfallit modern eller fadern. I denna 

studie inkluderades de domar med tillhörande yttranden vilka avsåg ärenden gällande enskild 

vårdnad. Därmed exkluderade vi femton ärenden avseende gemensam vårdnad. Med 

anledning av att vi hade bestämt oss för att undersöka både dom och yttrande i varje utvalt 

fall, exkluderade vi tolv ärenden då dessa saknade yttrande från socialnämnden. Ett ärende 

exkluderades då domen vunnit laga kraft år 2014 och således inte fullständigt omfattades av, 

för denna studie, utvalt år. Därefter exkluderade vi tio ärenden som ogillats och därmed inte 

prövats i tingsrätt, avsåg umgänge eller samförståndslösning samt avsåg dom där biologisk 

förälder övertagit vårdnad av barn från SFV. Sistnämnda tio ärenden exkluderas på grund av 

att de inte lett till någon dom som vi kunnat studera (ogillats), inte avsett tvist gällande 

vårdnad av barn (umgängestvist) samt inte avsett en tvist mellan två föräldrar 

(samförståndslösning och dom där enskild vårdnad övergått från SFV till biologisk förälder). 

Vi exkluderade därtill tre ärenden med anledning av att vi bedömde informationen vara 

mycket bristfällig, då yttrandena inte innefattade någon beskrivning av varken modern eller 

fadern, kvarstod gjorde då 21 ärenden.  

 Vi utformade ett protokoll för att få överblick över de kvarvarande 21 ärendena. I 

protokollet noterade vi målnummer, sidantal, yrkande part, hörda parter i ordningsföljd, 

aktuell problematik, avgörande faktorer, familjerättens rekommendation i yttrandet, domslut 

samt värdering av analyspotential. Vid vår genomläsning gjorde vi, baserat på vår 

uppfattning och bedömning, en notering om varje enskilt falls analyspotential i form av 

godkänd, osäker och underkänd. Sistnämnd bedömning avgjorde vi genom granskning av 

mängden information om mödrarna och fäderna i domen och yttrandet samt fördelningen 

däremellan. Tre ärenden fick underkänt vid bedömningen, mot bakgrund av att de innehöll för 

lite information och att fördelningen av informationen om respektive förälder var för ojämn. 

Vid ytterligare genomläsning av de arton kvarstående ärendena genomförde vi en 

betygsättning från ett till tio. Betyget vi satte baserades på huruvida hembesök hos mödrarna 
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och fäderna redovisades, hur utförliga beskrivningarna av mödrarna och fäderna var samt om 

en överenskommelse mellan föräldrarna ägt rum innan domslut. Vår betygssättning 

resulterade i att tre ärenden tilldelades högre betyg än övriga, varpå dessa tre valdes ut för att 

utgöra underlag för vår analys. Efter sistnämnt urval gjorde vi bedömningen att analysen 

endast skulle omfatta yttrandena och inte domarna avseende dessa tre ärenden. Bedömningen 

gjorde vi med anledning av att vi ansåg valda yttrandens textvolym vara rimlig att analysera i 

denna studie. Därtill bedömde vi att vår analys skulle behöva fokusera på antingen yttranden 

eller domar då de skrivs med delvis skilda syften och av författare inom olika yrkesgrupper. 

Medan yttrandena skrivs av familjerättssekreterare vid familjerätten och utgör 

bedömningsunderlag vid domslut, skrivs domarna av personer anställda vid tingsrätten och 

utgör redovisning av ärenden efter redan fastställda domslut. Slutligen motiverade vi 

sistnämnd avgränsning genom denna studies utförande inom ramen för 

socionomprofessionen, varpå familjerättssekreterares arbete är ett mer adekvat 

undersökningsobjekt. I denna studie refererade vi till de tre utvalda yttrandena som yttrande 

A, B och C. Vår analys baseras på utdrag ur valda yttranden och ska inte förstås som en total 

redovisning av dessa. Dock utgör utdragen exempel på några av de mönster och förhållanden 

vi iakttagit, och är därför enligt oss representativa för varje yttrande som helhet. 

  

Diskursanalys 
I denna studie undersökte vi sättet på vilket familjerättssekreterare konstruerar moderskap 

respektive faderskap, i framställanden av mödrar och fäder i yttranden vid vårdnadstvister. Vi 

analyserade hur språkets betydelse och konstruerande roll i yttranden kan förstås. Vår 

undersökning omfattade även hur sanningar, genom språkanvändningen i empirin, skapas 

avseende vad som är “normalt” och “onormalt” samt önskvärt och icke-önskvärt för mödrar 

respektive fäder. Analysen innefattade dekonstruktion av texter, i form av yttranden, i syfte att 

synliggöra uttryck för föreställningar om genus vilka genom språket konstruerar mödrar och 

fäder. Ovan nämnda analysförfarande kan härledas till vad Bolander och Fejes (2009) 

beskriver som diskursanalys. Vi har påträffat ett flertal möjliga former för genomförande av 

diskursanalys med tillhörande verktyg och begrepp. För att på bästa möjliga sätt anpassa 

analysmetoden till studiens syfte och empiri använde vi en egen kombination av begrepp och 

verktyg ur olika diskursanalytiska perspektiv: modalisering, nominalisering och passiv form, 

ordval samt kategorisering, vilka vi beskrivit mer ingående nedan. För oss möjliggjorde våra 

valda analysbegrepp en kritisk granskning av textförfattarnas språkliga val i denna studies 

empiri. Dessa språkliga val kan vara medvetna eller omedvetna, hur detta förhåller sig 

kommer vi dock inte att undersöka i denna studie. Vi relaterade under analysen av empirin de 

språkliga valen till aktuell kontext, i form av utredningar i vårdnadstvistärenden, genom att 

beakta i vilket sammanhang beskrivna utsagor eller framställningar gjorts. Detta för att få en 

inblick i konstruktionerna av mödrar och fäder i yttrandena varpå vi också fick en inblick i 

allmänt rådande diskurs eller diskurser om dem (jfr Bergström & Boréus, 2005). Diskursen 

eller diskurserna om mödrar och fäder kan förstås som skapade och upprätthållna av samtliga 

individer och aktörer i samhället. Familjerättssekreterarnas yttranden, som vi valde att 

undersöka, kan därmed sägas utgöra en del av rådande diskurs eller diskurser om mödrar och 

fäder då familjerättssekreterarna är individer och aktörer i samhället.  
 

Modalisering 

Vid analys av denna studies empiri granskade vi modalitet, det vill säga hur sant ett påstående 

framställs vara mot bakgrund av textförfattarens grad av instämmande i utsagan. 

Granskningen utfördes genom vår undersökning av användandet av begrepp vilka förmedlar 

olika grader av säkerhet och därmed sanning i ett påstående (Winther Jørgensen & Philips, 

2000; Börjesson 2003). Vi fick därigenom en inblick i på vilket sätt konstruktionerna av, och 
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därmed diskurserna om, mödrar och fäder skapas samt upprätthålls i empirin. Graderna av 

säkerhet kan liknas vid ett hierarkiskt system där sanningsgraden, från hög till låg, kan 

identifieras i begrepp som är, vet, påstår, hypotes, tror, gissar, antar samt möjligt (Börjesson, 

2003). I denna studie granskades och analyserades dessa begrepp i syfte att tydliggöra den 

grad av sanningsanspråk som föreligger i empirin. I analysen undersöktes förekomsten av 

objektiv respektive subjektiv modalitet. Den förstnämnda syftar till meningsbyggnad där 

utsagans upphovsman utelämnas som “mamman är omhändertagande”, vilket kan leda till att 

påståendet uppfattas som allmängiltigt eller sant. Den sistnämnda syftar till meningsbyggnad 

där utsagans upphovsman tydliggörs som “farmodern antar att mamman är 

omhändertagande”, vilket leder till att påståendet uppfattas som specifikt farmoderns åsikt 

(Sundhall, 2012). 

 
Nominalisering och passiv form 

Nominalisering utgör en form av meningsbyggnad där utföraren av en handling utelämnas 

och fokus istället riktas mot konsekvenserna av handlingen. Handlingen, som kan uppfattas 

som mer avsiktlig och kontrollerbar, omvandlas därmed till en händelse vilken i högre grad 

kan uppfattas som oavsiktlig och okontrollerbar (Boréus & Bergström, 2005). Ett exempel på 

nominalisering kan vara “Barnen fick blåmärken och grät”, där en handlings konsekvenser är 

i fokus och utföraren alternativt utförarna av handlingen utelämnas. Situationen kan därmed i 

högre grad uppfattas som oavsiktlig och okontrollerbar. I meningen “Mamman slog barnen” 

är däremot både utföraren och handlingen klargjord, vilket kan leda till att situationen i högre 

grad kan uppfattas som avsiktlig och kontrollerbar.  

 Passiv form möjliggör nominalisering genom att flytta fokus från utförare till mottagare, 

det vill säga den person eller det objekt vilket påverkas av handlingen. I passivformen 

“Barnen blev slagna av mamman”, kan “av mamman” utelämnas. Däremot kan inte 

“Mamman” utelämnas i den aktiva formen “Mamman slog barnen” eftersom meningen då blir 

obegriplig. Både nominalisering och passiv form bidrar till att dölja utföraren av en handling, 

vilket genererar oklarhet i fråga om vem som bär ansvaret i ett givet sammanhang. Genom att 

handlingar framställs som händelser, och utförare därmed saknas, kan orsakssamband bli 

otydliga och påverka människors föreställningar om exempelvis samhällsfenomen (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000; Boréus & Bergström, 2005). I denna studie analyserade vi 

förekomsten av nominalisering och passiv form i empirin. I analysen redogjorde vi för hur 

ansvar för olika former av handlingar fördelats, mellan mödrarna och fäderna i denna studiens 

empiri, samt hur detta kan tolkas inverka på framställandet av parterna. 

 
Ordval 

En granskning av ordval kan ge information om underliggande ideologiska budskap i en text. 

Exempelvis i form av vilken vinkel författaren önskar ge ett sammanhang och hur trovärdig 

en källa bör uppfattas enligt denne. Om en familjerättssekreterare i en utredningstext i stor 

utsträckning skriver att modern berättar, understryker, meddelar eller förklarar medan fadern 

uppger, påstår eller hävdar något indikerar detta att den förstnämnda parten anses vara mer 

trovärdig i sin utsaga (Boréus & Bergström, 2005). Genom vår analys av ordval samt i vilken 

frekvens de används i yttranden vid vårdnadstvistärenden utlästes familjerättsekreterarnas 

skilda framställningar av mödrars och fäders uppgifter. Därigenom kunde vi identifiera vilket 

perspektiv som gavs samt vilken part som lyftes fram som mest trovärdig i yttrandena. 

 
Kategorisering 

För att uppleva tillvaron som meningsfull och strukturerad ordnar människor denna i 

kategorier. Kategorierna skapar ett mönster och är på samma gång inkluderande och 

exkluderande, de styr människor i deras sätt att uppfatta verkligheten samt leder dem till 
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nyskapande av denna. Kategorier hjälper människor att förstå vilken typ av fenomen de står 

inför, genom att indela fenomenen i givna sorter och slag. Kategorierna kan jämföras och 

relationen mellan dem analyseras. Kategorierna kan ibland utgöra motsatspar (Börjesson, 

2003), som exempelvis kvinna och man. I andra fall står kategorierna i annan relation till 

varandra som exempelvis mamma, pappa och barn. Kategorier påverkar världen genom 

förekomsten av “... aktiviteter, handlingsmönster och dessutom värden knutna till varje 

kategori.” (Silverman, 1998 i Börjesson, 2003, s. 91). I denna studie analyserade vi 

kategorisering mot bakgrund av synen på män och kvinnor som indelade i två kategorier i 

vilka samtliga människor inkluderats och exkluderats på basis av könstillhörighet. När 

männen och kvinnorna blev föräldrar inordnades de i kategorierna mödrar och fäder, även då 

på basis av könstillhörighet. Mödrarna och fäderna kunde i vår analys jämföras och ställas i 

relation till varandra. Därigenom analyserades moderskapets och faderskapets skilda 

aktiviteter, handlingsmönster och värden. 

 Vid analys av kategorisering i yttrande C använde vi oss av begreppen showing och 

telling. Telling är ett berättargrepp där författaren genom texten säger till läsaren att något 

eller någon är på ett visst sätt, exempelvis “Pontus är närhetssökande”. Vid användning av 

showing visar författaren genom texten hur något eller någon är på ett visst sätt, exempelvis 

“Pontus kramas, pussas och håller Lisa i handen.”. Vid läsning av en text där författaren 

använt telling kan läsaren uppfatta att det som skrivs fram endast är ett ogrundat påstående då 

det saknar motivering. Vid läsning av en text där författaren använt showing kan läsaren 

istället uppfatta det som skrivs fram som mer trovärdigt, genom att påståendet motiveras 

genom en beskrivning av hur det kommer till uttryck (jfr Sundhall, 2012). 
  

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
I denna studie har vi strävat efter att ha ett reflexivt förhållningssätt och därmed reflektera 

över vårt tillvägagångssätt, perspektiv, val av teoretiska utgångspunkter och metod. Vi har 

även under arbetsprocessens gång reflekterat över hur vår förförståelse och våra värderingar 

har påverkat studiens riktning och slutsatser (jfr Thornberg & Fejes, 2009). Vår förförståelse 

och våra värderingar inverkade sannolikt på samtliga val i studien, allt från val av studieobjekt 

och analysmetod till studiens slutsatser. Ett gemensamt intresse för genusteoretiska frågor gav 

oss idén till denna studie och en viss förförståelse av diskursbegreppet inspirerade oss till vårt 

val av analysmetod. Vår valda analysmetod ledde oss att uppmärksamma vissa aspekter i vår 

empiri medan andra därmed inte belystes. Hade valet av analysmetod varit annorlunda skulle 

vi sannolikt ha lyft fram och granskat andra delar av vår empiri, vilket troligen hade lett oss 

till andra slutsatser. Vårt val av teoretiska utgångspunkter för denna studie ledde oss att tolka 

vår empiri ur ett genusteoretiskt perspektiv och ledde oss därmed även till vissa slutsatser. Vi 

reflekterade över att ett annat val av teoretiska utgångspunkter, alternativt ett flertal sådana, 

säkerligen hade lett oss till andra eller fler slutsatser. 

 Vi har på flera sätt beaktat denna studies tillförlitlighet och trovärdighet, som syftar till 

hur väl studien undersökt vad den avsåg undersöka samt hur noggrant och systematiskt 

forskningsprocessen bedrivits (jfr Thornberg & Fejes, 2009). Från att först ha haft en 

målsättning om att inkludera både domar och yttranden avseende vårdnadstvistärenden i vår 

empiri valde vi att avgränsa urvalet till endast yttranden. Detta val motiverades mot bakgrund 

av att domarna skrivs först efter att tingsrättens beslut i ärendet fastställts medan yttrandena 

skrivs innan beslut i frågan fattats. Domarna och yttrandena kan därmed sägas utgöra skilda 

former av texter med olika syften. De förstnämnda är redogörelser av yrkanden och domskäl 

samt tingsrättens redan fattade beslut medan de sistnämnda utgörs av utredningar och 

underlag inför ett beslut. Vi bedömde att ett urval av endast yttrandena skulle bidra med mer 

validitet för studien vars analys då endast skulle baseras på liknande empiri. Vi bedömde även 
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att studiens relevans för socialt arbete ökade genom denna avgränsning då yttrandena författas 

av familjerättssekreterare medan domarna författas av personer inom rättsväsendet. 

 I studiens urval av empiri valdes slutligen endast tre yttranden av 123 ut för analys 

vilket begränsar generaliserbarheten, med andra ord möjligheten att överföra studiens 

slutsatser till andra eller fler fall (jfr Thornberg & Fejes, 2009), då en stor del av de yttranden 

vi från början inhämtat inte undersöktes vidare. Dock bidrog denna avgränsning till att en mer 

noggrann och ingående analys kunde genomföras vilket kan sägas ha stärkt tillförlitligheten i 

analysen samt studien som helhet. Vidare motiverades en kraftig avgränsning avseende 

empirins volym av den analysmetod vi valt då den kräver närläsning och därmed ett urval av 

kortare texter (jfr Boréus & Bergström, 2005). Den snäva avgränsningen motiveras även av 

vår studies kvalitativa syfte som gjort att vi strävat efter att en djupgående snarare än en 

generaliserbar analys. Studiens trovärdighet och transparens har stärkts genom att vi inför 

presentationen av analysen av varje enskilt yttrande redovisade dess upplägg och utformning 

samt dess innehåll i stora drag. Syftet var att stärka sannolikheten att läsaren ges en 

övergripande bild av yttrandena och därav en möjlighet att följa med i våra resonemang samt 

eventuellt dra samma slutsatser som vi gjort. 

  De analysverktyg vi i denna studie valt att använda: modalisering, nominalisering, 

passiv form, ordval och kategorisering, omfattas av språkliga regler. Läsarens uppfattning av 

att exempelvis nominalisering förekommer i yttrandena sammanfaller troligen med den 

tolkning som vi gjort. Dock kan tolkningen av nominaliseringens betydelse variera beroende 

av bland annat vem läsaren är och vilket perspektiv denne anlägger vid läsningen (Boréus & 

Bergström, 2005). För att öka sannolikheten för att läsaren även ska följa vår tolkning av 

språkbrukets betydelse i relation till denna studies syfte, valde vi att varva redovisningen av 

studiens empiri i form av citat med våra resonemang kring dessa grundade i våra teoretiska 

utgångspunkter. På så vis påminde vi läsaren om hur språkbruket i analysen skulle tolkas, 

något som förmodligen hade varit svårare vid en separat redovisning av studiens empiri. 

 Vi har i denna studie i princip uteslutande använt oss av tryckta källor i form av bland 

annat tidskriftsartiklar, böcker och avhandlingar. Vi har valt att endast ta del av 

forskningsartiklar vilka granskats av sakkunniga i ämnet, vilket försäkrar hög vetenskaplig 

kvalitet hos artiklarna (Backman, 1998). Att vi i denna studie valt att inkludera ett antal 

avhandlingar, i form av Sundhall (2012), Forsberg (2009) och Bergenéhr (2008), motiveras 

genom vår bedömning av dessa som tillförlitliga samt innehållsmässigt adekvata för vår 

studie. Sannolikt hade en större mängd litteratur kunnat inhämtas och granskats, vilket 

troligen hade kunnat resultera i ytterligare förståelse för och fördjupning i ämnet. Denna 

studie krävde dock att vi avgränsade vår litteratursökning, varpå vi prioriterade de källor vi 

ansåg var mest relevanta och tillförlitliga. 

  
Forskningsetiska överväganden 
I föreliggande studie har vi beaktat att analysen genomförs inifrån en eller flera diskurser om 

mödrar och fäder. Då vi som forskare är en oskiljaktig del av den eller de diskurser vi lever 

och verkar i kan vi således inte anta ett utifrånperspektiv. Den tolkning av data vi gjort i 

analysen, är inte objektiv utan influerad av och en produkt av rådande diskurser (Bolander & 

Fejes, 2009). Genom denna studies syfte kan argumenteras för att studien uppmärksammar 

och därigenom synliggör personer och grupper i utsatta positioner. Föräldrar och barn vilka 

genomgår vårdnadstvister utgör personer i en utsatt situation. I aktuell studie har dessa 

personer och deras situation lyfts fram och granskats vilket har bidragit till att ojämlikheter 

har kunnat belysas, såsom skillnader i konstruktionerna av mödrar och fäder i yttrandena. 

Vidare krävdes, med anledning av studiens utformning och studieobjekt, att vi var varsamma 

vid hantering och bearbetning av empiri. Yttranden i vårdnadstvistärenden omfattas inte av 

sekretess. Trots detta har dokumenten hanterats med varsamhet, för att särskilt beakta de 
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personer som omnämns i materialet och därmed befinner sig i en utsatt situation. Empirin har 

endast bearbetats av och funnits tillgänglig för studiens författare och handledare. Den 

förvarades under uppsikt fram till studiens slut varefter den raderades. Vid presentation och 

analys av empirin i studien, användes alias för avidentifiering av plats- och personuppgifter 

(jfr Akademikerförbundet SSR, 2011; Vetenskapsrådet, 2015). 

 I denna studie var det för oss relevant att beakta det sätt på vilket vi framställde de 

familjerättssekreterare, som kan ses som våra kollegor, vilka är ansvariga för de yttranden vi 

tagit del av. Alla namn och andra uppgifter som kan röja deras identiteter har ersatts med alias 

alternativt utelämnats. Vid analys av yttrandena, vilka är produkter av dessa kollegors arbete, 

strävade vi efter att visa respekt för utförandet av dessa men på samma gång applicera ett 

kritiskt förhållningssätt. Diskurser påverkar, som ovan nämnts, hur människor ser på världen 

och agerar både på medveten samt omedveten nivå. Den eller de diskurser om mödrar och 

fäder som författarna till yttrandena är en del av, inverkar därmed på de sistnämndas 

medvetna och omedvetna lingvistiska val. Författarna inkluderar i sina utredningstexter 

förhållanden som de anser viktiga och exkluderar därmed, medvetet eller omedvetet, andra 

förhållanden. Författarna har ingen möjlighet att helt lösgöra sig från den eller de diskurser de 

verkar i. De har därmed ingen möjlighet till att fullt ut överblicka de faktorer som bildar de 

perspektiv och uppfattningar vilka bidrar till att forma utredningstexterna (jfr Andersson, 

2001). Vår strävan var därmed inte att skuldbelägga enskilda familjerättssekreterare utan 

snarare lyfta fram och påvisa vad deras utredningsmaterial, i form av yttrandena, konstruerar 

och upprätthåller avseende uppfattningar om genus i samhället och därigenom hos dem själva. 

 I vår analys av yttranden från familjerätten uppstår ett ojämlikt maktförhållande. Vi har 

som författare till denna studie tolkningsföreträde och ger heller inte familjerättssekreterarna 

möjligheten att kommentera den analys vi genomfört samt de slutsatser vi dragit i studien. 

Föreliggande studies relevans för personer i utsatta situationer samt vikten av att öppet och 

kritiskt granska socialt arbete, motiverade ändå enligt oss studiens genomförande (jfr 

Akademikerförbundet SSR, 2011). 

  

Litteratursökningen och dess systematisering 
Vår litteratursökning genomfördes under tre dagar, 20-22 oktober 2014. Den omfattade tre 

olika databaser tillgängliga via Örebro Universitet: Social Services Abstract som omfattar 

social omsorg, socialt arbete och socialpolitik; Sociological abstracts som omfattar sociologi 

och ämnesområden inom samhälls- och beteendevetenskap; Summon som innehåller större 

delen av bibliotekets samlingar, exempelvis böcker, tidskrifter, avhandlingar och open access-

arkiv.  Till grund för litteratursökningen låg studiens syfte: att undersöka hur mödrar och 

fäder konstrueras i familjerättens yttranden avseende vårdnadstvister i svensk domstol. Mot 

bakgrund av detta utformades sökorden. Av vikt för denna litteratursökning var att inte 

begränsa det material som inhämtades till endast en typ av undersökning eller studie, då vi 

önskade inkludera både nationella och internationella samt kvantitativa och kvalitativa 

studier. Åtta av de utvalda studierna är utförda i USA, tre i Israel, en i Tyskland och en i 

Taiwan. De undersökningsgrupper som varit aktuella i studierna är socialarbetare och andra 

professionella inom socialt arbete, domare och advokater samt personer ur civilbefolkningen. 

 Litteratursökningen i databasen Social Services Abstract genomfördes med en 

avgränsning till endast forskningsartiklar som granskats av sakkunniga i ämnet. Alla träffar 

sållades på rubrik-, abstract-, och fulltextnivå. Sökorden gender and custody gav 56 träffar 

varav två studier behölls. Sökorden gender bias custody gav 21 träffar varav en studie behölls. 

Sökorden gender influence in custody case gav sex träffar varav en behölls. Sökorden gender 

influence on child custody gav fjorton träffar som alla exkluderades vid sållning. Sökorden 

gender influence on child custody gav två träffar varav en behölls. Sökorden gender och child 

custody gav 49 träffar varav sex studier behölls. Litteratursökningen i databasen Summon 
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avgränsades, förutom till forskningsartiklar som granskats av sakkunniga i ämnet, även till 

tidskriftsartiklar i fulltext publicerade år 1994-2014. Alla discipliner, ämnesord och språk 

inkluderades för att nå alla eventuellt relevanta artiklar. Sökorden gender bias in child custody 

cases gav 2975 träffar sorterade på relevans varav de 110 första granskades och fyra behölls 

efter sållning på rubrik-, abstract-, och fulltextnivå. Litteratursökningen i databasen 

Sociological abstracts genomfördes med avgränsning till forskningsartiklar som granskats av 

sakkunniga i ämnet. Sökorden gender och custody cases gav en träff vilken behölls efter 

sållning på rubrik-, abstract-, och fulltextnivå.    

 Vid ovan beskrivna litteratursökning återfann vi inga artiklar i ämnet avseende 

forskningsstudier genomförda i Sverige. Vid granskning av våra funna källors referenser, 

bland annat Sundhall (2012), påträffade vi dock ytterligare litteratur. Däribland tre studier 

genomförda i Sverige av författarna Johanna Schiratzki (2008), Lucas Forsberg (2009) och 

Disa Bergenéhr (2008). 
  

Studiens resultat och analys 
Denna studies resultat redovisas och analyseras här, mot bakgrund av studiens teoretiska 

utgångspunkter, genom undersökning av modalisering, nominalisering, passiv form, ordval 

och kategorisering. De tre yttranden som valts ut för analys kommer hädanefter att refereras 

till som yttrande A, B och C. Namn på de personer och platser som förekommer i yttrandena 

har ersatts med alias alternativt tagits bort. Varje enskilt yttrande utgörs i vår analys av två 

delar: yttrandet från familjerätten inför tingsrättens interimistiska beslut i enlighet med 6 kap. 

20§ FB (del ett) och utredningen genomförd av familjerätten inför huvudförhandling om 

vårdnad, boende och umgänge i enlighet med 6 kap. 19§ FB (del två). Vardera del innehåller 

texter av olika författare. I yttrande A och C är huvudförfattaren samma 

familjerättssekreterare i både del ett och två, men i yttrande B har del ett och två författats av 

olika familjerättssekreterare. I samtliga yttranden har därtill utdrag ur socialregistret och i 

vissa fall polisregistret infogats. Dessa texter har författats av andra personer än 

familjerättssekreterarna. De sistnämnda står dock som huvudansvariga för utredningarna och 

således även valen av vilka utdrag som inkluderas samt vilket utrymme dessa får i yttrandena.  

  
Yttrande A 
Utredningen gäller Linus sex år som innan vårdnadstvisten har sitt fasta boende hos modern. 

Del ett omfattar drygt två A4-sidor och inleds med en redovisning av parternas förekomst i 

socialregistret och därmed, för yttrandet relevanta, tidigare sociala utredningar. Därefter följer 

en redovisning av uppgifter lämnade av Linus fader Ola och därefter Linus moder Anna. Del 

två består av nio A4-sidor och inleds med en presentation av ansvariga utredare och en 

sammanfattning av utredningens genomförande. Därefter följer en sammanfattning av Linus 

aktuella situation och sedan ett utdrag ur socialregistret. Efterföljande stycken utgörs av 

separata samtal med Linus förskollärare, modern Anna och fadern Ola samt en redovisning av 

hembesök hos vardera förälder. Del två avslutas med en sammanfattning och bedömning 

genomförd av ansvariga utredare. I rekommendationen bedömer familjerättssekreterarna att 

Linus ska ha sitt fasta boende hos modern men att föräldrarna bör ha fortsatt gemensam 

vårdnad. I tingsrättens dom tilldöms dock modern ensam vårdnad om sonen. 

  
Modalisering 

I utdraget ur socialregistret framkommer att en anmälan angående oro för barn gjorts av 

Kvinnocentrum dit modern Anna vänt sig. Anna har enligt anmälan uppgett att sonen Linus 

bevittnat hot och våld samt är utsatt för faderns aggressivitet och hårdhänthet. Efter 

redovisning av den anmälan som gjorts följer två stycken där separata samtal med fadern Ola 

och modern Anna, om deras respektive kommentarer gällande anmälan, redovisas. Samtalet 
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med fadern redovisas i fem meningar där det i samtliga meningar tydligt framgår att det är 

fadern som uttalar sig: 
  

I samtal med fadern 120308 säger han att uppgifterna i anmälan är helt felaktiga. 

Han beskriver sig själv som en lugn person som inte gillar att bråka. Han säger att 

han kan fräsa ifrån ibland, men aldrig gå till handgripligheter. Han berättar att han 

och Anna haft samtal på Familjerätten i samband med deras separation. Hans 

önskemål är att Linus ska ha ett växelvis boende. (vår kursivering) [A1] 

  
Subjektiv modalitet innebär att upphovsmannen till ett påstående tydliggörs vilket leder till att 

påståendet av läsaren uppfattas som en specifik persons åsikt, och därmed en av många 

möjliga tolkningar av en situation (Sundhall, 2012). I citatet ovan redovisas fadern som 

upphovsman till samtliga påståenden exempelvis genom att han säger och att han berättar. 

Läsaren görs därmed uppmärksam på att informationen som redovisas är faderns egen åsikt 

om den anmälan som gjorts. Det är även hans egen tolkning att han är en lugn person som inte 

tycker om konflikter. Med anledning av att påståendet framställs som en specifik persons 

åsikt och tolkning ligger häri implicit möjligheten till andra tolkningar som avviker från den 

som presenteras. 

 I del ett av yttrande A redovisas, i sju meningar, samtalet med modern Anna om hennes 

kommentarer kring den anmälan som inkommit till socialtjänsten (se citat A2). Endast 

inledningen och slutet av redovisningen av samtalet omfattas av subjektiv modalitet och 

därmed ett klargörande av att det är modern som uttalar sig. Däremellan förekommer ett 

längre stycke, bestående av fyra meningar, där det inte tydligt framgår vem som talar: 
  
Modern berättar i samtal 120312 att [fadern] Ola har en bra och en dålig sida. Han 

har svårt att hantera ilska och när han blir arg skriker han och får ett hotfullt 

beteende. När det har varit folk i närheten har han kontrollerat sitt humör. 

[Sonen] Linus har en gång bevittnat när fadern hotade henne med att han skulle 

slå in ansiktet på henne när hon meddelade honom att hon ville bryta deras 

förhållande. De tog då hjälp av familjerätten i form av samarbetssamtal vid tre 

tillfällen. Enligt Anna låste sig Ola i samtalen och pratade mer om Annas 

arbetsschema än om Linus boende. Annas önskemål är att Linus har sitt fasta 

boende hos henne och att Linus har umgänge med sin pappa. (vår kursivering) 

[A2] 

  

Objektiv modalitet innebär att upphovsmannen till ett påstående utelämnas, vilket kan leda till 

att läsaren uppfattar påståendet som sant och allmängiltigt (Sundhall, 2012). Citatet ovan kan 

förstås som till största delen bestående av objektiv modalitet där utsagans upphovsman, i detta 

fall modern, utelämnas. Bristen på upphovsman konstruerar bilden av utsagan som sann och 

allmängiltig då information inte tydligt kan kopplas till en specifik avsändare. Läsaren får 

således uppfattningen att det som redovisas är en objektiv och sanningsenlig bild av fadern 

och händelsen. Det är inte så att enbart modern anser att fadern har svårt att hantera ilska, utan 

fadern har, enligt den presentation som görs i citatet ovan, svårt att hantera ilska. 

Resonemanget blir intressant i kontrast till analysen gällande samtalet med fadern, där 

berättelsen genom användandet av subjektiv modalitet framstår som hans version av 

händelsen och att det därmed finns andra möjliga sätt att tolka det på. Hade samtalet med 

modern, likt faderns, redovisats genom subjektiv modalitet så hade hon exempelvis “menat att 

han har svårt att hantera sin ilska” och “uppgett att Linus en gång bevittnat när fadern hotade 

henne”. Då hade hennes berättelse, likt faderns, framstått som en av många möjliga åsikter 

och tolkningar av situationen. Beaktas bör att textförfattarens framställningar av modern och 

fadern är aktiva, men troligen omedvetna, handlingar. 
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 I utredningstexten och sammanfattningen av moderns och faderns uppgifter i del två av 

yttrande A använder familjerättssekreterarna olika verb för att presentera hur föräldrarna anför 

sina uppgifter. De fyra vanligast förekommande verben vid beskrivning av faderns anförande 

är; säger, tror, känner och anser: 
  
Han tror även att om det skulle hända Linus något skulle de samarbeta med 

varandra [...] Han anser att det är viktigt för Linus utveckling att ha god tillgång till 

båda sina föräldrar. (vår kursivering) [A3] 

  
Verb kan diskursivt rangordnas enligt sanningsgrad från hög till låg: är, vet, påstår, tror, 

gissar, antar (Börjesson, 2003). De verb som ofta används vid faderns anföranden innehar en 

låg sanningsgrad då tror och anser tyder på en lägre sanningsgrad än exempelvis är och vet 

och därmed gör att påståendet uppfattas ha en lägre grad av säkerhet eller trovärdighet. Att 

fadern tror och inte exempelvis vet att föräldrarna skulle samarbeta om något hände sonen, 

kan ge intrycket att läsaren ska uppfatta detta som ett troligt men inte säkert skeende. Sättet på 

vilket faderns utsaga presenteras kan därmed anses konstruera honom som osäker i sitt 

föräldraskap genom att sättet på vilket han framställs tala om och beskriva sin och moderns 

samarbetsförmåga framstår som tveksamt. 
  

Nominalisering och passiv form 

I 11 kap. 10§ Socialtjänstlagen (2001:453) [SoL] stadgas att samtal med barn kan och får 

hållas om en utredning vilken omfattar barnet kräver detta och barnet inte kan antas ta skada 

av samtalet. Ett samtycke från vårdnadshavare krävs dock om utredningen inte avser 

ingripande för skydd eller stöd för barnet. Beaktning ska tas till både vårdnadshavare och barn 

vid samtal med den sistnämnde och det kan vara en fördel om en vårdnadshavare närvarar vid 

samtalet med barnet (Thunved, 2012). I del två av yttrande A redovisas att det barnsamtal 

med sonen Linus som var planerat att genomföras i samband med utredningen kring vårdnad, 

boende och umgänge ställdes in. Barnsamtalet skulle ha hållits hemma hos modern som, i 

egenskap av vårdnadshavare, då troligen hade medverkat. Vid tidpunkten för det inplanerade 

samtalet med Linus befinner han sig dock hos fadern vilket troligen skulle ha medfört att 

fadern, i egenskap av vårdnadshavare, istället för modern hade medverkat. I nedan citat 

redovisas anledningen till att barnsamtalet ställdes in: 
  

Det inplanerade samtalet med Linus 120411 genomförs ej. Samtalet skulle äga rum 

då Linus vistades hos sin mamma. Vid tiden för samtalet är han [sonen] hos sin 

pappa och Linus mamma återtar sitt samtycke till barnsamtal då hon ej kan komma 

med Linus. Hon vill minska risken för att Linus utsätts för förhör efter samtalet. 

(vår kursivering) [A4] 

  
Vid nominalisering utelämnas utföraren av en handling. Fokus riktas mot konsekvenserna av 

handlingen och den aktiva handlingen omvandlas till en händelse. Vid passiv form flyttas 

fokus från utförare till mottagare, alltså den person eller det objekt vilket påverkas av 

handlingen i fråga.  Nominalisering och passiv form otydliggör orsakssamband och ansvar 

samt påverkar människors uppfattning om en händelse och dess förlopp (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000; Boréus & Bergström, 2005). I citatet ovan används passiv form exempelvis 

där fokus riktas mot sonen som mottagaren av den befarade handlingen i form av ett förhör: 

Hon vill minska risken för att Linus utsätts för förhör efter samtalet. Fokus riktas därmed bort 

från utföraren av handlingen, alltså personen som skulle kunna utsätta Linus för förhör. I 

citatet utelämnas utföraren av förhöret och den aktiva handlingen blir till en händelse, vilket 

kan tolkas som nominalisering. Fokus flyttas således till konsekvenserna av förhöret: att 

sonen riskerar att utsättas för ett förhör. Ett förhör kräver dock en utförare, men då utföraren 
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utlämnas i citatet ovan medför det att orsakssambanden otydliggörs och mystifieras. En 

tolkning av citatet kan vara att modern eller textförfattaren, medvetet eller omedvetet, vill 

undvika ett utpekande av förhöraren. En rimlig tolkning av citatet torde dock vara att 

utföraren är fadern då modern drar tillbaka sitt samtycke till barnsamtal då det ska ske hos 

fadern, för att minska risken för ett förhör av sonen efteråt. Fadern kan således anses bli 

utpekad, som utförare av det befarade förhöret, utan att nämnas vid namn. 

 
Ordval 

De fyra vanligast förekommande orden vid beskrivning av moderns anförande i del två av 

yttrande A är i fallande ordning: säger, beskriver, berättar och uttrycker, vilket kan ses i 

nedan citat från utredningstexten. 
   

Hon berättar att hösten 2011 försökte sig hon och Ola på något slags 

särboförhållande för Linus skull, vilket inte fungerade. [...] Anna beskriver att 

umgänget fungerat bra efter tingsrättens beslut och att Linus har blivit lugnare när 

det inte är något ‘hattande’ längre. (vår kursivering) [A5] 

  
Verb som förknippas med mer trovärdighet är: berättar, understryker, meddelar och förklarar, 

medan verb som: uppger, påstår och hävdar förknippas med mindre trovärdighet (Boréus & 

Bergström, 2005). Graden av trovärdighet i ovan citat kan förstås som hög då modern 

framställs berätta och beskriva en situation. Att modern berättar och exempelvis inte påstår 

att hon och fadern har försökt att ha ett särboförhållande, förmedlar ett intryck av att hennes 

utsaga har en hög sanningsgrad. Läsaren leds att uppfatta moderns berättelse som sanning 

snarare än att hon anför ett påstående. 

 Det vanligast förekommande verbet för att presentera faderns och moderns uppgifter i 

del två av yttrande A är säger, dock skiftar förekomsten av resterande verb. De vanligast 

förekommande verben vid beskrivning av faderns anföranden är säger, tror, känner och 

anser. De verb som används för att beskriva moderns utsagor är i fallande ordning: säger, 

beskriver, berättar och uttrycker. Konsekvensen av dessa ordval i del två av yttrande A kan 

bli att presentationerna av moderns utsagor, i relation till faderns, framstår som mer trovärdiga 

på grund av en mer omfattande användning av verb med hög trovärdighet. Anförandena av 

faderns utsagor får, i relation till moderns, en lägre sanningsgrad med anledning av en mer 

omfattande användning av verb med låg sanningsgrad. 

  
Kategorisering 

I del två av yttrande A presenteras modern Annas beskrivning av sonen Linus i det samtal 

som förts i samband med utredning om vårdnad, boende och umgänge. Modern framförs 

beskriva sonens personliga och sociala egenskaper, hans intressen och färdigheter samt hans 

svårigheter: 
  
Anna beskriver Linus som snäll, öppen/social, modig och generös. Hon beskriver 

att han är ´stark i sig själv’ och att han är populär på förskolan. Linus är en pojke 

som kan bli upprörd över orättvisor. Han vill tro gott om andra och vill andra väl. 

Han är mycket verbalt utvecklad och han sade sina första ord redan vid åtta 

månaders ålder. Linus kan simma (under vattnet) och han tycker om barnjudo. 

Anna säger att Linus kan ha svårt att sitta still vid matbordet och att han ofta 

springer därifrån. Hon beskriver honom även som mycket ljudkänslig. (vår 

kursivering) [A6] 

  
I faderns beskrivning av sonen framhävs Linus fysiska färdigheter och intressen, samt hur 

vissa av dem utövas tillsammans med fadern: 
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Ola beskriver Linus som en kul kille som är mycket fysisk. Han går aldrig utan 

springer alltid. På kvällarna brukar han vara helt slut. Linus gillar att brottas med 

Ola och han gillar att springa i hinderbanor som Ola fixat åt honom. Han säger att 

Linus tycker om att bada och cykla. Han cyklar utan stödhjul och han orkar cykla 

långa sträckor bland annat brukar han och Linus cykla till farmor och farfar i [en 

annan del av staden]. [A7] 

  
Mödrar och fäder förväntas ha skilda och kompletterande funktioner i sitt föräldraskap. Fäder 

ses som mer aktiva än mödrar. Faderskapet är således sammanlänkat med lek, bus, aktiviteter, 

spontanitet, handlingsutrymme och valfrihet.  (Forsberg, 2009; Bekkengren, 2002). Faderns 

beskrivning av sonen i citatet ovan kan förstås mot bakgrund av den förväntade fysiskt aktiva 

funktion som hans faderskap ska ha. Presentationen av faderns beskrivning av sonens 

egenskaper sker genom skildring av fysiska aktiviteter som de utför tillsammans, exempelvis 

att de brukar brottas och cykla, vilket även konstruerar bilden av fadern som aktiv. 

 Det är en norm i samhället att modern är den av föräldrarna som står barnet närmst. 

Vissa egenskaper och beteenden uppfattas som feminina, exempelvis förmågan att uttrycka 

känslor samt kommunikativ förmåga. I motsats till de feminina beteendena är de beteenden 

som uppfattas som maskulina mer präglade av aktivitet, som att exempelvis att utöva sport 

(Bekkengren 2002; Bergenéhr, 2008; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; Martino, 1999). 

Moderns beskrivningar av sonen i citat A6, kan förstås mot bakgrund av att hon som moder i 

allmänhet ses som den mindre fysiskt aktiva föräldern. Moderns beskrivning innefattar sonens 

fritidsintressen och färdigheter men inte några gemensamma aktiviteter, vilket konstruerar 

bilden av modern som en mindre fysiskt aktiv förälder i kontrast till fadern. Framför allt 

fokuserar moderns beskrivning på sonens sociala och personlighetsrelaterade egenskaper som 

att han är snäll, öppen och social samt generös. En tolkning av moderns presenterade 

beskrivning är att hon som moder står nära sin son. Hon framställs även inneha stereotypt 

feminina egenskaper, som förmågan att sätta ord på både Linus personliga och fysiska 

egenskaper. 

 Fadern kan tolkas konstrueras som en mer aktiv förälder genom ett stereotypt maskulint 

beteende, vilket exempelvis inkluderar utförande av fysiska aktiviteter, i form av att han och 

sonen brukar cykla och brottas tillsammans. Modern kan tolkas konstrueras som en mindre 

aktiv förälder genom ett stereotypt feminint beteende, exempelvis inkluderande 

kommunikation samt känslouttryck. Dessa konstruktioner av fadern och modern, som aktiv 

med maskulint beteende respektive passiv med feminint beteende, kan även tolkas genomsyra 

deras beskrivningar av sonen. Fadern beskrivs framställa Linus som fysiskt aktiv, medan 

modern beskrivs framställa sonen som bland annat verbalt utvecklad och upprörd över 

orättvisor. Föräldrarnas beskrivningar av sonen ställs i yttrandet mot varandra och kan tolkas 

utgöra motsatser genom presentationer av skilda aktiviteter och egenskaper. Ur ett annat 

perspektiv skulle beskrivningarna istället eller dessutom kunna ses som kompletterande 

varandra. Beskrivningarna av moderns och faderns skildringar av sonen kan av läsaren tolkas 

som en sammanfattning av föräldrarnas fullständiga uppgifter. Dock finns ingen redovisning 

av huruvida den text som presenteras är en återgivning av samtlig information som 

framkommit vid samtalen med föräldrarna, eller utgörs av valda delar och i så fall vad som 

utelämnats. Därigenom finns en möjlighet att även fadern beskrivit sonen i känslomässiga och 

verbala termer, samt att även modern beskrivit gemensamma aktiviteter med sonen. Till följd 

av detta kan en tolkning vara att textförfattaren konstruerat moderns respektive faderns 

relation till sonen, samt deras beskrivningar av honom och av sig själva, enligt en maskulin 

respektive feminin norm. 

 I del två av yttrande A redovisas samtal med fadern Ola och modern Anna samt deras 

syn på sitt eget föräldraskap. I nedanstående citat beskrivs Ola diskutera sin förmåga att sätta 
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gränser samt anse att det viktigaste för Linus är att utvecklas till en självständig person och att 

föräldrarollen inte är särskilt svår: 
  

Ola anser att det är viktigt för Linus att bli en självständig människa och att det är 

viktigt för Linus att han finns där för honom och hjälper honom vid behov. Han är 

bra på att sätta gränser och han tycker inte att det är särskilt svårt att vara förälder. 

Ola beskriver att han och Linus aldrig har några konflikter och att Linus gör det 

han säger utan att han behöver höja rösten. (vår kursivering) [A8] 

  
I följande citat beskrivs modern Annas åsikter gällande sitt eget föräldraskap där den 

viktigaste faktorn för henne beskrivs vara att Linus ska känna sig omtyckt och trygg. Vidare 

beskrivs hon främst fokusera på barnet och hans vilja samt diskutera sin förmåga till 

gränssättning: 
  

Anna anser att det viktigaste hon kan ge Linus är trygghet och att han känner att 

han är omtyckt. [...] Hon säger att Ola anser att hon är ‘slapphänt’, men att hon 

sätter barnet främst och betonar barnets vilja. [...] Hon beskriver att hon kan ha 

varit lite ‘för’ snäll och haft svårt att säga ifrån. [...] Hemma hos henne ska friheten 

råda, säger hon, men hon undrar även om ‘kanske inte det heller blir bra’. (vår 

kursivering) [A9] 

  
Fäder tenderar att ha en mer oproblematisk bild av föräldraskapet än mödrar vilka, i högre 

grad än fäderna, sätter barnet i centrum. Fäder ser föräldraskapet som något naturligt och intar 

en mer avslappnad inställning till detta, medan mödrar i högre grad upplever ett eget ansvar 

och inflytande i barnets liv (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997 i Forsberg, 2009). Fadern 

uppges i citat A8 anse att föräldrauppdraget inte är särskilt svårt samt att sonen gör som han 

säger utan konflikt. Beskrivningen av faderns uttalande kan tolkas som ett uttryck för en, hos 

honom, oproblematisk och avslappnad inställning till föräldraskapet. Modern reflekterar, 

enligt beskrivningen i ovan citat, över sitt föräldraskap på ett annorlunda vis än fadern. Hon 

beskrivs uppge att hon sätter barnet främst och betonar barnets vilja men kan ha varit lite för 

snäll och undrar om frihet inte alltid heller blir bra. Beskrivningen av moderns uttalande kan 

tolkas som en reflektion kring hennes eget ansvar och inflytande i sonen liv.  Hon beskrivs å 

ena sida uppge att hon sätter sonen i centrum och värna om hans egen vilja, men å andra sidan 

ifrågasätta sin egen strategi. 

 I del två av yttrande A redovisas ett samtal med Linus förskolelärare Karin. Hon 

beskrivs uttala sig om Linus närvaro på förskolan och bakgrunden till detta. Beskrivningen 

avser en jämförelse av tiden innan och efter tingsrättens intermistiska beslut om tillfällig 

ensam vårdnad för modern i väntan på huvudförhandlingar gällande vårdnad, boende och 

umgänge avseende Linus: 
  

Karin har känt Linus sedan hösten 2011 och hon är även hans kontaktperson. Linus 

tillbringar mer tid på förskolan nu än innan tingsrättens [intermistiska] beslut i maj 

2012. Tidigare vistades Linus främst på förskolan de dagar han bodde hos pappa 

Ola och var ofta ledig när han bodde hos mamma Anna. Ola arbetar raka veckor 

och Anna har önskeschema och har eventuellt kunnat förlägga mer arbetstid när 

hon inte haft Linus boende hos sig. [...] (vår kursivering) [A10] 

  
Medan en god moder anpassar och kompromissar sitt yrkesarbete efter barnets behov, kan en 

god fader anpassa sitt engagemang i barnets behov efter sitt yrkesarbete. Moderskapet 

konstrueras i högre grad än faderskapet genom anpassning och är starkt kopplat till 

självuppoffring samt omhändertagande beteende. Faderskapet är istället kopplat till 

yrkesarbete och ekonomisk försörjning (Bergenéhr, 2008; Elvin-Nowak & Thomsson, 2003; 
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Elvin-Nowak, 2011). I citat A10 beskrivs förskoleläraren Karin berätta att Linus ofta var ledig 

från förskolan då han bodde hos sin moder. Karin beskrivs spekulera kring att det kan bero på 

att modern har önskeschema och kan anpassa sina arbetstider vilket gör att hon och sonen kan 

vara lediga tillsammans. Annas moderskap konstrueras, genom beskrivningen i citat A10, 

genom anpassning i form av kompromisser i yrkeslivet. Hon beskrivs arbeta mer de veckor 

som sonen inte bor hos henne för att sedan kunna vara ledig tillsammans med honom, vilket 

kan tolkas som självuppoffring från hennes sida. I citat A10 beskrivs Karin berätta att Linus 

spenderade mer tid på förskolan då han bodde hos sin far och spekulera kring att det kan bero 

på att fadern arbetar raka veckor. Olas faderskap konstrueras i beskrivningen genom 

anpassning av engagemanget i Linus till hans yrkesarbete. Han beskrivs arbeta raka veckor, 

vilket kan förstås som att han har fasta arbetstider som han inte kan kompromissa om i 

relation till engagemang i föräldraskapet. 

 Sammantaget kan textförfattarnas framställningar av föräldrarnas utsagor, i citat A1 till 

och med A10, tolkas konstruera kategorierna moder och fader som innefattande specifika och 

särskilda aktiviteter, handlingar och värden. Kategorier skapar mönster som både är 

inkluderande och exkluderande samt styr människors uppfattningar av verkligheten. Varje 

kategori inbegriper specifika aktiviteter, handlingar och värden vilket gör att de påverkar 

världen och kan jämföras med varandra (Börjesson, 2003). Modern konstrueras, genom 

framställandet i citat A1-A10, som den mindre fysiskt aktiva föräldern och som känslomässigt 

närmre barnet än fadern samt med stereotypt feminina egenskaper och beteenden. Modern 

konstrueras även som den förälder som främst sätter barnet i centrum och upplever en högre 

grad av eget ansvar och inflytande i barnets liv. Slutligen konstrueras hennes moderskap 

genom framhållande av hennes anpassning av yrkeslivet och självuppoffring till fördel för 

moderskapet. Fadern konstrueras genom framställningen i citat A1-A10 som den mer fysiskt 

aktiva föräldern med en mer oproblematisk syn på, och en avslappnad attityd till, 

föräldraskapet. Fadern konstrueras även genom stereotypt maskulina egenskaper och 

beteenden. Vidare konstrueras hans faderskap, genom framställningen i citaten ovan, som 

anpassningsbart till hans yrkesarbete. 

 Vår analys av föräldrarna i yttrande A som indelade i kategorierna moder och fader 

vilka innefattar specifika och särskilda aktiviteter, handlingar och värden kan kopplas till 

genussystemets särskiljning. Särskiljning (jfr Hirdman, 1988) innebär att egenskaper vilka i 

allmänhet anses vara kvinnliga respektive manliga hålls separerade, anses utgöras av 

motsatspar och stå för skilda funktioner. Mot bakgrund av detta kan textförfattarnas 

konstruktioner av modern och fadern i yttrande A ses som uttryck för, och samtidigt ett 

upprätthållande av, en traditionell genusdiskurs där mödrar och fäder ses och talas om som 

motpoler.  

 I nästkommande avsnitt analyseras yttrande B. Till skillnad från i analysen av yttrande 

A jämför vi i analysen av yttrande B de fullständiga redovisningarna av samtalen med modern 

och fadern, men finner ett liknande mönster i användandet av modalitet i de båda yttrandena. I 

analysen av nominalisering och passiv form i yttrande A fokuserar vi på hur mottagare 

snarare än utförare av en handling hamnar i centrum. I yttrande B fokuserar vi istället på hur 

en situation lyfts fram som en handling respektive en händelse i texten. Till skillnad från i 

analysen av yttrande A där ordvalet i beskrivningarna av faderns respektive moderns 

uppgifter jämfördes, tittar vi i analysen av yttrande B på hur ordvalet i beskrivningen av 

faderns uppgifter skiljer sig åt beroende på vem textförfattaren är. I analysen av 

kategorisering i yttrande B tittar vi på hur beskrivningarna av hembesöken hos respektive 

förälder konstruerar modern och fadern. Vi finner där ett liknande mönster som i analysen av 

kategorisering i yttrande A. 



23 
 

Yttrande B 
Utredningen avser Rasmus sex år och Lena fem år som innan vårdnadstvisten har sitt fasta 

boende hos modern. Del ett omfattar drygt fyra A4-sidor och inleds med en sammanfattning 

av utredningens genomförande Därefter följer redovisningen av parternas förekomst i 

socialregistret och därmed, för yttrandet relevanta, tidigare sociala utredningar samt ett utdrag 

ur polisregistret. Därefter följer en redovisning av uppgifter lämnade av barnens moder Moa 

och barnens fader Per. Del två består av åtta A4-sidor och inleds med en presentation av 

ansvariga utredare och en sammanfattning av utredningens genomförande. Därefter följer en 

sammanfattning av barnens aktuella situation och sedan ett utdrag ur socialregistret samt 

polisregistret. I efterföljande stycke redovisas hembesök hos modern och sedan fadern, varpå 

uppgifter från modern och fadern följer. Vidare följer en redovisning av samtal med barnens 

pedagoger. Del två avslutas med en sammanfattning och bedömning genomförd av ansvariga 

familjerättssekreterare där modern föreslås som ensam vårdnadshavare och boendeförälder till 

Rasmus och Lena. I tingsrättens dom tilldöms modern ensam vårdnad om barnen. 

 
Modalisering 

I del ett av yttrande B redovisas under rubriken Samtal med modern Moas uppgifter i sju på 

varandra följande stycken varav endast det första, andra och sjunde stycket innehåller ett 

klargörande om vem som lämnar uppgifterna. I mellanliggande fyra stycken synliggörs inte 

uppgiftslämnaren. Citatet nedan utgör ett av sistnämnda fyra stycken och exemplifierar 

således bristen på information om uppgiftslämnare: 
  

Både Lena och Rasmus fungerar bra i förskolan och med kompisar. 

Förskolepersonalen har märkt att Lena inte kan varva ner 1-2 veckor efter umgänge 

med pappan. De tycker att Lena inte borde träffa sin pappa. Per känner till att Lena 

inte mår bra men bryr sig inte om det. [B1] 

  
Vid användande av subjektiv modalitet i en text tydliggörs upphovsmannen till ett påstående 

(Sundhall, 2012). Uppgifterna i citat B1 kommer enligt rubriken från modern. Då modern som 

uppgiftslämnare inte klargörs i texten uppstår förvirring kring vem upphovsmannen till 

utsagan är. Läsaren kan exempelvis tolka citatet som omfattandes subjektiv modalitet: att det 

är förskolepersonalen som uppger att dottern har svårt att varva ned efter umgänge med 

fadern och inte bör träffa honom. Trots att uppgifterna egentligen kommer från modern får 

användandet av subjektiv modalitet här konsekvensen att utsagan framstår som 

förskolepersonalens. Mer trovärdighet adderas därigenom till moderns berättelse än vad som 

hade varit fallet om uppgifterna enbart framställts som hennes egna. Objektiv modalitet 

innebär att upphovsmannen till ett påstående utelämnas (Sundhall, 2012). I citat B1 är fadern 

medveten om att dottern mår dåligt men inte bryr sig om det, enligt utsagan. Då ägaren till 

detta påstående inte tydliggörs omfattas det av objektiv modalitet och läsaren kan därmed 

uppfatta utsagan som allmängiltig och sann. 

 I del ett av yttrande B redovisas under rubriken Samtal med fadern Pers uppgifter i sex 

på varandra följande stycken varav samtliga innehåller ett klargörande av att det är Per som 

lämnar uppgifterna. Nedan citat utgör ett av styckena och exemplifierar således 

tydliggörandet av att Per är uppgiftslämnare: 
  

Per har inget pågående missbruk idag och utifrån det vill han träffa barnen 

varannan helg. Han uppger att barnen tycker om att vara med honom och är ledsna 

när de ska hem till mamma. Per har sagt till barnen att de får ringa honom men de 

har sagt att mamman inte tillåter det. Per är även ledsen över att Rasmus fyller år 

imorgon men han får inte träffa honom för Moa. (vår kursivering) [B2] 

  



24 
 

Subjektiv modalitet tydliggör upphovsmannen till ett påstående (Sundhall, 2012).  Till 

skillnad från ovan förstnämnda citat från samtal med modern Moa, innefattar citatet från 

samtal med fadern Per ett mer omfattande användande av subjektiv modalitet. Textförfattaren 

tydliggör att fadern uppger att barnen tycker om att vara hos honom vilket leder läsaren att 

tolka utsagan som specifikt faderns åsikt och tolkning av situationen. Därigenom möjliggör 

textförfattaren för läsaren att göra alternativa tolkningar eller uppmärksamma att sådana kan 

finnas. 

  Sammantaget kan konstateras att redovisningen av samtal med modern innehåller fyra 

stycken innefattande objektiv modalitet. Redovisningen av samtal med fadern innefattar 

däremot inga stycken med objektiv modalitet. En konsekvens av textförfattarens ojämna 

fördelning av objektiv modalitet kan anses vara att moderns och faderns berättelser ges 

varierande sanningsgrad och trovärdighet. Moderns berättelse konstrueras som mer 

allmängiltig och sanningsenlig än faderns, då hans berättelse i större utsträckning konstrueras 

som hans egen uppfattning och tolkning av situationen. 

 
Nominalisering och passiv form 

I del ett av yttrande B redovisas ett utdrag ur socialregistret avseende en utredning i enlighet 

med 11 kap 1§ SoL. Utredningen följde efter att personal på förskolan där Rasmus är 

inskriven anmält till socialtjänsten att Rasmus sagt att hans far Per slagit honom. I redovisning 

av den bedömning som gjorts i samband med att utredningen avslutades, presenteras uppgifter 

om fadern Pers missbruk i samband med separationen från modern Moa: 
  

[...] Rasmus föräldrar separerade hösten 2010 och Rasmus pappa Per tog då 

återfall i alkohol- och amfetaminmissbruk men uppger att han nu är alkohol- och 

drogfri. (vår kursivring) [B3] 

  
I del två av yttrande B redovisas uppgifter lämnade av fadern Per. Han beskrivs uttala sig om 

sitt missbruk bland annat på följande vis: 
  

Per berättar att han återföll i missbruk när de separerade och att han drogade fram 

till sommaren 2012, sedan dess har han varit drogfri. Idag har han en god hälsa. 

(vår kursivering) [B4] 

  
Vid nominalisering omvandlas en handling, vilken kan tolkas som avsiktlig och kontrollerad, 

till en händelse som kan tolkas som varken medvetet utförd eller kontrollerbar (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000; Boréus & Bergström, 2005). I citat B3 uttrycker textförfattaren 

sättet på vilket Per återigen började missbruka alkohol och amfetamin genom verbet tog. På så 

vis riktas fokus mot den aktiva handlingen: Per tog då återfall. Situationen framstår som en 

aktiv handling och ett medvetet beslut inom Pers kontroll, som han därmed bär ansvaret för.  

 I citat B4 uttrycker textförfattarna å ena sidan Pers uppgift om sin återgång till missbruk 

med verbet återföll. På så vis riktas fokus mot handlingens konsekvens: att Per återföll i 

missbruk när de separerade. Situationen framstår som en händelse där Per inte själv handlat 

aktivt eller haft kontroll över situationen. Orsakssambandet otydliggörs och han kan därmed 

troligen inte, till skillnad från i citat B3, i samma utsträckning uppfattas bära ansvaret för 

situationen. Å andra sidan beskrivs i citat B4 att han drogade fram till sommaren 2012. 

Genom att textförfattarna här beskriver Pers missbruk med verbet drogade kan det istället ses 

som en aktiv och kontrollerbar handling, något Per själv valt att göra och kan uppfattas bära 

ansvaret för. 
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Ordval 

Att fadern i citat B3, från utdrag ur socialregistret, framställs uppge att han nu är alkohol- och 

drogfri signalerar en låg grad av trovärdighet i uttalandet. Det framstår som ett påstående från 

hans sida snarare än ett säkerställts faktum. Genom användandet av ett verb förknippat med 

en låg grad av trovärdighet leds läsaren att uppfatta att andra möjliga tolkningar kan göras av 

situationen (jfr Boréus & Bergström, 2005). I citat B4 ur redovisningen av faderns uppgifter 

beskrivs Per berätta att han återföll i missbruk efter separationen från Moa, men att han idag 

är drogfri och vid god hälsa. Textförfattarens användning av verbet berättar, som förknippas 

med hög grad av trovärdighet, medför att utsagan signalerar en hög grad av tillförlitlighet. 

Läsaren leds att uppfatta uttalandet som sant och den enda versionen eller beskrivningen av 

situationen (jfr Boréus & Bergström, 2005). 

 
Kategorisering 

I del två av yttrande B redovisas utredarnas hembesök hos modern på 13 rader som inleds 

med underrubriken: Hos Rasmus, Lena och deras mamma Moa. Redovisningen av 

hembesöket innefattar information om bostaden, mottagandet utredarna får av familjen samt 

familjemedlemmarnas interaktion med varandra: 
  

Familjen bor i en lägenhet om 5 rok i [stadsdel nära centrum]. Lägenheten är 

nyrenoverad och barnen har sina egna rum. Mamma Moa öppnar dörren när vi 

kommer, Hans (Moas sambo) kommer och hälsar. [...] Lena visar vägen och vi 

erbjuds kaffe och sätter oss i soffan i vardagsrummet. Moa berättar om lägenheten 

och området. Familjen har nyligen flyttat till lägenheten. Lena sätter sig i mammas 

knä och då vill Rasmus också sitta i Moas knä men får sitta bredvid henne. 

Familjen har två katter. Hans är också med i rummet. Barnen busar lite. Utredarna 

ställer några frågor till barnen om bl a förskolorna och hur de trivs att bo där och de 

svarar. Barnen skojar och leker med Hans, när Rasmus vill sitta i Hans knä vill 

Lena också det. [...] Rasmus, Lena och deras mamma pratar på ett naturligt och 

avslappnat sätt med varandra. Utredarna kan inte se något anmärkningsvärt i 

relationen mellan barnen och deras mamma under detta besök. [B5] 

  

I del två av yttrande B redovisas utredarnas hembesök hos fadern på sex rader som inleds med 

underrubriken: Hos Per. Redogörelsen innefattar beskrivning av bostaden och Pers 

bemötande av utredarna vid hembesöket: 
  

Per bor i en lägenhet i [stadsdel långt från centrum] om 2 rum med kokvrå. Det är 

mörkt i lägenheten, utredarna ber Per att dra upp persiennen/dra isär gardinerna för 

att släppa in lite ljus så att vi ser något vilket han gör till viss del. Vi sitter i soffan i 

vardagsrummet under samtalet. Utredarna får inte se sovrummet, dörren är nästan 

helt stängd men Per säger att det finns två dubbelsängar där och att om barnen ska 

sova hos honom så får de sova i sängarna då han sover i soffan. Två fotografier, ett 

av Rasmus och ett av Lena, ligger på bordet i hallen. (vår kursivering) [B6] 

  
 I rubrikerna till ovan citat: Hos Rasmus, Lena och deras mamma Moa och Hos Per benämns 

Moa som moder medan Per endast nämns vid namn. I utredningen är det redan konstaterat att 

Moa och Per är föräldrar till Rasmus och Lena. Textförfattaren omnämner dock i ovan 

rubriker Moa som mamma men inte Per som pappa. En tolkning kan här vara att Pers 

faderskap säger mindre om hans identitet än vad Moas moderskap säger om hennes identitet 

(jfr Bergenéhr, 2008). Varpå Moa konstrueras som moder i rubriken medan Per inte 

konstrueras som fader. Ytterligare en tolkning är att Moa, i egenskap av kvinna, i större 

utsträckning kopplas till föräldraskapet än vad Per gör i egenskap av man. 
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 Modern är, enligt rådande samhällsnorm, den av föräldrarna som står barnet närmst 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). I ovan nämnda citat från redogörelsen av hembesöket hos 

modern lägger textförfattaren mycket fokus vid moderns interaktion med barnen. Barnen 

beskrivs av textförfattaren exempelvis vilja sitta i moderns knä och utredarna bedömer att 

modern och barnen talar på ett naturligt och avslappnat sätt med varandra. I presentationen av 

hembesöket hos fadern beskriver textförfattaren inte om barnen är närvarande vid besöket och 

Pers interaktion med barnen vidrörs heller inte. En tolkning kan vara att modern här 

konstrueras som den av föräldrarna som står närmst barnen då hennes relation och interaktion 

med dem, i högre grad än faderns, beskrivs och lyfts fram. 

 I citat B5 och B6 ur redogörelserna från hembesöken hos Moa och Per beskrivs barnen 

ha sitt fasta boende hos modern där de har varsitt eget rum. Hos fadern ska de, vid eventuell 

övernattning, få sova i varsin säng i det enda sovrum som finns medan han sover på soffan. 

En tolkning av beskrivningarna är att modern genom textförfattarens beskrivning konstrueras 

som huvudansvarig förälder med barnen permanent boende hos sig medan fadern konstrueras 

ha en bonusroll (jfr Forsberg, 2009; Bergenéhr, 2008) med barnen på besök endast sporadiskt. 

Genom textförfattarens beskrivning av faderns tillfälliga arrangemang av sovplatser vid 

barnens eventuella övernattning hos honom, konstrueras han även ha en oproblematisk syn på 

föräldraskapet då han framstår som spontan med en tro på att övernattningen kan ordnas när 

den blir aktuell. 

 Sammantaget kan textförfattarens beskrivningar av hembesöken hos Moa och Per, i citat 

B5 och B6, anses konstruera kategorierna moder och fader som innefattande specifika och 

särskilda aktiviteter, handlingar och värden (Börjesson, 2003). Modern kan i egenskap av 

kvinna genom textförfattarens beskrivning förstås som tätt förbunden med moderskapet, 

medan fadern i egenskap av man inte i lika hög grad förbinds med sitt faderskap. Vidare kan 

modern, genom textförfattarens beskrivning, tolkas konstrueras som den förälder vilken står 

närmst barnen. Modern kan tolkas konstrueras ha huvudansvaret för barnen medan fadern 

konstrueras ha en bonusroll med en mer oproblematisk bild av föräldraskapet än modern. 

 Ytterligare en tolkning av textförfattares beskrivningar i ovanstående citat B5 och B6 är 

att dessa konstruerar Moa och Per i kategorierna organiserad och oorganiserad förälder. I citat 

B5 konstrueras Moa av textförfattarna som en organiserad förälder genom beskrivningen av 

att hon: bor i en nyrenoverad femrumslägenhet där barnen har egna rum, bjuder utredarna på 

kaffe, berättar för utredarna om området samt tillsammans med sin sambo interagerar väl med 

barnen. I citat B6 konstrueras Per som en oorganiserad förälder genom beskrivningen av att 

han: bor i tvårumslägenhet med kokvrå, har så mörkt i lägenheten att utredarna inte ser något 

och endast delvis drar upp persiennerna då utredarna ber om detta samt inte låter utredarna se 

sovrummet. Även textförfattarens beskrivning av att Per har två foton liggandes i hallen, ett 

av Rasmus och ett av Lena, kan tolkas som en konstruktion av honom som en oorganiserad 

förälder då ordvalet belyser att fotona inte har ställts upp eller satts upp på väggen. 

 I likhet med analysen av kategorisering i yttrande A kan föräldrarna i yttrande B ses 

som indelade i kategorierna moder och fader vilka innefattar specifika och särskilda 

aktiviteter, handlingar och värden som kan kopplas till genussystemets särskiljning (jfr 

Hirdman, 1988). Mot bakgrund av detta kan textförfattarnas konstruktioner av modern och 

fadern i yttrande B, precis som i yttrande A, ses som uttryck för och ett upprätthållande av en 

traditionell genusdiskurs där mödrar och fäder ses och talas om som motpoler. 

 
Yttrande C 
Utredningen avser Ida sex år och Johan fyra år som innan vårdnadstvisten har sitt fasta 

boende hos fadern. Del ett omfattar fyra A4-sidor text och inleds med en sammanfattning av 

parternas förekomst i socialregistret. Därefter följer en redovisning av samtal med barnens 

moder Karin och barnens fader Erik. Del två består av drygt 17 A4-sidor text och inleds med 
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bakgrundsinformation avseende tingsrättens tidigare domar gällande familjen. Därefter följer 

presentation av ansvariga utredare samt en sammanfattning av utredningens genomförande. 

Efterföljande stycke består av en sammanfattning av aktuella uppgifter ur socialregistret och 

polisregistret avseende parterna. Därefter följer utredningstexten i form av: faderns och sedan 

moderns beskrivning av Ida, referensuppgifter från personal på förskolan om Ida, faderns och 

sedan moderns beskrivning av Johan, referensuppgifter från personal på förskolan om Johan, 

hembesök hos fadern och barnen samt hos modern och barnen, samtal med Ida och Johan, 

samtal med fadern och därefter modern och slutligen uppgifter från kontaktperson. Del två 

avslutas med en analys och bedömning genomförd av ansvariga familjerättssekreterare där 

fadern föreslås som ensam vårdnadshavare, alternativt boendeförälder vid gemensam vårdnad. 

I tingsrättens dom tilldöms fadern ensam vårdnad om barnen. 
  

Modalisering 

I yttrande C är fördelningen av objektiv- och subjektiv modalitet, alltså att utsagans 

upphovsman utelämnas eller tydliggörs (Sundhall, 2012), i textförfattarens beskrivningar av 

moderns respektive faderns utsagor överlag jämn. I beskrivningarna av både faderns och 

moderns utsagor används objektiv modalitet återkommande och i längre stycken. Dock 

används subjektiv modalitet med jämna mellanrum, i utredningstexten avseende moderns och 

faderns uttalanden som helhet, vilket får till följd att påståendena uppfattas som en specifik 

persons åsikt. I sammanfattningen av referensuppgifter lämnade av personal på Idas förskola 

använder textförfattarna till yttrande C i högre grad objektiv modalitet än vid beskrivning av 

moderns och faderns uttalanden. Referenspersonernas uppgifter omfattar en A4-sida skriven 

text. Bortsett från det sista stycket, omfattande åtta rader där ett citat från referenspersonerna 

anges, klargörs endast vid tre tillfällen upphovsmannen till utsagorna. Referenspersonernas 

utsagor kan därmed anses vara mer sanna och allmängiltiga än moderns och faderns utsagor. 
  

Nominalisering och passiv form 

I del två av yttrande C återges skriftliga uppgifter från personal på den förskola där dottern 

Ida är inskriven. I det sista stycket återges ett citat från personalen avseende Idas beteende 

efter umgänge med modern: 
  

På fråga om det finns något i Idas situation eller i hennes eget beteende som vid 

något tillfälle oroat personalen svarar de: “Vi upplever att Ida berättar mer saker 

efter att hon varit hos mamma som pappa sagt eller gjort som senare visar sig inte 

stämma. Det tar mycket energi från Ida att fundera, hantera och diskutera saker 

som ligger utanför hennes ansvar. Vår upplevelse är att hela den här situationen 

begränsar henne i sin egen utveckling. Vi känner stark oro för Idas allmänna 

utveckling. [...]”. [C1] 

  
I citat C1 beskrivs förskolepersonalen uppge att Ida, efter umgänge med modern, berättar 

saker om fadern som senare inte visar sig stämma och att detta tar mycket energi från Ida. 

Förskolepersonalens angivna utsaga kan tolkas som en fokusering på konsekvenserna av en 

icke omnämnd, och därigenom osynlig, handling. Fokus flyttas därmed, genom användandet 

av nominalisering, från en handling till konsekvenserna av denna (jfr Winther Jørgensen & 

Philips, 2000; Boréus & Bergström, 2005). Handlingen osynliggörs genom att den formuleras 

som en händelse: att Ida har varit hos modern.  Användandet av nominalisering medför att 

orsakssambanden och ansvariga personer i den angivna situationen otydliggörs. Idas umgänge 

med modern uppges leda till negativa konsekvenser för henne, dock presenteras inga aktiva 

handlingar eller utförare i sammanhanget vilket möjliggör för läsaren att göra sin egen 

tolkning av orsakssambanden och vilka ansvarsbärarna är. Beskrivna konsekvenser, som att 

Ida säger saker om sin fader som inte stämmer, anges uppstå efter umgänge med modern.  En 
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rimlig tolkning är att läsaren sannolikt leds att uppfatta att modern berättar saker om fadern 

för Ida som inte stämmer. Modern uppfattas därmed som utföraren av den osynliggjorda 

handlingen och misstänkliggörs således på ett dolt vis. 
  

Ordval 

I både del ett och två av yttrande C är fördelningen av ord som signalerar hög respektive låg 

trovärdighet (jfr Boréus & Bergström, 2005) relativt jämn, mellan texterna som beskriver 

moderns respektive faderns utsagor. De vanligast förekommande orden är, för både fadern 

och modern, säger och menar. Endast en marginell skillnad föreligger i textförfattarens ordval 

och kan exemplifieras med att modern i del två beskrivs säga något 23 gånger, medan fadern 

endast beskrivs säga något 16 gånger. I del två berättar och beskriver fadern vid 12 tillfällen, 

medan modern berättar och beskriver vid endast sex tillfällen. Sammantaget kan 

textförfattarens, medvetna eller omedvetna, ordval tolkas som en konstruktion av fadern som 

aningen mer trovärdig än modern i de texter där deras utsagor beskrivs. Dock är ordvalet mer 

jämt fördelat mellan beskrivningarna av föräldrarnas utsagor än i yttrande A och B. 

Textförfattaren konstruerar i yttrande C en något mer jämlik trovärdighetsgrad i 

beskrivningen av moderns och faderns utsagor, dock med viss fördel för fadern. 

 

Kategorisering 

I del två av yttrande C presenteras samtalet med modern Karin. Under rubriken Modern om 

sitt föräldraskap beskrivs hon resonera kring sina egenskaper, sitt beteende och sin relation 

till barnen: 
  

Modern säger att hon förstås inte är perfekt. Hon är dock mamma och ger därför 

barnen mer närhet, mer känslomässig närhet. Modern beskriver sig som en 

känslomässig person som ger barnen närhet, pussar och kramar. Hon är bra på att 

lyssna på barnen. Modern pysslar med barnen. Hon har rutiner, är noggrann och 

kräsen och städar jämt. Barnen vänjer sig då vid att leva i en ren miljö anser 

modern. På frågan om det är något modern skulle behöva förbättra i sitt 

föräldraskap funderar modern en stund men kan inte komma på något att säga. (vår 

kursivering) [...] [C2] 

  
I citat C2 beskrivs Karin framhålla att hon, i egenskap av mamma, kan ge sina barn mer 

känslomässig närhet. Poängterandet av att hon som moder kan ge mer närhet öppnar för 

läsaren att själv tolka vem parten hon jämför sig med är. En rimlig tolkning är att läsaren leds 

till tron att det är fadern Erik hon syftar på. Därigenom konstrueras Karins uttalande som att 

hon vill framstå som att hon agerar i enlighet med normen om moderskap (jfr Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2003) och därmed ger barnen närhet, pussar och kramar i större utsträckning än 

fadern. I citat C2 framställs modern även göra korta påståenden om sina egenskaper, sitt 

beteende och sin relation till barnen, utan att följa upp dessa med en motivering eller 

förklaring till hur dessa visar sig i vardagen: Hon är bra på att lyssna på barnen. Modern 

pysslar med barnen. Moderns utsagor i citat C2 kan därmed i huvudsak anses skrivas fram 

genom telling, där läsaren får uppfattningen om att textförfattaren säger att något är på ett 

visst sätt. Detta står i kontrast till showing, där läsaren får uppfattningen om att textförfattaren 

visar hur något är på ett visst sätt (Sundhall, 2012). Hur modern i utredningen förmedlat sina 

utsagor har vi ingen inblick i, dock visar citatet att textförfattaren använder telling vid 

beskrivningen av hennes utsagor. Läsaren kan därmed uppfatta moderns utsagor som 

ogrundade, med låg grad av trovärdighet, då ingen beskrivning som visar hur hon exempelvis 

är bra på att lyssna på barnen eller pysslar med dem anges. Modern beskrivs inte komma på 

något som skulle behöva förbättras i hennes föräldraskap, trots en stunds funderande, vilket 

kan anses konstruera henne som osympatisk och med en bristande självinsikt. 
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 I del två av yttrande C presenteras samtalet med fadern Erik. Under rubriken Fadern om 

sitt föräldraskap beskrivs han resonera kring sina egenskaper, beteenden och sin relation till 

barnen: 
  

Fadern beskriver att han är rak och ärlig mot barnen. Om han säger att de ska få 

något så får de det. Det barnen gör får konsekvenser, positivt och negativt. Fadern 

beskriver att de exempelvis äter tillsammans så att de ska kunna prata med 

varandra. Fadern har inga problem med att få barnen att gå och lägga sig eller att 

gå till dagis. Han beskriver att han förbereder dem på vad som ska hända och då 

går det bra. Det händer att barnen undrar över modern och de pratar om när de ska 

åka dit, de har en kalender där de skriver i när de ska åka dit m.m. Det som känns 

mest jobbigt i föräldraskapet är pågående process, ovissheten om vad det ska bli 

säger fadern. Fadern är även upprörd över att han får en stor ekonomisk kostnad, 

pengar som skulle ha kunnat läggas på barnen istället. Han försöker att tänka bort 

detta men kan nog låta mer butter än han är, kanske lite snäsig. (vår kursivering) 

[C3] 

  
I citat C3 framställs fadern likt modern i citat C2 göra påståenden om sina egenskaper, sitt 

beteende och sin relation till barnen. Textförfattaren kan med andra ord även sägas använda 

telling (jfr Sundhall, 2012) vid beskrivningen av faderns uppgifter. Till skillnad från modern 

beskrivs dock fadern följa upp dessa påståenden med motiveringar och förklaringar till hur 

dessa visar sig i vardagen. Fadern beskrivs framhålla att en av hans egenskaper är att han är 

rak och ärlig mot barnen. Denna egenskap visar sig genom att om han säger att de ska få 

något så får de det. Fadern har enligt beskrivningen i citat C3 inga problem med att få barnen 

att gå och lägga sig eller att gå till dagis. Detta förhållande visas genom att han förbereder 

dem på vad som ska hända. I jämförelse med modern framställs därigenom fadern återge en 

mer målande beskrivning av situationen, vilket kan förstås som textförfattarens användning av 

showing (jfr Sundhall, 2012) Precis som i fallet med moderns utsagor har vi ingen inblick i 

hur fadern framfört sina utsagor. Dock visar citat C3 att textförfattaren använder både telling 

och showing i återgivningen av faderns utsagor. detta kan medföra att läsaren uppfattar hans 

utsagor som välgrundade, med hög trovärdighet. Med andra ord konstrueras fadern inte bara 

framhålla att han har vissa egenskaper, ett visst beteende och en viss relation till barnen utan 

framställs även motivera och förklara hur detta visar sig i vardagen. Fadern beskrivs uppge att 

det som känns mest jobbigt i föräldraskapet är den aktuella utredningsprocessen och att den 

kan få honom att troligen låta mer butter än han är, kanske lite snäsig. Denna beskrivning 

kan anses konstruera honom som sympatisk och med en god självinsikt, då han framställs 

berätta om svårigheter i föräldraskapet och att detta tar fram hans mindre goda beteende. 

 I del två av yttrande C under rubriken Faderns beskrivning av Ida anges fadern berätta 

om och resonera kring Idas egenskaper samt hur de löser konflikter, vilket nedan citat i form 

av ett utdrag ur texten visar: 
  

Fadern säger att Idas grundtemperament är att hon är glad. Efter sommarsemestern 

har hon blivit mycket kärvänlig, söker närhet och säger att hon älskar fadern. [...] 

Om Ida gör något som inte är okej brukar fadern sätta sig ner med henne och säga 

att han inte tycker om det och varför han inte tycker om det. De pratar om varför 

hon gjorde så m.m. [...] [C4] 

  
I samma del av yttrande C, under rubriken Faderns beskrivning av Johan, anges fadern berätta 

om och resonera kring sonens egenskaper samt relationen mellan honom och båda barnen. 

Nedan citat är ett utdrag ur texten och exempel på detta: 
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[...] Även Johan är känslosam och vill sitta i knät och få en kram berättar fadern. 

Johan vill alltid ha en kram när han lämnas på dagis och han vill gärna sitta i knät 

när de äter. Även när de tittar på tv sitter de nära, barnen sätter sig på varsin sida 

om fadern, de vill sitta nära och mysa. [...] [C5] 

  
I citat C4 beskrivs fadern Erik skildra att han och dottern löser konflikter genom att tala om, 

och på så vis reda ut, det som inträffat samt varför. Fadern konstrueras därigenom som 

kommunikativ och besittande en egenskap vilken kan upplevas som stereotypt feminin (jfr 

Martino, 1999). Fadern framställs i citat C4 och C5 beskriva dottern som kärvänlig och 

närhetssökande samt sonen som känslosam. Erik beskrivs berätta att barnen gärna sitter i hans 

knä och att de kramas och myser tillsammans. Textförfattarnas beskrivning av Eriks uppgifter 

konstruerar honom som en person som är bra på att uttrycka känslor, vilket även detta ses som 

en stereotypt feminin egenskap (jfr Martino, 1999). Vidare konstrueras han som mycket nära 

sina barn och omhändertagande om dem vilket motsäger normen om modern som den förälder 

som står närmst barnen (jfr Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). Det motsäger även moderns 

beskrivna utsaga i citat C2 om att hon som moder ger barnen mer känslomässig närhet. 

Beskrivningen av faderns utsagor i citat C4 och C5 kan förstås som ytterligare exempel på att 

hans anföranden skrivs fram genom showing. Han beskrivs i citat C4 tala med dottern och 

resonera kring situationen då hon gjort något fel, vilket kan tolkas som att textförfattaren visar 

hur han har en kommunikativ förmåga istället för att endast säga att han har det (Sundhall, 

2012). Precis som i citat C3 kan läsaren här, genom textförfattarens användning av showing, 

uppfatta faderns utsagor som välgrundade och med hög trovärdighet. 

 En studie (Bekkengren 2002 i Bergenéhr, 2008) visar att då en man innehar egenskaper 

eller utför sysslor som anses vara traditionellt kvinnligt kodade tenderar dessa att värderas 

högre än om en kvinna haft eller utfört dem. Sammantaget kan beskrivningen av faderns 

utsagor i citat C4 och C5 anses konstruera honom som besittande flertalet egenskaper vilka i 

allmänhet traditionellt associeras med femininitet och moderskap. Den höga värderingen av 

faderns moderliga egenskaper, kan tolkas komma till uttryck i familjerättens förslag om 

fadern som ensam vårdnadshavare och tingsrättens domslut där fadern tilldöms ensam 

vårdnad om barnen. 

 De kategorier (jfr Börjesson, 2003) som, genom textförfattarens beskrivningar i yttrande 

C, kan anses konstrueras är att modern säger att hon är moderlig medan fadern visar att han är 

moderlig. Moderns utsagor i citat C2 skrivs fram genom telling, vilket gör att läsaren 

uppfattar att modern säger att hon är en moderlig person. Textförfattaren använder däremot 

inte showing i beskrivningen av moderns utsagor vilket gör att läsaren inte får en bild av hur 

denna moderlighet visar sig. Faderns utsagor i citat C3-C5 skrivs fram genom både telling och 

showing, vilket gör att läsaren kan uppfatta att fadern säger att han är en moderlig person men 

också får en bild av hur detta visar sig. Detta gör att läsaren kan se framför sig hur fadern är 

moderlig, vilket gör att hans beskrivna utsagor framstår som välgrundade och mer trovärdiga. 

Läsaren får inte på samma sätt en bild av på vilket sätt modern är moderlig, vilket gör att 

beskrivningarna av hennes utsagor framstår som mer ogrundade och mindre trovärdiga än 

faderns. Utöver detta beskriver textförfattaren i citat C1 ett uttalande från förskolepersonalen 

som uppger att Ida, efter umgänge med modern, berättar saker om fadern som senare inte 

visar sig stämma. Genom nominalisering kan modern anses misstänkliggöras för att ha 

berättat osanna saker för Ida om fadern. En möjlig konsekvens av detta kan bli att läsaren ser 

modern som en person som talar osanning, vilket kan inverka på läsarens uppfattning av 

hennes beskrivna uttalanden i yttrande C. 

 Till skillnad från i yttrande A och B konstrueras fadern i yttrande C göra femininitet och 

moderlighet. Konstruktionen av fadern i yttrande C skulle därför kunna ses som ett uttryck 

för, och ett upprätthållande av, en alternativ genusdiskurs där andra genusuttryck än de i form 

av maskulin man och feminin kvinna är möjliga och ges utrymme. 
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Textsamspel 
Som tidigare nämnts står olika texter i ständig relation till, och utövar en ömsesidig påverkan 

på, varandra. Textsamspel innebär synliggörande av förhållanden mellan skilda former av 

text, inom en och samma text. Av stor vikt för läsarens uppfattning av utsagans trovärdighet 

och betydelse är vem som är upphovsmannen till texten. Utsagor gjorda av människor vilka 

innehar ansedda poster i samhället, anses mer trovärdiga och betydelsefulla än andra 

(Börjesson, 2003; Ajagán-Lester et al., 2003). I yttrande A, B och C redovisas utdrag ur 

socialregistret efter korta presentationer av ansvariga utredare och utredningens bakgrund 

samt förlopp. Utdragen ur socialregistret är något av det första som presenteras för läsaren och 

de föregår därmed den aktuella utredningstexten där moderns, faderns och eventuella 

referenspersoners uppgifter presenteras. Detta förhållande kan bidra till att utdragen ur 

socialregistret får stort inflytande då läsaren skapar sin initiala bild av situationen genom 

dessa. Således kan uppgifterna i utdragen ur socialregistret färga läsarens uppfattning vid 

fortsatt läsning. Författarna till utdragen ur socialregistret är socialarbetare, vilka är 

innehavare av en professionell position att uttala sig från vid sociala utredningar. Genom sin 

lagliga rätt att som professionella uttala sig i sociala utredningar kan de också anses besitta en 

auktoritetsposition. Innehållet i utdragen kan således av somliga uppfattas vara mer trovärdiga 

och betydelsefulla än innehållet i föräldrarnas och eventuella referenspersoners beskrivna 

utsagor då dessa inte uttalar sig från den auktoritetsposition som de professionella uttalar sig 

från. I del två av yttrande A och B presenteras beskrivningarna av moderns uppgifter innan 

faderns i utredningstexten. I yttrande C presenteras beskrivningen av faderns uppgifter innan 

beskrivningen av moderns uppgifter. Läsaren blir på så vis introducerad för den ene 

förälderns version av situationen innan den andres. En tolkning kan vara att läsarens 

uppfattning av kommande delar av utredningstexten, präglas av den först angivna versionen 

av situationen. Intressant i sammanhanget är att den förälder vars uppgifter beskrivs först i 

yttrande A, B och C, senare tilldöms vårdnaden om sitt eller sina barn i tingsrätten. 

 
Slutsatser och diskussion 

 
Reflektioner kring studiens metod och utförande 
Nedan presenterade slutsatser är våra tolkningar av familjerättssekreterares konstruktioner av 

mödrar och fäder i de tre yttranden vi analyserat. Vi har ingen möjlighet att få inblick i om 

beskrivningarna av parternas uppgifter i yttrandena utgör den fullständiga information som 

lämnats av dem. Vi kan heller inte veta om yttrandena är baserade på, av textförfattarna 

medvetet eller omedvetet, valda delar av den fullständiga informationen och vad som i så fall 

tagits bort. Detta förhållande kan ses som en försvagande faktor i vår studies analys och 

slutsatser. Dock är det i materialet som inkluderats i yttrandena, och med andra ord inte i 

materialet som eventuellt utelämnats, som mödrarna och fäderna genom språket konstrueras 

av familjerättssekreterarna. Mot bakgrund av detta är vår empiri adekvat för vår studies syfte.

 Om vi i denna studie valt att analysera andra yttranden hade detta kunnat resultera i en 

annan analys och andra slutsatser. Det slutliga urvalet gjordes dock efter en noggrann 

granskning av samtliga då kvarstående yttranden och baserades på vår bedömning av dess 

lämplighet i förhållande till studiens syfte. Mot bakgrund av detta bör empirin ses som det 

mest adekvata urvalet för studien. Valet av analysmetod samt analysens genomförande och 

slutsatser präglas av oss som författare genom vår förförståelse, vilket innebär att den kunde 

ha fått ett delvis annat innehåll och en annan riktning om den utförts av någon annan. En 

breddning av sökord i vår litteratursökning hade sannolikt genererat andra eller fler träffar, 
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och möjligen gett denna studie en delvis annorlunda redogörelse för tidigare 

forskningsstudier, vilket vi i efterhand tänkt att studien kunnat dra fördel av. Att vi varit två 

om att utföra och författa denna studie har medfört att vi båda fått kompromissa på olika plan. 

Vi har dock, till följd av vår tvåsamhet, tillsammans kunnat reflektera kring studien under 

hela arbetsprocessen och på så vis kunnat utveckla våra resonemang på ett mer mångfacetterat 

vis än vad som kanske varit möjligt att göra på egen hand. 
 

Studiens slutsatser 
Syftet med denna studie är att belysa hur mödrar och fäder konstrueras i familjerättens 

yttranden avseende vårdnadstvister i svensk domstol, genom att undersöka tre ärenden från år 

2013 inhämtade från en tingsrätt i en medelstor svensk stad. Den övergripande slutsatsen i 

denna studie är att mödrarna och fäderna, i de yttranden som analyserats, konstrueras med 

varierande genus och trovärdighet samt att deras utsagor konstrueras med varierande 

sanningsgrad. 

 I två av de tre yttrandena konstrueras modern göra moderskap och femininitet genom att 

uttrycka känslor, vara självuppoffrande, omhändertagande, stå känslomässigt nära barnen, 

vara huvudansvarig i hemmet, vara den mindre fysiskt aktiva föräldern, sätta barnen i centrum 

och anpassa yrkesarbetet efter föräldraskapet. Fadern konstrueras i samma två yttranden göra 

faderskap och maskulinitet genom att framställas ha en avslappnad och oproblematisk syn på 

föräldraskapet, vara den mer fysiskt aktiva föräldern och anpassa föräldraskapet efter 

yrkesarbetet. Sammanfattningsvis kan familjerättssekreterarna, med utgångspunkt i valda 

analysverktyg, sägas konstruera moderns och faderns genus som varandras motpoler i dessa 

två yttranden. Vidare konstrueras mödrarna med en hög trovärdighet och deras utsagor med 

en hög sanningsgrad. Fäderna konstrueras däremot med en lägre trovärdighet och deras 

utsagor med en lägre sanningsgrad. Konstruktionerna av mödrarna och fäderna i dessa två 

yttranden kan ses som uttryck för en traditionell genusdiskurs där mödrar och fäder talas om 

och ses som motpoler. 

 I ett av de tre yttrandena konstrueras fadern göra moderskap och femininitet genom att 

vara kommunikativ, uttrycka känslor, vara omhändertagande och stå känslomässigt nära 

barnen. Faderns utsagor skrivs oftast fram med en kombination av telling och showing, vilket 

gör att de framstår som välgrundade och trovärdiga. Moderns utsagor skrivs istället oftast 

fram med enbart telling vilket gör att de framstår som mindre grundade och trovärdiga. Hon 

konstrueras även i vissa fall som en person som talar osanning. Konstruktionen av fadern i 

detta yttrande, som görandes moderlighet och femininitet, skulle kunna ses som ett uttryck för 

en alternativ genusdiskurs där andra genusuttryck än de i form av maskulin man och feminin 

kvinna ges utrymme.  

  Denna studies slutsatser kan förstås som att det i familjerättens yttranden presenteras 

framträdanden, i form av uppgifter och utsagor, om och av mödrarna och fäderna. Genom 

textförfattarnas framställningar av deras framträdanden konstrueras föräldrarna som feminina 

och maskulina och som mödrar och fäder. Framställningarna konstruerar mödrarna och 

fäderna, och tillskriver dem därmed vissa egenskaper, snarare än att avspegla deras befintliga 

existens (jfr Brickell, 2005). I vad som kan sägas utgöra en alternativ genusdiskurs kan en 

man och fader konstrueras göra femininitet och moderlighet på samma vis som en kvinna och 

moder kan konstrueras göra maskulinitet och faderlighet. I vad som kan sägas utgöra en 

traditionell genusdiskurs konstrueras istället mödrarna och fäderna som motpoler, med skilda 

funktioner och värden. En kvinna och moder konstrueras därmed göra femininitet och 

moderlighet och en man och fader konstrueras göra maskulinitet och faderlighet. 

 Studies fynd visar att den förälder som konstrueras göra moderlighet och femininitet 

samt ha hög trovärdighet tilldöms ensam vårdnad om barnet i fråga i alla tre yttranden.  
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Studiens slutsatser i relation till tidigare forskning 
För oss är det, som tidigare nämnts, i denna studie inte möjlighet att veta om beskrivningarna 

av parternas uppgifter i yttrandena utgör den fullständiga information som lämnats av dem. Vi 

kan heller inte veta om yttrandena är baserade på, av textförfattarna, valda delar av den 

fullständiga information som lämnats och vad som i så fall tagits bort. En studie från Israel 

visar att förhållanden som inte bekräftar stereotypa förväntningar på mödrar och fäder inte 

beaktas i socialarbetarnas beskrivningar av föräldrarna i vårdnadstvistärenden (Cohen & 

Segal-Engelchin, 2000). Det är möjligt att textförfattarna till yttrande A och B har valt att inte 

beakta, och därmed inte presentera, förhållanden som frångår de stereotypa förväntningarna 

på modern respektive fadern. Textförfattarnas presentation av föräldrarnas uppgifter i yttrande 

C motsäger dock ovan nämnda studies slutsats då fadern konstrueras göra moderlighet och 

femininitet, trots att det strider mot stereotypa förväntningar på honom som man och fader. 

 I vår studie konstrueras mödrarna i yttrande A och B ha egenskaper vilka i allmänhet 

stereotypt ses som feminina och fäderna egenskaper som i allmänhet stereotypt stereotypt ses 

som maskulina. Mödrarna tillskrivs i både yttrande A och B vårdnaden av barnen. Detta fynd 

blir intressant i relation till Hoffmans och Moons (2000) studie som visar att den förälder, 

oavsett kön, vilken beskrivs ha egenskaper som stereotypt uppfattas som feminina oftare 

erhåller vårdnaden om barnen om den andre föräldern beskrivs ha egenskaper vilka stereotypt 

uppfattas som maskulina. Vidare visade vår studie att fadern i yttrande C konstrueras som 

innehavare av egenskaper vilka stereotypt ses som moderliga och feminina. Han erhöll även 

ensam vårdnad om barnen. Sistnämnt fynd kan, i likhet med Hoffmans och Moons (2000) 

studies resultat, tolkas som att fäder vilka beskrivs ha egenskaper som stereotypt uppfattas 

som feminina oftare tillskrivs vårdnaden om barn än fäder vilka beskrivs inneha egenskaper 

som uppfattas vara stereotypt maskulina. 

 I vår studie tilldömdes vårdnaden om barnen, i samtliga tre ärenden, den av föräldrarna 

som innan tvisten haft barnen boende hos sig. Detta förhållande är samstämmigt med 

Schiratzkis (2008) studie där fynden visade att huruvida en förälder varit boende- eller 

umgängesförälder innan en vårdnadstvist, är en avgörande faktor för utfallet. Den förälder 

som haft barnet boende hos sig tilldöms, i störst utsträckning, ensam vårdnad om barnet. 

Schiratzki (2008) fann vidare i sin studie att ingen ovidkommande hänsyn tas till 

uppfattningar om genus vid vårdnadstvister. Vår studies slutsatser möjliggör en 

problematisering av Schiratzkis fynd. Vi kan genom dem inte påvisa att ovidkommande 

hänsyn tagits till uppfattningar om genus vid de vårdnadstvistdomar vi undersökt. Dock kan 

våra fynd, i form av de konstruktioner av mödrar och fäder som framträder i denna studie, 

indikera att uppfattningar om genus trots allt är närvarande i de yttranden vi undersökt. Detta 

då mödrarna och fäderna kan tolkas konstrueras i enlighet med, och som upprätthållande av, 

vad vi valt att benämna som en traditionell respektive alternativ genusdiskurs. Vår studie ger 

inga raka svar på vilka konsekvenser konstruktioner av mödrar och fäder kan få för utfallet i 

vårdnadstvistdomarna. Ett av denna studies fynd är dock att den förälder som i respektive 

yttrande konstrueras göra moderlighet och femininitet samt ha hög trovärdighet tilldöms 

ensam vårdnad om barnet i fråga i alla tre vårdnadstvistärenden. Mot bakgrund av detta fynd 

kan konstruktionen av mödrar och fäder i familjerättens yttranden möjligen ha betydelse för 

hur de värderas i de tre vårdnadstvistärenden vi studerat. Det är därmed möjligt att 

konstruktionerna av mödrar och fäder även får betydelse i andra vårdnadstvistärenden. 
  

Studiens resultat i relation till vidare forskning 
Under arbetet med denna studie fann vi statistik över den allmänna fördelningen av vårdnad 

om barn i Sverige. Dock finns i dagsläget ingen officiell statistik att tillgå avseende fördelning 

av ensam vårdnad mellan mödrar och fäder vid vårdnadstvister i svenska domstolar. Vi anser 
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detta vara både uppseendeväckande och bristfälligt. Vi anser att Domstolsverket, som idag 

ansvarar för statistikföring avseende svenska domstolars verksamhet, rimligen borde ha på sin 

lott att även föra statistik gällande fördelningen mellan mödrar och fäder avseende vårdnad 

om barn vid vårdnadstvist. 

 Vi finner denna studies ämne vara av relevans för vidare forskningsstudier att 

undersöka. Syftet var inte att vidare undersöka konsekvenserna av de konstruktioner av 

mödrar och fäder som förekommer i yttrandena. Studies fynd visar att den förälder som 

konstrueras göra moderlighet och femininitet samt ha hög trovärdighet tilldöms ensam 

vårdnad om barnet i fråga i alla tre ärenden. Konsekvenserna skulle, mot bakgrund av detta 

fynd, kunna tänkas vara att sättet på vilket mödrar och fäder konstrueras i familjerättens 

yttranden inverkar på domsluten i vårdnadstvistärenden. Huruvida en sådan konsekvens 

föreligger är något vi anser vara relevant för framtida forskningsstudier att undersöka.  

 Vår studie visar hur familjerättssekreterare, genom sina texter i yttranden vid 

vårdnadstvistärenden, konstruerar mödrar och fäder i enlighet med å ena sidan vad som kan 

ses som en traditionell genusdiskurs (yttrande A & B) och å andra sidan en alternativ 

genusdiskurs (yttrande C). Konstruktionerna i yttrande A och B skulle både kunna sägas vara 

en produkt och återskapare av en traditionell genusdiskurs, där mödrar och fäder ses som 

motpoler. Konstruktionerna i yttrande C skulle istället kunna sägas vara både en produkt och 

återskapare av en alternativ genusdiskurs, där andra genusuttryck än de i form av maskulin 

man och feminin kvinna är möjliga och ges utrymme. Denna studie genomfördes i en 

förhållandevis liten skala och studier i större skala har vid vår eftersökning inte återfunnits. 

Sammantaget finner vi därmed denna studie och fortsatt undersökning av ämnet relevant för 

socialt arbete. 
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