
Aarhus Universitetsforlag

Mette Bisgaard
Vibeke Lehmann Nielsen 
Mogens Jin PedersenK

øn og ulighed i sam
væ

rssager

Hver uge mødes hundredvis af danske skilsmisse
forældre i landets Familie retshuse, fordi de ikke kan 
blive enige om, hvor meget de hver især skal være 
sammen med deres børn. Antallet af sager er steget de 
seneste årtier. Ikke kun på grund af et stigende antal 
skilsmisser, men også fordi flere fædre i dag ønsker 
et nært forhold til deres børn, efter at parforholdet 
er gået i stykker. Fædrenes ønske om ligestil ling er 
blevet fulgt op med påstande i den offentlige debat om 
mangel på lige behandling i Familieretshusets hånd
tering af samværs sager.

I Køn og ulighed i samværssager undersøger  
 for  fat  terne, om – og i givet fald hvordan og hvorfor  
– diskrimination af fædre forekommer i samværs
sager. De afdækker også, om mødre og fædre udviser 
en forskellig adfærd før og under mødet med 
Familieretshuset, og om deres adfærd kan  påvirke 
sagernes udfald.
 
Bogen diskuterer de forhold, der kan forklare  mødres 
og fædres forskellige positioner i samværs sager, 
 såsom for deling af praktiske opgaver i familien, 
kønsbias blandt  jurister og børnesagkyndige og de to 
parters måder at forhandle på. Dermed anviser bogen 
også, hvordan vi i fremtiden kan opnå større lige
stilling mellem kønnene i familieretlige konflikter.  
Så hverken mor eller far føler, at de mister deres børn, 
alene fordi de bliver skilt. 
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Forord

Denne bog samler resultaterne af forskningsprojektet 
 Visitation Rights and Discrimination against fathers: Bias 
or a myth?. I bogen undersøger vi, om fædre diskrimineres i 
samværssager i Familieretshuset i Danmark, og om mødre 
og fædre har forskellig adfærd før, under og efter mødet med 
Familieretshuset. Projektet har fundet sted på Institut for 
Statskundskab, Aarhus Universitet fra 2015 til 2021 og er 
finansieret af Det Frie Forskningsråd (DFF-4182-009). En 
stor tak til alle ansatte i det daværende Statsforvaltningen, 
der indvilgede i at besvare spørgeskemaer, deltage i eksperi-
menter, stille op til interviews og observation af møder. En 
særlig tak til Kirsten Rosenkilde for hjælpsomhed og for 
løbende at svare på kommentarer undervejs samt til Mette 
Dunker, der var en uvurderlig hjælp i forhold til koordinering 
af observationsstudierne. Den største og varmeste tak til 
alle de forældre, der besvarede spørge skemaer, gav os lov til 
at observere deres samværsmøder samt til de forældre, der 
takkede ja til at deltage i et interview. 

Mette Bisgaard, Vibeke Lehmann Nielsen  
og Mogens Jin Pedersen
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