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The aim of the study is to, with a norm critical perspective, highlight how men and their 

parenting are represented and framed in child custody investigation reports in Sweden. The 

main focus is to show norms and beliefs about men and their parenting as several sources 

indicate that discrimination related to gender and ethnicity occurs. Based on a qualitative 

research effort, a document analysis has been made by 14 child custody investigation reports 

from diverse areas in the country. Through a thematic analysis tree themes became apparent. 

“Culture as an explanation”, “Gender inequality and women understand women best” and “The 

receiving father vs. the authoritarian father”. The selected theories that have been used to create 

an understanding of our research problem are the gender system and postcolonial theory. The 

results gave us the conclusion that in this context both structural discrimination and racial 

prejudices towards fathers are apparent in many cases. 
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1. Inledning 

 ”Aldrig har så många föräldrar slagits om barnen. Eller kanske bara slagits-  med barnet som 

tillhygge” skriver den prisbelönta journalisten Maciej Zaremba i sin debatterade reportageserie 

”Rättvisans demoner”, 2015. I reportageseriens fem delar beskriver Zaremba det han kallar de 

”dolda drivkrafter i den svenska socialförvaltningen och rättsväsendet”. Han granskar 

vårdnadstvistärenden i Sverige och menar att föräldraskap är ett ojämställt område, att kvinnan 

har ett juridiskt övertag och att könsfördomar är starkt förankrade i socialtjänsten och 

rättsväsendet. Han menar att socialtjänsten bara har två alarmsystem, det är hot om våld mot 

kvinnor och sexuella övergrepp på barn. Detta återspeglar sig i hans reportage då majoriteten 

av de fall han granskat berör fäder som förlorat både vårdnad och umgänge med sina barn. 

Zaremba skriver att både socialtjänsten och rättsväsendet brister när hörsägen återges som fakta 

och beslut grundas på bristande underlag eller, som åklagare, mot bättre vetande. Han menar 

att genom mötet med dålig lag, vacklande socialtjänst och kidnappad feminism har den 

monsturöse fadern uppstått. Han avvisar själv kritiken mot rättsväsendet med hjälp av 

Juristprofessor Johanna Schiratzkis studie av hovrättsdomar som visar att den svenska 

domstolen inte tar hänsyn till kön och riktar därför sin skarpaste kritik mot socialtjänsten. 

Zarembas reportageserie har fått mycket kritik för att vara både onyanserad och vinklad men 

också ros för att lyfta ett tabubelagt ämne, fäder i vårdnadstvister. Det Zaremba beskriver står i 

tydlig kontrast till Sveriges status som ett av världens mest jämställda land och debatten tyder 

på att ämnet är både aktuellt och kunskapskrävande. Vi kommer därför fördjupa oss i hur män 

och deras föräldraskap representeras i familjerättsliga utredningar. 
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2. Problembakgrund 

I Sverige kan två trender ses när det gäller män, separationer och vårdnadstvister. Den första är 

att fäder idag tar ett ökat delat ansvar för sina barn och att växelvis boende för barn med 

separerade föräldrar har ökat kraftigt (SOU 2014:6). Växelvis boende har visat sig vara 

gynnsamt för barn, de har ofta bättre materiella resurser och en bättre relation till båda sina 

föräldrar än barn som bor med bara en förälder (Fransson, Bergström & Hjert, 2015).  

Den andra trenden som kan ses är en ökning av antalet vårdnadstvister, då 

framförallt efter år 2006. Vid denna tidpunkt förtydligades vårdnadslagstiftningen från år 1998 

som innebar att rätten kan döma till ensam samt gemensam vårdnad mot en förälders vilja och 

vid samarbetssvårigheter (SOU 2014:6; SOU 2017:6). I och med detta anses det i dagens 

lagstiftning inte finnas någon presumtion om gemensam vårdnad i den mening att det finns en 

bevisregel som talar för eller emot ensam- eller gemensam vårdnad i enskilda fall (SOU 

2017:6). I praktiken är det dock rimligt att utgå ifrån att det bästa för barnet, i de flesta fall, är 

att föräldrarna har ett gemensamt ansvar och är delaktiga i barnets liv (Singer, 2007; SOU 

2017:6). Samtidigt visar forskning att barn, både på kort och lång sikt, påverkas negativt av 

utdragna och djupgående vårdnadskonflikter (Rejmer, 2014).  

I dagens samhälle är föräldraskapet mer jämställt och båda föräldrarna är beredda 

att processa för sin delaktighet i barnens liv vid en separation, vilket är ytterligare en anledning 

till att vårdnadstvisterna har ökat (SOU 2017:6). Vårdnadsreformen år 2006 öppnade för en 

fokusering på oförmågan att samarbeta hos parterna och samarbetsproblem rörande både stort 

och smått åberopas som skäl till ensam vårdnad. I studier av domar framgår att det vanligaste 

skälet till ensam vårdnad är samarbetssvårigheter (Schiratzki, 2014). Vidare konstateras i 

Vårdnadsutredningen ”Se barnet!” (SOU 2017:6) att en stor misstänksamhet föräldrar emellan 

och anmälningar till olika myndigheter med anklagelser har blivit vanligare (SOU 2017:6). Till 

följd av denna utveckling har den ideella medlemsförening PappaBarn (2017) uttalat sig och 

menar att lagen från år 2006 är konfliktdrivande och utnyttjas av föräldrar som vill stänga ute 

den andra föräldern. De menar att samarbetsproblem inte ska ligga till grund för ensam vårdnad 

då det är för lätt att iscensätta. 

I samband med att vårdnadsmålen ökat visar flertalet studier att det är svårare för 

fäder att behålla eller få vårdnaden om sina barn än det är för modern (Röbäck, 2011; Schiratzki, 

2014; SOU 2014:6). Vidare påvisar Professor Johanna Schiratzki (2014) att det som avgör vem 

som tilldelas ensam vårdnad i en tvist är vem av föräldrarna som spenderat mest tid med barnet 

och att domstolen inte tar hänsyn till föräldrarnas kön i sina bedömningar. Hon konstaterar att 



 

5 

 

det finns ett samband mellan uttag av föräldradagar och att kvinnor i större utsträckning än män 

tilldelas ensam vårdnad (Schiratzki, 2014).  

Således kan den generellt ökande trenden, att män i större utsträckning har delat 

ansvar för sina barn vid en separation, ställas mot eventuellt stärkta eller kvarvarande problem 

för somliga män i vårdnadstvister (SOU 2014:6). Detta menar Schiratzki (2008) visar på att det 

i vissa fall finns betänkligheter som kan hänföras till föräldrarnas kön. Även media rapporterar 

om att gamla könsmönster styr i vårdnadstvister och att allt fler barn växer upp utan sina fäder. 

I ett uttalande av Barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen antyder hon att en anledning till 

att män i högre utsträckning än kvinnor förlorar vårdnadstvister är att de flesta 

familjerättssekreterare på socialtjänsten är kvinnor. Hon menar att kvinnor förstår kvinnor bäst 

och att detta påverkar utfallet i utredningarna (Lundgren, 2008). 

När föräldrarna själva inte kan komma överens vid en separation vänder de sig 

till socialtjänstens familjerätt. Där erbjuds de frivilliga samarbetssamtal med hjälp av en eller 

två socialsekreterare som agerar samtalsledare. Kan föräldrarna enas i frågor gällande barnets 

vårdnad, boende och umgänge (VBU) och det är förenligt med barnets bästa så hjälper 

socialsekreterarna till att skriva avtal gällande detta. Barnets bästa är avgörande för alla beslut 

om vårdnad, boende och umgänge vilket framgår i Föräldrabalken. För att bedöma vad som är 

barnets bästa läggs extra vikt vid barnets, eller någon annan i familjens, risk att utsättas för 

övergrepp, föras bort, hållas kvar eller fara illa. Även barnets vilja och barnets behov av en nära 

och god kontakt med båda sina föräldrar ska tillgodoses (SOSFS 2012:4). 

I de fall där föräldrarna fortfarande inte kan komma överens kan de söka sig till 

en domstol. Innan rätten kan fatta ett beslut i frågan ska socialnämnden ges möjlighet att lämna 

upplysningar som är relevanta för målets avgörande. Detta kan ske i form av snabbupplysningar 

och VBU-utredningar (SOSFS 2012:4). En VBU-utredning görs av socialsekreterare på 

familjerätten, även kallad familjerättssekreterare, och innehåller diverse registerutdrag och 

dokumentation gällande barnet och föräldrarna utifrån samtal med dem och referenspersoner. 

Den ska genomsyras av barnets bästa och avhandla b.la barnets behov, föräldrarollen och 

föräldrarnas omsorgsförmåga. Utredaren bör även kartlägga barnets relation till föräldrarna och 

hur samarbetet föräldrarna emellan fungerar. Utredningen bygger på barnets och föräldrarnas 

berättelser om sig själva och varandra. Avslutningsvis analyserar utredaren insamlad 

information och gör en bedömning. I den bör särskilt lyftas fram om det finns någon risk för att 

barnet, eller någon annan i familjen, utsätts för våld eller förs bort mot sin vilja, barnets behov 

av nära och god kontakt med båda sina föräldrar, barnets egen vilja, föräldrarnas förmåga till 

samarbete och respektive förälders lämplighet som förälder (SOSFS 2012:4). Det innebär att 
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socialsekreterarens utredning och bedömning fungerar som ett beslutsunderlag för rätten i 

frågan. Vidare menar Pappabarn (2017) att den ena förälder, vanligtvis pappan, många gånger 

är missnöjd med socialtjänstens VBU-utredning och att utredningarna ofta är undermåliga. 

Likaså har Justitieombudsmannen framfört kritik mot handläggare som brister i saklighet och 

opartiskhet i utredningar gällande VBU (Lillie 2014). Det framgår i Vårdnadsutredningen ”Se 

barnet!” (SOU 2017:6), att utredningarna generellt håller tillräckligt god kvalitet men att den 

varierar. Det finns indikationer på att kvaliteten skulle vara sämre i mindre kommuner vilket är 

oroväckande då alla ska ha samma rätt till kvalitet och service oberoende av var de bor, inte 

minst på ett så centralt område som familjerätt (SOU 2017:6). 

Vidare visar forskning inom området på vissa betänkligheter gällande 

bedömningar i socialtjänsten och att det finns ett samband med kön och etnicitet. Petersson 

(2006) menar att det finns vissa skillnader i socialsekreterarnas bedömningar av föräldrar, både 

i svensk och internationell forskning. Skillnaderna ligger i hur socialsekreterare gör 

bedömningar av män och kvinnor som föräldrar och att dessa bedömningar utgår ifrån normer 

om föräldraskapet baserat på kön. Även Bangura Arvidsson (2003) visar på liknande resultat. 

Hon menar att modersfixering och kvinnodominans inom den sociala barnavården bidrar till 

ifrågasättande av fäder. Gemensamt för Petersson (2006) och Bangura Arvidsson (2003) är att 

de båda uppmärksammar att fäder i många fall är osynliga i barnavårdsutredningar, vilket visar 

sig genom att de inte omnämns eller omnämns i mindre omfattning än barnens mödrar. Tillika 

menar genusforskarna Fäldt och Kullberg (2008) att bedömningar som socialsekreterare gör i 

arbetet påverkas av det egna könets normer istället för klientens kön. Dessutom påvisar Herz 

(2012) att en relativt traditionell syn på kön och familj tenderar att reproduceras i socialt arbete 

och att det är viktigt att problematisera kön och etnicitet inom socialt arbete beroende på 

socialtjänstens status som myndighet. I ljuset av detta menar Eliassi (2015) att svenska 

socialarbetare tenderar använda kultur som främsta förklaringsmodell för sociala problem hos 

klienter med utländsk bakgrund trots att Sverige ofta förknippas med mångkultur. Vidare menar 

Eriksson (2003; 2006) att det i familjerättsliga kontexten finns rasifierade föreställningar som 

påverkar bemötandet av föräldrar med utländsk härkomst och trots att de är överrepresenterade 

inom familjerätten är det inget som problematiseras. Herz (2012) konstaterar att det innebär att 

kön och etnicitet tas för givet, att det inverkar på arbetet men inte diskuteras i tillräckligt stor 

utsträckning. Vidare framhåller han att det kan leda till att föreställningarna ses som något 

objektivt och reproduceras istället för att synliggöras.  
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I den bakgrund vi presenterat framkommer kritik gällande familjerättens VBU-utredningar från 

flera källor. Den visar på både brist i saklighet och opartiskhet men även att det finns 

betänkligheter gällande huruvida bedömningar baseras på normer om föräldraskap utifrån kön 

och etnicitet. Det är rimligt att tro att kritiken kan grunda sig i hur fäderna inramas i 

utredningarna och att de anser att socialsekreterarna inte representerat dem på ett korrekt sätt. 

För att fylla denna kunskapsluckan gällande fäder och föräldraskap och rådande normer för 

detsamma i socialtjänstens utredningar kommer vi att göra en dokumentstudie av VBU-

utredningar. Att granska utredningar istället för domar stärker ämnets relevans för socialt arbete 

då de utförs av socialsekreterare. Genom att studera familjerättens utredningar säkerställer vi 

att dokumentation gällande män och deras föräldraskap finns att analysera då VBU-utredningar 

ska ge både moderns och faderns berättelse lika mycket plats. Till skillnad från 

barnavårdsutredningar där tidigare forskare påtalar att fäder är osynliga har vi då ett garanterat 

underlag för att kunna studera dokumentation gällande män och deras föräldraskap. Studiens 

huvudsakliga fokus är att synliggöra normer och föreställningar gällande män och deras 

föräldraskap i den familjerättsligakontexten genom att studera hur de ramas in och representeras 

i familjerättsliga utredningar.  

Syftet med studien är att med ett normkritiskt perspektiv synliggöra hur familjerättssekreterare 

framställer och bedömer män och deras föräldraskap i VBU-utredningar och därmed belysa 

rådande normer och föreställningar gällande kön och etnicitet i den familjerättsliga kontexten. 

Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 

   -Hur representeras1 män och deras föräldraskap i familjerättsliga utredningar? 

-Hur framställs mäns agerande och vilka konsekvenser får det för utredarens 

inramning2 av dem och deras föräldraskap?  

                                                 

1 Representation står för hur något återges som en sanning och hur det påverkar mottagaren. 

2 Inramning är ett användbart begrepp för att förstå hur exempelvis socialsekreterare definierar en situation som 

ett problem, vilka orsakstolkningar som fastställs för förståelse av problemet, vilka moraliska utvärderingar som 

görs i relation till problemet och de involverade samt vilka lösningar som föreslås för att handskas med problemet. 

Se vidare i kapitel 6 Teori. 
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4. Uppsatsens disposition 

I kommande kapitel redogörs för tidigare forskning. Detta kapitel är ämnat att ge läsaren en 

grundläggande överblick i aktuell forskning om den moderna mannen, fäder i den sociala 

barnavården samt normer och föreställningar gällande kön och etnicitet i socialtjänsten. I 

efterföljande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som ligger till grund för 

analysen i uppsatsen, normkritiskt perspektiv, genussystem, postkolonial teori, inramning och 

representation. Därefter följer ett metodavsnitt som redogör för studiens process och de 

metodologiska överväganden som gjorts. Kapitlet följs av en redovisning av studiens resultat 

sammanvävt med analys av dessa. Avslutningsvis förs en diskussion kring de mest 

framträdande resultaten i studien kopplade till studiens frågeställningar vidare ges förslag på 

framtida forskning och studiens slutsatser presenteras. 

5. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras aktuell forskning gällande män, fäder och 

föräldraskap.  Forskningen behandlar begreppen kön, etnicitet och klass då de är relevanta 

begrepp för uppsatsens ämne. För att ge läsaren den förförståelse som vi anser nödvändig 

kommer forskningen kompletteras med litteratur skriven av forskare och även innefatta äldre 

forskning. Den äldre forskningen kan ses som en kunskapsgrund och är av vikt då den ligger 

till grund för den nutida forskningen. Vidare presenteras forskningen utifrån tre teman, 

framväxten av den moderna mannen, fäder i den sociala barnavården och normer gällande kön 

och etnicitet inom socialtjänsten.  

5.1 Framväxten av den ”moderna” mannen 

I ett internationellt perspektiv är kärnfamiljen, bestående av man och kvinna, normen för en 

familj. Män och kvinnor anses ha olika egenskaper som föräldrar och för att ge barnet goda 

förutsättningar i livet anses både de manliga och kvinnliga egenskaperna nödvändiga (Biblarz 

& Stacey, 2010). I Sverige har det sedan 1960-talet funnits en vision, både politiskt och 

allmängiltigt, om den tvåvårdande- respektive tvåförsörjarfamiljen (Johansson, 2014; Klinth, 

2002). Det innebär att både mannen och kvinnan i en familj ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter när det gäller vård av hem och barn samt försörjning (Johansson, 

2014; Johansson & Klinth, 2007; Klinth, 2002). Utvecklingen har inneburit att traditionella 

könsroller i det svenska samhället har ändrat karaktär (Klinth, 2002) och att förväntningarna på 
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mannens föräldraskap har förändrats. Med detta förväntas mannen agera jämställt inom alla 

områden i familjen (Plantin, Månsson & Kearney, 2000). Bergman & Hobson (2002) menar att 

fokus har flyttats från ett faderskap utifrån ekonomiska skyldigheter till att fadern ska ta ett mer 

vårdande ansvar.  

 Vidare påpekar de att faderskapet blev obligatoriskt i och med att det blivit en 

socialpolitisk angelägenhet att fostra mannen till en bra fader. Ett tecken på detta är att det i 

Sverige funnits och finns en stark politisk strävan att öka fädernas uttag av föräldradagar 

(Klinth, 2002; SOU:2014:6) Samtidigt påvisar Johansson & Klinth (2007) ett spänningsfält 

mellan den levda verkligheten och den politiska idealbilden. De konstaterar att faderskap 

påverkas av det sammanhang fäder lever i, sociala positioner och erfarenheter påverkar hur 

fäder ser på och förhåller sig till frågor som handlar om jämställdhet och faderskap. Alsarve 

och Boye (2012) menar att den ideala bilden av män som omsorgsgivare och föräldralediga i 

hög utsträckning inte överensstämmer med hur det ser ut i det dagliga livet. De hävdar att 

uttaget av föräldraförsäkringen mellan par både styrs på individnivå och i en särskild kontext. 

Således menar de att det behövs mer kunskap om detta samspel mellan normer, idéer och 

institutionell kontext för att få en djupare förståelse för hur uttag av föräldraförsäkringen ser ut.  

 Ytterligare en aspekt som Johansson och Klinth (2010) tar upp som problematiskt 

är den flexibilitet som ges män men aldrig kvinnor i förhållande till föräldraförsäkringen. 

Flexibiliteten innebär en möjlighet för männen men aldrig en skyldighet vilket leder till att 

faderskapsrollen är något männen konsumerar snarare än producerar. Bangura Arvidsson 

(2003) menar att fäder, generellt sett, har en större möjlighet än kvinnor att välja om de vill vara 

delaktiga i föräldraskapet eller inte. Det finns betydande empiriskt material som visar att 

faderskapsrollen har förändrats och att fäder idag tar ett större ansvar för barn och 

hushållsarbete men det påvisar samtidigt att de tillbringar mindre tid med barnen och 

hushållsarbete jämfört med kvinnor samt har en starkare ställning som familjeförsörjare 

(Johansson, 2011; Johansson & Klinth, 2010).  

 Vidare menar Johansson & Klinth (2007) och Johansson (2011) att det är svårt att 

enbart tala om den nya mannen. I deras studier framträder istället ett flertal nya män som visar 

en stor variation i representationen av faderskapet och könspositioner. Det ger en komplex och 

varierad bild av det nya faderskapet istället för att presentera en stabil och enhetlig hegemonisk 

maskulinitet (se Connell, 1995). I forskning om faderskap finns två dominerande fokus. Det 

första är ett fokus på skilsmässa eller vad avsaknad av fäder innebär för barn och familjer. Det 

andra är tillväxten av en ny jämställd och omvårdande man. Ett växande området inom denna 

forskning är den kritiska mansforskningen samt diskussioner om familjepolitik och om att göra 
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familjer (Johansson, 2014; Johansson, 2011; Plantin, Månsson & Kearney, 2000).  

 En viktig aspekt är att de studier som ligger till grund för forskningen om den nya 

mannen studerar framförallt medelklassens män. Den nya mannen är inte i någon större 

utsträckning beforskad utifrån klassbegreppet. Det innebär att den komplexitet och möjliga 

utveckling i den hegemoniska maskuliniteten ska förstås utifrån det. Samtidigt menar 

Johansson och Ottemo (2015) att en långsam process mot ett mer jämställt och könsneutralt 

föräldraskap kan utläsas. Redan 1990 såg Åström (1990) att ramarna för det mer vårdande och 

aktiva faderskapet domineras av yngre fäder ur de högre samhällsklasserna. Vidare menar 

Johansson (2011) att det kan hävdas att ett nytt ideal för mannen har skapats till följd av 

debatter, politiska ambitioner och ställningstagande. Detta har lett till att den dominerande 

bilden av manlighet och faderskap har förändrats.  

5.2 Fäder i den sociala barnavården 

I de nordiska länderna finns idag ett stort fokus på jämställdhet och det finns en medvetenhet 

om fäders betydelse för sina barn. Trots det visar ett antal studier på att den sociala barnavården 

underlåter att involvera fäder i sitt arbete (Skårstad Storhaug, 2013). Petersson (2006) 

konstaterar att det, både i svensk och internationell forskning, påvisas skillnader mellan 

bedömningen av mödrar och fäder i barnavårdsärenden, fäder är frånvarande och mödrar 

kopplas till omsorgen om barnen.  

 Vidare menar Bangura Arvidsson (2003) att socialsekreterarna själva är medvetna 

om att kvinnodominansen inom yrket är ett problem. De uppger att fäder inte känner någon tillit 

till kvinnliga socialsekreterare, vilket även Storhaug och Ojen (2012) bekräftar genom att fäder 

i den norska sociala barnavården kände oro för att möta attityder hos socialsekreterare om att 

mödrar är mer lämpade att ta hand om barnen. Enligt Bangura Arvidsson (2003) genomsyras 

socialsekreterarnas bilder av fäder av en modersfixering präglad av traditionella 

könsrollsmönster för föräldraskap vilket visar sig genom att många män, enligt 

socialsekreterarna, inte lever upp till ett normalt föräldraskap, som definieras utifrån egenskaper 

som traditionellt tillskrivs modern.  

 Gemensamt för Bangura Arvidsson (2003) och Petersson (2006) är att de påvisar 

att bedömningar av fäder sker på ett oreflekterat sätt som befäster och reproducerar traditionella 

könsroller och att de normer som skrivs fram i barnavårdsutredningar inte kan ses som 

könsneutrala. Fäderna beskrivs i princip enbart när det handlar om negativa aspekter av dem. I 

ljuset av detta för Bangura Arvidsson (2003) ett resonemang om det komplexa i att män och 

kvinnors genuspositioner i denna kontext delvis kan ses som omvända. Samtidigt som fäderna 
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befinner sig längst ner i hierarkin i och med modersfixeringen så har de i andra avseenden en 

överordnad position i och med att de kan välja föräldraskapet.  

 I ljuset av detta påvisar Skårstad Storhaug (2013) att det finns en benägenhet att 

förutsätta att fadern har ett större behov av stöd än modern. Detta verkar bero på en förväntan 

hos socialarbetarna om att fadern inte kan kompensera för modern och därmed förväntas vara i 

behov av extra stöd när modern är bärare av problemet. Detta kan ställas mot det faktum att 

Ewart- Boyle, Mantlelow och McCollgan (2013) beskriver hur socialarbetare exkluderar fäder 

från insatser på grund av outtalat låga förväntningar på fäders föräldraroll. Således ignorerar 

socialtjänsten potentiella risker eller tillgångar för både mödrar och barn genom att utesluta 

fäder i den sociala barnavården. I förlängningen kan det innebära ett uteblivet stöd för fäder i 

faderskapsrollen (Brown et al, 2009; Skårstad Storhaug, 2013). 

5.3 Normer och föreställningar gällande kön och etnicitet i socialtjänsten 

Det sociala arbetet beskrivs av Herz (2012) som normaliserande. Han anser att det sociala 

arbetet handlar om att bistå eller styra människor mot det som räknas som samhällsidealet och 

rådande uppfattningar om vad som är normalitet. I samförstånd med detta påvisar Kullberg 

(2004) att insatser i socialtjänsten bygger på heteronormativa värden som att mannen 

traditionellt ses som försörjare och kvinnans arena är i hemmet och familjens sociala nätverk. 

Han beskriver även hur socialsekreterare, utifrån detta, gör skillnad i sina bedömningar av 

mödrar och fäder. Samma slutsats drar Fäldt & Kullberg (2008) och de påvisar att bedömningar 

som socialsekreterare gör i arbetet påverkas av normer utifrån det egna könet istället för 

klientens kön. De menar att socialsekreterarna följer samhällets föreställningar om 

genusnormer vid beslut om insats.  

 Till följd av detta menar Herz (2012) att gränsen mellan att hjälpa eller att riskera 

reproducera normer i det sociala arbetet är liten, exempelvis att upprätthålla vissa etniska eller 

könade positioner och motarbeta andra. I ljuset av detta menar Eliassi (2015) att svenska 

socialarbetare tenderar använda kultur som främsta förklaringsmodell för sociala problem hos 

klienter med utländsk bakgrund trots att Sveriges välfärdsstat ofta förknippas med universalism 

och mångkultur. När detta sker finns en risk att andra bakomliggande faktorer utesluts, som 

fattigdom, social isolering, arbetslöshet, bostadsförhållande eller etnisk diskriminering. Vidare 

menar Eliassi att svenska socialarbetare bör reflektera över hur strukturella och vardagliga 

ojämlikheter inom socialtjänsten reproduceras när föreställningar om det kulturella förblir 

oreflekterade. Han menar att det i integrationsdiskursen finns en tanke om att invandrare ska 

genomgå en förändring och omfamna demokrati, modernitet och upplysning och att integration 
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ofta jämställs med att rädda invandrade/muslimska kvinnor från deras kultur, män och familjer. 

 Vidare beskriver Eliassi (2013) att det finns en allmänt vedertagen idé i svenskt 

socialt arbete om att invandrarfamiljer och det vita svenska samhället har två olika värdesystem 

med olika världsbilder om familj- och könsrelationer. I likhet med detta menar Eriksson (2003) 

att även familjerättssekreterare använder kulturell bakgrund som tolkningsram när det gäller 

exempelvis utländska mäns våld mot kvinnor. När svenska män är våldsamma mot kvinnor 

söker socialtjänsten istället förklaring i deras uppväxt, psykiska problem eller missbruk. Vidare 

menar Eriksson att familjerättens rasifierade föreställningar påverkar bemötande av föräldrar 

med utländsk härkomst och trots att de är överrepresenterade inom familjerätten är det inget 

som problematiseras (Eriksson, 2003; 2006). Detta visar sig genom att det inte finns några 

tydliga samband mellan etnicitet och mäns våld mot kvinnor men svenska socialarbetare tror 

ändå att män med muslimsk/arabisk bakgrund har en kulturell förmåga att vara våldsamma mot 

sin familj (Eliassi, 2006; Eriksson, 2006; Kamali, 1997; Pringle, 2010; Wikström, 2007 

refererat i Eliassi, 2013).  

 Till följd av detta menar Herz (2012) att det är viktigt att problematisera 

exempelvis kön och etnicitet inom socialt arbete beroende på socialtjänstens status som 

myndighet. Vidare påtalar han att normaliseringen inom socialtjänsten är viktigt att lyfta fram 

i det dagliga praktiska arbetet. Om det inte blir belyst kan det leda till att arbetet upprätthåller 

maktstrukturer, istället för att motverka orättvisor. I ljuset av detta påvisar Eliassi (2017) att 

majoriteten av etniskt svenska socialarbetare inramade integration i förhållande till kulturella 

skillnader och nekade helt till eller minimerade rasismens roll i att strukturera sina insatser eller 

etniska relationer. I samförstånd med ovanstående belyser Scourfield (2002) liknande frågor i 

en brittisk kontext. Han påvisar komplexiteten i att väga det individuella mot de sociala 

förväntningarna i det praktiska sociala arbetet och att detta inte är något som kan reduceras till 

en handlingsplan mot diskrimineringsarbete i det dagliga arbetet för praktikerna. Han menar att 

anti diskriminerande arbetssätt och metoder måste vara sofistikerade i att det finns fler 

tolkningar av det mesta, inkluderat vad som är bäst för barn och vad som är bäst för kvinnor 

eller män. Alla förhållningsätt till kön, oavsett om de omnämns som icke förtryckande eller 

diskriminerande behöver omfatta både en individuell och en strukturell dimension. 

5.4 Sammanfattning av forskningsläget 

Sammanfattningsvis påvisar forskningen att det sedan decennier tillbaka finns en vision om att 

män och kvinnor i Sverige ska ha samma rättigheter och skyldigheter när det gäller försörjning 

samt vård av hem och barn i familjen. Forskningen visar att denna utveckling har inneburit att 
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traditionella könsroller har ändrat karaktär men att det i huvudsak är medelklassens män och 

deras föräldraskap som har studerats. Vidare visar forskningen att bedömningar av fäder i 

barnavårdsärenden sker oreflekterat och befäster och reproducerar traditionella könsroller samt 

de normer som skrivs fram i utredningarna inte är könsneutrala. Socialsekreterare själva ser 

kvinnodominansen i yrket problematisk och forskningen påvisar även att fäderna inte känner 

tillit till kvinnliga socialsekreterare. Ytterligare visar forskningsresultatet att socialsekreterare 

gör skillnad i sina bedömningar mellan mödrar och fäder. Bedömningarna påverkas av normer 

utifrån socialsekreterarens eget kön. Ytterligare en aspekt är att personer med utländsk 

härkomst i mötet med socialtjänsten får kultur stå som tolkningsram. Sammantaget visar detta 

att vissa grupper riskerar att inte få det individuella stöd de har rätt till då normer i socialtjänsten 

får stå som förklaringsmodell vid bedömning.  

 6. Teoretisk ansats och studiens centrala begrepp 

I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter vår studie vilar på.  För att synliggöra normer 

och eventuellt diskutera hur de reproduceras har vi anlagt ett normkritiskt perspektiv som är 

verksamt för att synliggöra, begränsa och förändra normer och strukturer. Vidare fördjupar vi 

oss i tidigare forskares upptäckter om könsstereotypa föreställningar inom socialtjänsten genom 

att använda oss av begreppet genussystem för att få en djupare förståelse för hur föreställningar 

om manligt och kvinnligt skapas och hålls isär (jfr Hirdman 1988; 2001).  På så vis ämnar vi 

att eventuellt synliggöra könsbundna bedömningsstrukturer i socialtjänsten. För fördjupning i 

föreställningar som kan kopplas till etnicitet och kultur används den postkoloniala teorin då den 

är verksam för att studera maktsystem och belysa rasism. Centralt för hela studien är begreppet 

inramning (framing) som är ett användbart begrepp för att definiera och förstå hur ett problem 

fastställs. I samband med detta är även representation ett centralt begrepp som står för hur något 

återges. Båda begreppen är kopplade till det faktum att studien belyser familjerättssekreterarnas 

roll för utredningens utformande och inte männens åsikter eller tankar. 

6.1 Normkritiskt perspektiv 

Det normkritiska perspektivet syftar till att synliggöra, begränsa och förändra normer och 

strukturer och är ett praktiskt och analytiskt verktyg för att synliggöra och studera 

maktordningar (Lövkrona & Rejmer, 2016). Synsättet är användbart för att se strukturer och 

normer som förtrycker istället för att se till individen. Målet är att belysa och förändra strukturer 
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istället för individer och på så vis ge förutsättningar för långsiktig och hållbar systemförändring 

(Tema likabehandling, 2012).  

 Genom att se normkritiskt på varför diskriminering existerar ger det oss ett fokus 

på hur makt skapas samt hur den bidrar till en över- eller underordning i samhället (Lövkrona 

& Rejmer, 2016). Normkritiken kan vara ett verktyg för att se hur makt skapas och återskapas 

på olika nivåer, både på en individuell nivå, i möten mellan människor och på strukturell nivå 

där det handlar om tillgångar och resurser i samhället. Detta synsätt bidrar till att, istället för att 

ändra individen, se strukturer och normer som förtrycker och förändrar dem.  

 Normkritiken har växt fram ur den normkritiska pedagogiken (se Bromseth & 

Darj, 2010) som har utvecklats från queerteorin. Centralt för Queerteorin är normer och 

ifrågasättandet av vilka som innehar makt att skapa normer. Vidare har normkritiken sin grund 

i intersektionalitets forskningen. I intersektionalitet är skärningspunkten mellan kön, sexualitet, 

klass och etnicitet central. I denna skärningspunkt skapas åsikter, föreställningar och handlingar 

som kan ledas till ojämlikhet och förtryck. Maktstrukturer som dessa kan vara svåra att 

identifiera och kan därför medföra stora konsekvenser för både individ och samhälle (Mattsson, 

2015). Vid kunskapsproduktionen om normer är det av vikt att vara medveten om att flera 

normer samverkar, eller motverkar, varandra i ett komplext system (Lövkrona & Rejmer, 2016; 

Tema likabehandling, 2012). 

6.2 Genussystem  

Teorin och begreppet genussystem lanserades i Sverige av Yvonne Hirdman, professor i 

historia vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Enligt Hirdman (1988;2001) kan 

genus förklaras som ett verktyg för att skapa kvinnligt respektive manligt och föreställningar 

om vad detta är infinner sig inte av sig själv, varje samhälle upprätthåller ett ordningssystem 

där kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter, roller och positioner.  

 Centralt i Hirdmans genusteori är dikotomi och hierarki och genussystemet 

bygger således på två principer, könens isärhållning och manlig överordning och är ett sätt att 

förklara könet utifrån sociala och kulturella kontexter. Vidare menar Hirdman att 

genussystemet är en ordningsstruktur för kön, och ska ses som ett system där föreställningar, 

förväntningar, processer och fenomen genom sina inbördes förhållanden, bildar 

mönstereffekter och regelbundenheter (Hirdman 1988;1993;2001). Till följd av detta anser 

Hirdman (1988) att genussystemet är grunden för alla andra sociala ordningar i samhället. Att 

genusordningen är basen för alla ekonomiska, politiska och sociala ordningar. Ansvaret för 

upprätthållningen av genussystemet tillfaller alla i samhället och såväl män som kvinnor bidrar 
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till att det upprätthålls. Dessa könsmönster skapas och upprätthålls både på det personliga planet 

och på det strukturella planet av både kvinnor och män (Hirdman 1988;1993; Kullberg, 2002). 

Således menar Hirdman att även kvinnan är medskapare av genusordningen och att systemet 

bevaras av ett slags genuskontrakt mellan könen. Detta påverkar förhållandet mellan de båda 

könen både på ett socialt och ett osynligt plan. Genuskontraktet ska inte ses som något 

jämbördigt mellan kvinna och man utan är tvärtom påverkat av att den starka parten definierar 

den andra. Vidare påverkar kontraktet hur varje kön förväntas vara vilket även blir bekräftat av 

rådande normer i samhället. Genuskontraktet innebär regler för mannen och kvinnans 

egenskaper, ansvar, rättigheter samt skyldigheter och isärhållandet innebär att män och kvinnor, 

och det som är manligt respektive kvinnligt, ses som varandras motsatser. Det medför att 

kvinnor och män finns på olika arenor i samhället. Ett exempel på detta kan vara uppdelningen 

mellan könen på arbetsmarknaden där kvinnor och män befinner sig i olika sektorer. Ett annat 

exempel kan vara att mannens plats är i den produktiva sfären, det vill säga i lönearbete. Medan 

kvinnans plats ses i den privata sfären då framförallt kopplat till reproduktivt arbete med hem 

och barn. Detta kan kopplas till den manliga överordningen och en hierarki där det män gör 

betraktas som mer värdefullt. Det innebär att män tjänar mer, har mer makt än kvinnor och 

betraktas som norm, medan kvinnor ses som undantag och som det avvikande (Hirdman, 2001). 

 Genom att göra analyser av systemet kan man synliggöra de dolda mekanismer 

som ger upphov till ojämställdheten, exempelvis hur sådant som förefaller könsneutralt kan få 

snedfördelande konsekvenser (Jamställ. nu, 2017). 

6.3 Postkolonial teori 

Den postkoloniala teoribildningen är ett brett forskningsfält som inte i sin helhet kan beskrivas 

här utan fokus kommer ligga på kulturella identiteter. Den postkolonial teorins grundtanke är 

att den tidigare västerländska kolonialiseringen av länder, främst i Asien och Afrika, bidragit 

till att det västerländska i stora delar av världen blivit normen och det som inte ses som 

västerländskt ses som avvikande. De idéer som möjliggjorde en kolonialisering ledde till att 

människorna i de kolonialiserade områdena sågs som mindre värda, dumma och att de hade ett 

behov av att civiliseras och räddas av västlandet. Dessa föreställningar lever i hög grad kvar 

och har blivit så internaliserade att de oftast förblir oreflekterade (Loomba, 2008). Liknande 

beskrivning gör Frantz Fanon (1997) som utvecklat den postkoloniala teorin” den andre” vilken 

bygger på en västerländsk mytbildning om den svarta mannen. ”Den andre” sågs vara i en 

underlägsen position mot den överlägsne normerande vita mannen. Detta synsätt bidrar till 

rasistiska föreställningar om kulturella skillnader där väst vidmakthållit sin särart och 
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överlägsenhet (Mc Eachrane & Faye, 2001). Fanon (1997) och Bhabha (1999) påpekar 

samstämmigt att det är gränsdragningarna mellan vit/svart, koloniserade/kolonisatör som 

legitimerade kolonialismen och utan denna skiljelinje hade den inte varit möjlig.  

 Vidare påvisar Eriksson, Eriksson och Thörn (1999) att kolonialismen inte enbart 

präglar forna koloniserade stater utan påverkar skapandet av kulturella identiteter i västvärldens 

mångkulturella samhällen. I samförstånd påtalar Hall (1999) att inget samhälle kan stå utanför 

att vara postkolonial. Kolonialismens effekt på kulturella identiteter berör alla samhällen även 

om de rent formellt inte deltog i kolonialiseringen. I Sverige menar Eriksson, Eriksson och 

Thörn (1999) att detta innebär att våra försök att definiera svenskhet och vårt sätt att fästa 

avseende vid andra kulturer måste ses i relation till hela den globala processen.  

 Vidare benämner Said (2016) begreppet orientalism som, påverkad av 

poststrukturalismen, behandlar diskursen om orienten. Han påvisar att som stöd till 

kolonialmakternas dominans konstruerades öst som västs ”diskursiva andra”. Genom det 

stärktes självbilden av väst som den överlägsna civilisationen. Detta resonemang stärks av 

Muhdimbe (1999) som menar att öst och väst konstruerats som varandras motpoler.  

 Ytterligare belyser Said (2016) språkliga representationer och dess användning 

som en viktig aspekt i den postkoloniala teorin. När en person benämns konstrueras en mening 

om dennes identitet samt tillhörighet. Denna process innebär att det med språket går att uttrycka 

kulturella eller etniska skillnader mellan människor, detta genom binära motsatspar som 

exempelvis kan vara invandrare mot svensk. I detta finns en maktaspekt, då motsatspar har en 

hierarkisk ordning genom föreställningar som är sociala eller kulturella (Said, 2016).  

 Vissa tänkare kombinerar det postkoloniala perspektivet med ett feministiskt 

perspektiv, där Spivak är ett framträdande namn. Hon menar att analyser av de koloniala 

diskurserna även måste förstås utifrån den då gällande genusordningen i Europa. Den 

konstruerade bild kolonisatörerna hade av den ”andra” kvinnan som förtryckt av mannen kom 

att legitimera kolonialismen som en befriande mission. Idag präglas västkvinnans bild av 

kvinnor från främmande kulturer av kolonialismens stereotyper (Eriksson, Eriksson och Thörn, 

1999).  

 Den postkoloniala teorin ger en historisk tillbakablick som idag kan ge oss 

förklaringar på strukturell diskriminering och representation av vad som ses som normativt 

samt hur människor framställs och representeras (Loomba, 2008). Teorin kan inte bara fördjupa 

och bringa förståelse för kolonialismens rasistiska historia, utan också fördjupa förståelsen av 

den rasism som finns i dagens mångkulturella och globaliserade värld. Vid ytterligare 
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användning av den postkoloniala teorin ges möjlighet att studera maktsystem och belysa 

osynliga aspekter (Eriksson, Eriksson och Thörn, 1999).  

6.4 Inramning (framing) 

Begreppet Inramning (framing) introducerades ursprungligen av Goffman (1974) och innebär 

enligt hans mening att det i varje kontext finns ramar för att tolka händelser. Dessa ramar består 

av perspektiv för meningsskapande av händelser som utan dem skulle ses som meningslösa. I 

olika kulturer och sociala grupper finns olika sociala ramar för att definiera en situation och 

skapa förståelse. Ramen bidrar till att individer inom den förstår situationer de befinner sig i 

och sina handlingar samtidigt som inramningen medverkar till ett kollektivt meningsskapande. 

Det kollektiva meningsskapandet innebär att individer påverkas till att bilda en viss uppfattning 

utifrån den ram de förhåller sig till för att förstå sin sociala verklighet (Goffman, 1974).  

 Vidare har begreppet inramning utvecklats av bland annat Chong & Drunkman 

(2007) och Entman (1993). De menar att inraming är användbart för att skapa förståelse för hur 

detaljer i en text utövar sin makt och kan användas för att belysa empiriska och normativa 

oenigheter. Ur den synvinkeln innebär inramning att grupper som vill påverka skapandet av 

mening hos andra kan göra det genom att rama in frågor. Detta kan göras genom fyra möjliga 

funktioner. (1) Att definiera en situation som ett problem genom att plocka ut nyckelfaktorer. 

Genom att definiera nyckelfaktorer blir de avgörande för hur inramningen ser ut och kan 

påverka andras attityder och uppfattningar om en situation. (2) Påvisa orsakssamband och ge 

förklaringar till förståelse av problemet. (3) Att moraliskt utvärdera problemet och de 

involverade i problemet samt (4) ge lösningsförslag till hur problemet skall handskas med. 

Funktionerna kan samverka eller verka var för sig (Chong & Drunkman, 2007; Entman, 1993). 

 I ljuset av detta menar Entman (1993) att några korta ord kan påverka alla faktorer 

samtidigt, att inramning i huvudsak handlar om urval samt hur vissa aspekter ur en uppfattad 

verklighet görs mer framträdande i texten. De kan göras framträdande genom upprepning eller 

placering i texten samt genom att i texten associera till kulturellt bekanta symboler. Detta 

innebär att sättet problemet formuleras på får människor att förstå frågan ur den vinkeln man 

presenterar den och att detta är avgörande för hur människor bildar åsikt om den. Att granska 

och belysa de inramningar som finns i en text är därför en lämplig metod för att identifiera 

information som påverkar någons medvetenhet. 
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6.5 Representation 

Representation är en grundläggande del av vår vardag och praktiseras hela tiden Det är genom 

representationer vi förstår varandra, vår kontext och formas till de vi är. Centralt för all 

representation är tre frågor- vem gör representationen, vad betyder den och vilken effekt har 

den (Webb, 2009). I ljuset av detta menar Hall (1997) att representation står för hur något 

återges och kan ses som en process. Processen utgår från en uppfattning av verkligheten som 

genom språket skapar mening och konstrueras som en sanning. I detta finns ett maktperspektiv, 

makten att representera något som är ens verklighet som en sanning.  

 Vidare beskriver Hall (1997) och Webb (2009) i samförstånd att representation 

kan ske i både negativ och positiv bemärkelse. Hur utfallet blir styrs av bilden av ”den andre” 

som ser olika ut i olika kontexter. Enligt Hall (1997) beror detta på att det, i olika 

samhällsgrupperingar, råder obalans i makten. Det innebär att grupper som uppfattas som 

avvikande ofta blir diskriminerade när det handlar om representation. Det är därför angeläget 

att komma ihåg att sanningen av en representation bara är sann i den mån den uppfattas och 

kodas som sådan av människor. Vad som verkar vara sant, rätt eller korrekt är i allmänhet bara 

sant, rätt eller korrekt när det ses i en specifik kontext. Att se saker som de är innebär i själva 

verket bara att se saker på det sätt som kontexten ramar in dem eller som vi vill att de ska vara 

(Webb, 2009).  

6.6 Tillämpning av teorier och centrala begrepp 

I studien används teorierna och begreppen på följande sätt: Det normkritiska perspektivet kan 

ses som ett paraply över hela studien då det har varit närvarande i alla delar, från utformningen 

av problembakgrunden till den avslutande diskussionen. Begreppet representation är primärt 

för studien och syftar till att belysa den makt som följer med att familjerättssekreterarna återger 

sin uppfattning av verkligheten som en sanning i utredningarna. Vidare löper begreppet 

inramning som en röd tråd genom hela studien och används för att synliggöra hur 

familjerättssekreterarna genom detaljer i en utredning utövar sin makt och hur de då definierar 

problemet, fastställer förståelse för problemet samt vilka lösningar de föreslår. Genussystemet 

och den postkoloniala teorin används för att ge en djupare förståelse för resultatet genom att 

vidare analysera hur och varför studien resulterade i det den gjorde.   
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7. Metod 

I följande kapitel presenteras de metoder som studien utformats utifrån. Inledningsvis beskrivs 

den kvalitativa metoden och dokumentanalys utifrån de aspekter som är viktiga för vår studie 

samt de fördelar som ligger till grund för vårt val av dessa metoder. Vidare redogör vi för den 

tematiska analysen och hur den använts som analysmetod i studien. I kapitlet framgår även de 

etiska överväganden som studien krävt, studiens urval, tillförlitlighet och trovärdighet samt hur 

arbetsfördelningen under studien har sett ut. Kapitlet innefattar även vår förförståelses 

betydelse för resultatet. 

7.1 Val av metod 

Syftet med vår studie är att synliggöra hur män och deras föräldraskap inramas i familjerättsliga 

utredningar med fokus på hur socialsekreterarna representerar män och deras föräldraskap. För 

att nå vårt syfte har vi valt den kvalitativa metoden då den är mest lämpad när det, som i vårt 

fall, handlar om att urskilja normer och andras föreställningar (jfr Patton, 2002). Enligt Bryman 

(2011) finns tre utgångspunkter som är viktiga vid definitionen av kvalitativ forskning. Det är 

en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

innebär att den är tolkningsinriktad och syftar till att öka förståelsen för deltagarnas sociala 

verklighet och deras tolkning av denna. Den sista utgångspunkten är den ontologiska som står 

för det konstruktionistiska och innebär att sociala egenskaper är resultatet av samspel mellan 

individer. Vidare menar Patton (2002) att kvalitativ forskning både kan undersöka och 

utvärdera fenomen. Han menar att det är viktigt att tänka på studiens syfte och tänkta publik 

vid utformningen av en studie och att metoden, inte mindre än kunskap, är beroende av 

sammanhang (Patton, 2002). I studien används den kvalitativa metoden för att den är en 

potentiell källa för forskning som handlar om människor (jfr Thomassen, 2007) samt för att 

uppnå en djupare förståelse för problemområdet och för att förstå samhället (jfr Patton, 2002). 

Eftersom fokus i vår studie riktas mot hur män och deras föräldraskap representeras av 

socialsekreterare har vi valt att göra en dokumentanalys av VBU-utredningar.  

Genom att göra en dokumentanalys kan vi studera hur socialsekreterarna har 

tolkat en händelse eller situation (jfr Jacobsen, 2012). I vår studie innebär det hur de tolkat 

männens lämplighet som förälder utifrån möten och samtal med dem och andra berörda. För att 

urskilja och belysa de delar av textdokumentet som är relevanta för studien bearbetas de genom 

systematiska genomläsningar (jfr May, 2013). På så vis kan texterna analyseras som ett uttryck 

för rådande föreställningar i samhället och ge en bild av hur föreställningarna skapas och 
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upprätthålls (Boréus, 2015). Metoden kräver en medvetenhet om att en nedtecknad källa kan 

vara mer genomtänkt och mindre spontan än exempelvis en intervju. Det innebär att denna typ 

av information kan vara onyanserad och tillrättalagd och vara vinklad till att passa i ett specifikt 

sammanhang. Det som utelämnas ur dokumentet kan vara lika intressant som det som faktiskt 

står där (Becker, 2008; Jacobsen, 2012; Lundström, 2008). I vår studie är detta en viktig aspekt. 

Vad är det som faktiskt står skrivet i ett så avgörande dokument som en VBU-utredning och 

vad som utelämnas är av vikt för hur socialsekreterarna representerar och inramar männen och 

deras föräldraskap. Det som intresserar oss är om attityder och föreställningar går att utläsa 

även i det tillrättalagda. Även en intervjustudie hade varit intressant för att studera attityder hos 

socialsekreterare men även intervjuer kan bli tillrättalagda. De skulle kunna säga mycket om 

socialsekreterarnas attityder men relativt lite om vad de faktiskt väljer att skriva i utredningarna.  

Vidare menar Jacobsson (2016) att det vid en dokumentanalys är lärorikt att ha kunskap om de 

metoder som föregår produktionen av dokumentet. Detta för att ha en förståelse om hur man 

ska tolka innehållet och produktionen av dokumentet i sig. Genom att utveckla socialtjänstens 

uppdrag i vår problembakgrund har vi gett läsaren en förståelse för den kontext vårt empiriska 

material är skapat i. Texterna är producerade och tänkta att konsumeras i ett specifikt 

sammanhang vilket gör att de är anpassade efter detta (Boréus 2015). När vi lokaliserat vårt 

empiriska material och studerat det talar det inte för sig självt utan måste eftertänksamt tolkas 

och analyseras (jfr Cohen, Manion & Morrison, 2011) Det innebär att det är en tolkning av 

materialet som vi kommer presentera i resultatet. Det är därför centralt att motivera varför 

texten bör läsas på valt sätt och inte förstås på något annat sätt (jfr Boréus, 2015) vilket 

motiveras i teori kapitlet.  

7.2 Urvalsmetod 

Att göra ett målmedvetet urval är enligt Patton (2002) grunden för kvalitativa studier. Ett 

målmedvetet urval säkerställer att den information som efterfrågas för studien finns att tillgå i 

utvalda fall (Patton, 2002). I vår studie innebär det att vi valt familjerättsliga utredningar för att 

säkerställa att det finns dokumentation gällande män. Vårt urval av utredningar har skett via 

hovrättsdomar för att sedan vända oss till respektive tingsrätt för att beställa ut utredningarna. 

Vi ville att utredningarna skulle vara så aktuella som möjligt och att det skulle finnas en 

spridning över Sverige. Vi valde då de 15 senast publicerade domarna på rättsdatabasen Zeteo, 

vilket visade sig ge en bra geografisk spridning. I första urvalet föll ett fall bort då det inte fanns 

en utredning som underlag. Vidare begärde vi ut 14 utredningar från berörda tingsrätter. Med 

tanke på studiens tidsram och en förförståelse om hur omfattande en VBU-utredning kan vara 
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bedömde vi att detta antal kan ge oss det underlag vi behöver för att genomföra studien men 

inte bli för omfattande så att noggrannheten åsidosätts. 

7.3 Analysmetod 

Vi har inspirerats av den tematiska analysen i granskningen av vårt empiriska material. Denna 

metod beskriver både Bryman (2011) och Denscombe (2009) som en av de vanligaste 

analysmetoderna för kvalitativdata.  Enligt Bryman (2011) är tematisk analys svår att isolera 

som en egen metod då sökandet efter teman kan ingå i flera analys metoder. Vissa hävdar att 

en tematisk analys går att likställa med vanlig kodning som innebär att ett ord motsvarar en kod 

medan andra hävdar att ett tema består av en grupp av flera koder (Bryman, 2011). Det finns 

dock utarbetade tillvägagångsätt där ett är Framework som innebär att arbeta utifrån en matris 

som strukturerar funna teman och under teman. Vidare kan teman även identifieras genom att 

undersöka repetitioner, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, teori relaterat material och 

avsaknad av data (Bryman, 2011). Eftersom inramning är ett centralt begrepp för hela vår studie 

har analysen baserats på hur olika inramningar av männen och deras faderskap går att utläsa i 

VBU-utredningarna. Analysen av empirin har skett i flera steg och i bilden nedan illustreras 

den analysstrategi vi använt oss av steg för steg. 

 

  Steg 1 

Upprepade genomläsningar av utredningarna. 

Steg 2 

Markering av citat och resonemang kopplade till studiens syfte. 

Steg 3 

Markering av citat och resonemang kopplade till studiens teorier och 

tidigare forskning. 

Steg 4 

Diskussion om upptäckter i utredningarna och uppmärkning av  

framträdande teman i dem. 

Steg 5 

Genomläsning och markering av citat i utredningarna sorterade efter 

 teman. 

Steg 6 

Utformning av citatlista med utgångspunkt i varje tema. 

Steg 7 

Analys med utgångspunkt i varje tema. 

Steg 8 

Helhetsanalys med utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar 

och teorier. 

Figur 1. Analysmodell 
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Figuren visar att analysen bestod av flera steg där steg 1-3 behandlade inläsning av empirin för 

att skapa en helhetsbild och förståelse för utredningarna. I detta skede antecknades och 

markerades citat och resonemang i utredningarna som bedömdes vara av betydelse för studien. 

I samma steg sammanställdes en kort sammanfattning av varje utredning för att lättare ge en 

överblick och synliggöra gemensamma drag. Sammanfattningen återfinns i tabellform i kapitlet 

”Resultat”. I steg 4 diskuterades varje utredning var för sig och därefter som en helhet. 

Gemensamma teman identifierades och de teman vi då kunde utläsa var Kvinnor förstår kvinnor 

bäst, Kultur, Kriminalitet, Auktoritära fäder, Rättshaveristen, Hjälpsökande fadern och den 

Moderna mannen. De sammanfördes till tre teman Kultur som förklaring, Isärhållning av kön 

och kvinnor förstår kvinnor bäst samt Den mottagliga fadern vs. den auktoritäre 

rättshaveristiske fadern. I steg 5 och 6 lästes empirin ytterligare en gång och citaten 

kontrollerades och sorterades efter teman och en citatlista utformades. I steg 7 och 8 

analyserades och tolkades resultatet utifrån upptäckta teman och som en helhet med 

utgångspunkt i studiens syfte, frågeställningar samt teorier.  I detta skede sökte vi olika 

tolkningar av vårt resultat och våra teman och de analyserades med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkterna för att fördjupa förståelsen och fånga den kvalitativa mångfalden. I detta 

skede var avsikten att inte enbart fokuserar på det som stödjer den egna tolkningen utan även 

se alternativ förståelse av det empiriska materialet.  

7.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

En studies trovärdighet innebär om studien faktiskt mäter det den är avsedd att mäta vilket i 

förlängningen innebär om den svarar upp mot syftet. I en dokumentstudie kan faktorer mätas 

indirekt och metoden är därför användbar när syftet är att undersöka tolkningar och synpunkter 

på händelser (Jacobsen, 2012). Tillförlitligheten vid en dokumentstudie innebär vikten av att 

fastställa äktheten av dokumenten, exempelvis att författaren samt plats och datum för när 

dokumentet tillverkades är fastställda. Det forskaren också behöver ha i åtanke är dokumentets 

trovärdighet utifrån författarens ställning och situation, dennes faktiska tillgång till det som 

beskrivs och författarens tolkning av detta (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Vid användning 

av sekundärdata finns inte samma kontroll över tillförlitligheten som vid insamling av 

primärdata där forskaren själv har en större medveten om tillförlitligheten. Frågor som bör 

ställas mot dokumenten är vem som samlat in data samt vilka metoder som används vid 

datainsamlandet (Jacobsen, 2012).  I vår studie finns det inget som betvivlar dokumentens 

äkthet då de är både underskrivna, daterade och producerade i en tillförlitlig organisation. 

Eftersom studien syftar till att studera hur socialsekreterarna representerar männen och deras 
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föräldraskap i utredningarna så är det just tolkningen som författaren gjort som vi studerar. 

Detta innebär att studien svarar upp mot de krav som ställs för att ge god trovärdighet och 

tillförlitlighet. Vilket eventuellt kan ställas mot det Patton (2002) beskriver om att kvalitativa 

studiers trovärdighet kan vara svår att mäta. Avgörande för att bedöma trovärdigheten i en 

studie är hur pass rik på information och djupgående studien är, samt förmågan hos författaren 

att analysera empirin. 

7.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) har forskare ett särskilt ansvar mot de människor som medverkar 

eller påverkas av den forskning som bedrivs. En viktig aspekt i forskningsetiken är hur de 

människor som medverkar i forskningen får behandlas, och givetvis måste de medverkande 

skyddas mot kränkningar. Vår empiriska data består av offentliga dokument som trots sin 

offentlighet kan innehålla uppgifter som kan upplevas integritetskränkande av berörda parter. 

Detta innebär ett forskningsetiskt dilemma i och med att vårt empiriska material innehåller 

känslig information samt personuppgifter om enskilda personer. Detta är något vi måste ta 

ställning till då vi inte kommer kontakta de som dokumenten handlar om eller de som 

producerat de samma. I vetenskapsrådets tidigare rekommendationer (jfr vetenskapsrådet, 

2002) beskrivs fyra forskningsetiska krav som ingår i individskyddskravet vid forskning. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Av dessa 

är konfidentialitetskravet högst väsentligt för oss. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 

i studien som är av etisk känslig karaktär ska återges så att individer inte kan identifieras samt 

att obehöriga inte ska kunna komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). För att ta hänsyn 

till detta kommer vi inte skriva ut målnummer på de domar där vi inhämtat utredningarna. Vi 

kommer även handskas varsamt med dokumenten och inga namn eller platser kommer att 

lämnas ut i vår uppsats. Som ett etiskt ställningstagande kommer vi att avidentifiera samtliga 

parter i de utredningar vi granskar. Ett etiskt dilemma som uppkommit under studiens gång är 

huruvida etnicitet och ursprungsland ska redovisas i uppsatsen. Ur ett postkolonialt perspektiv 

är det problematiskt att benämna dessa fäder som en homogen grupp och inte som individer 

samtidigt som konfidentialitetskravet innebär att individer inte ska kunna identifieras. 

Konflikten mellan de båda slutade i ett ställningstagande där fädernas etnicitet och 

ursprungsland inte redovisas i samband med huvuddragen i utredningen utan att det homogena 

begreppet utomeuropeisk används. Vidare bedömer vi ändå att det är av vikt att inte reproducera 

föreställningen av det den postkoloniala teorin kallar ”den andre” och de länder fäderna 

kommer ifrån kommer att redovisas men inte i anslutning till en specifik utredning. 
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7.6 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen är central för vår uppsats då den bygger på tolkning av empirin. Vi skulle 

kunnat komma fram till olika saker och synvinklar beroende på med vems ögon vi tittar på det 

empiriska materialet. Därför har det hela tiden varit en gemensam process där vi diskuterat, 

värderat och analyserat alla delar i uppsatsen tillsammans. Båda har varit delaktiga i 

framtagning av artiklar, litteratur, debatt samt överläggning av vilka delar och text som ska vara 

med i slutprodukten. Alla tankar, tolkningar och analyser samt skriven text är en blandning av 

oss båda, vad vi har värderat som betydelsefullt i syfte att skapa en färdig uppsats där vi båda 

känner att vi bidragit lika mycket och kan stå bakom alla delar av studien. 

7.7 Förförståelse 

Förförståelse är en viktig aspekt då vår studie är en kvalitativ studie och därmed tolkande och 

konstruktionistisk (jfr Bryman, 2011). Eftersom vi tolkar och analyserar vår empiriska data har 

vi ett ansvar att ge läsaren insyn i vilka perspektiv och utgångspunkter tolkningarna bygger på 

(jfr Andersson & Swärd, 2008). En viktig del i detta är förförståelsen som alltid finns med oss 

och som är påverkad av vår historia, kultur och tradition. Likaså tenderar fördomar vi bär på att 

tas förgivna och användas oreflekterat vilket påverkar vad vi lägger vikt på i en studie (jfr 

Birkler, 2008). Detta innebär att vår förförståelse påverkar den tolkning och analys som görs i 

studien och är därför viktig att upplysa om.  Vår förförståelse är att vi är vita kvinnor som lever 

i kärnfamiljer med barn och man. Vi kommer inom kort att avsluta vår akademiska utbildning 

och kunna räkna oss till medelklassen efter att ha vuxit upp som arbetarklass och förvärvat 

mesta delen av vår yrkeserfarenhet i lågavlönade ”kvinnoyrken”. Vi har även arbetet en tid på 

socialtjänsten med barnavårdsärenden. Med denna förförståelse tolkas vårt material. 

8. Resultat och analys 

I detta kapitel beskriver vi, med utgångspunkt i dokumentstudien, hur män och deras 

föräldraskap inramas i familjerättsliga utredningar samt hur Familjerättssekreterarna 

representerar män och deras föräldraskap. Kapitlet struktureras med hjälp av de tre temana 

”Kultur som förklaring”, ”Isärhållning av kön och kvinnor förstår kvinnor bäst” samt ”Den 

mottagliga fadern vs den auktoritäre, rättshaveristiske fadern”. I samtliga teman presenteras 

resultat, tolkning och den teoretiskt förankrade analysen löpande. Vidare har samtliga personer 

i utredningarna avidentifierats genom att använda benämningar som modern, fadern, sambo 

och bonusförälder i stället för personernas namn. Barnen i utredningarna och eventuella syskon 
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har avidentifierats genom att endast benämnas barnet, syskon, bonussyskon osv. Barnen har 

även könsneutraliserats genom att benämnas hen för att ytterligare stärka avidentifiering av 

dem. För studiens syfte är endast föräldrarnas, och i vissa fall bonusföräldrarnas, och 

familjerättssekreterarnas kön av intresse. Genomgående i kapitlet används ordet utredning och 

syftar då till en Vårdnad-, boende-, och umgängesutredning. Även ordet familjerättssekreterare 

används genomgående och syftar då till en socialsekreterare på socialtjänstens familjerätt. När 

ordet utredare förekommer i citaten så kan det likställas med familjerättssekreterare. I 

kommande stycke följer en kort sammanfattning av utredningarna samt en presentation av 

empirin som helhet. 

8.1 Presentation av studiens empiriska underlag 

I nedstående tabell beskrivs de utredningar som legat till grund för vårt resultat och analys. De 

presenteras i tabellform för att ge en kort och överskådlig bild av deras innehåll. Tabellen skall 

läsas enligt följande. 

Nr- det nummer vi har gett utredningen för att kunna referera till den trots avidentifiering. 

Etnicitet- vilken etnicitet de båda föräldrarna har. Moder yrkar- det modern yrkar i rätten. Fader 

yrkar- det fadern yrkar i rätten. Utredningen- huvuddragen i utredningen. Förslag till beslut- det 

förslag till beslut som Familjerättssekreteraren ger i utredningen. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av det empiriska materialet 

Nr Etnicitet Moder 

yrkar 

Fader 

yrkar 

Utredningen Förslag till 

beslut 

1 Svensk Ensam 

vårdnad 

Gemensam 

vårdnad 

Samarbetet obefintligt och misstroendet djup. Moderns berättelser 

om faderns aggressivitet och påstådda missbruk bedöms som 

trovärdigt.  

Moder ensam 

vårdnad. 

Dagumgänge 

fader. 

2 Svensk Ensam 
vårdnad 

Bestrider. 
Vill ha 

ensam 
vårdnad. 

Föräldrarnas kamp om barnet har inneburit en kaotisk tillvaro. 
Båda har kvarhållit barnet efter umgänge. Barnet har behov av 

båda föräldrarna. Fadern ej samverkat till utredningen i önskad 
utsträckning. 

Inget förslag 
ges. 

Överlämnas till 
tingsrätten för 

beslut. 

3 Svensk Ensam 

vårdnad 

Gemensam 

vårdnad 

Modern tycker fadern brister i föräldraförmåga. Fadern delaktig 

pappa. Betonar vikten av en nära relation till båda föräldrarna.  

Gemensam 

vårdnad.  

4 Utom-

europé 

Motsätter 

sig. Vill 

ha ensam 
vårdnad 

Ensam 

vårdnad 

Utredningen anser att de inte kan bortse från moderns berättelse 

om fysiskt och psykiskt våld från fadern och dennes familj. [Utan 

bevisning]. Beaktar ej faderns oro om bortförsel. Lägger vikt vid 
faderns okunskap om barn. Modern skyddad boende. 

Modern ensam 

vårdnad. 

Umgänge med 
umgängesstöd 

fadern. 

5 Svensk Fortsatt 

gemensa
m 

vårdnad 

Ensam 

vårdnad 

Anser att fadern behöver ensam vårdnad för att trygga barnet. 

Modern ett tungt bagage, fadern fast arbete och god ekonomi. 
Samt är fadern hjälpsökande och tar emot den hjälp som erbjuds.  

Fadern ensam 

vårdnad. 

6 Utom- 
europé 

Ensam 
vårdnad. 

Ensam 
vårdnad 

Modern berättar om våld och övergrepp från fadern och familj. 
Fadern tvivlar på moderns omsorgsförmåga. Utredarna uppfattar 

att det finns kulturella krafter och seder som påverkar situationen 

mellan föräldrarna och som är mycket svår att förändra. Modern 
skyddat boende.  

Modern ensam 
vårdnad. 

Umgänge med 

umgängesstöd 
fadern. 
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7 Svensk Motsätter 
sig. Vill 

ha ensam 

vårdnad 

Ensam 
vårdnad 

Modern berättar om hur hon utsatts för hot och våld av fadern. 
Fadern anser att det finns en strukturell anledning till att han 

ifrågasätts och det är för att han är man. Parterna har diametralt 

olika uppfattningar om situationen. 

Modern ensam 
vårdnad. 

8 Moder 

svensk 

Fader 
europé  

Ensam 

vårdnad 

Motsätter 

sig. Vill ha 

fortsatt 
gemensam 

vårdnad. 

För att försäkra en kontinuerlig kontakt med båda föräldrarna, 

samt bedöms inte ha så stora samarbetssvårigheter är gemensam 

vårdnad möjlig. Modern menar att fadern brister i omsorgen. 
Fadern vill vara delaktig och anser att modern försvårar ett 

samarbete.  

Fortsatt 

gemensam 

vårdnad.  

9 Svensk Motsätter 

sig. Vill 
ha ensam 

vårdnad. 

Ensam 

vårdnad 

Parterna i djup konflikt. Utredarna bedömer fadern olämplig som 

ensam vårdnadshavare, då de ej fått tillfredställande inblick i 
barnets liv där, samt en auktoritär uppfostran av syskon, fadern ej 

tagit emot hjälp för. Fadern trotsar tingsrättens dom. 

Modern ensam 

vårdnad. 

10 Moder 

svensk 

Fader 

utom- 

europé  

Ensam 

vårdnad 

Gemensam  

Vårdnad 

Modern framför en oro att låta barnet vara själv med fadern då han 

förr kunde bli arg. Samt påtalar samarbetssvårigheter. Fadern vill 

bara träffa sitt barn. Framkommer att de har svårigheter att 

kommunicera. 

Modern ensam 

vårdnad. 

Umgänge med 

umgängesstöd 

fadern. 

11 Svensk Ensam 
vårdnad 

Ensam 
vårdnad 

Modern beskriver en psykisk misshandel från fadern. Fadern 
menar att barnen är negativt påverkade av modern. 

Samarbetsproblem grund för ensam vårdnad.  

Modern ensam 
vårdnad. 

Umgänge med 

fadern går idag 
inte fastställa. 

12 svensk Ensam 

vårdnad  

Ensam 

vårdnad 

Båda föräldrarna brister i omsorg av barnen. Utredaren anser att 

modern bäst kan tillgodose barnens behov av struktur och omsorg. 

Modern svårt att samarbeta med fadern. Fadern har en bestämd 
uppfattning om hur barnen ska tas omhand. 

Modern ensam 

vårdnad.  

13 Utom-

europé  

Ensam 

vårdnad 

Bestrider. 

Vill ha 
ensam 

vårdnad. 

Moder och barn menar att fadern är våldsam. Fadern menar att 

detta är falska anklagelser. Samarbetssvårigheter hindrar 
gemensam vårdnad. Fadern bra jobb, villa, svensk sambo. 

Utredningen bedömer att fördelarna är större med fadern som 

ensam vårdnadshavare.  

Fadern ensam 

vårdnad.  

14 svensk Ensam 

vårdnad 

Bestrider. 

Vill ha 

Ensam 
vårdnad. 

Enligt modern är fadern farlig och barnen rädda för honom. 

Modern undanhåller barnen från fadern trots dom på 

växelvisboende. 

Moder ensam 

vårdnad.  

 

Nedan följer ytterligare en sammanställning av vissa resultat väsentliga för studiens 

problembakgrund. Det första diagrammet kopplar tillbaka till det faktum att många fäder 

upplever att kvinnor har fördelar i vårdnadstvister och oftare tilldelas ensam vårdnad. 

Diagrammet illustrerar vilka förslag till beslut som Familjerättssekreterarna lämnar i de 14 

VBU-utredningar som utgör vår empiri.  

                

Figur 1. Familjerättssekreterarnas förslag till beslut i utredningarna 
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Diagrammet visar att i de utredningar vi läst föreslår Familjerättssekreterarna att modern ska få 

enskild vårdnad i 65% av fallen och att fadern ska få det i 14% av fallen. Att gemensam vårdnad 

föreslås i 14% av fallen torde kunna kopplas till lagändringen 2006 gällande 

samarbetssvårigheter och visar på ett liknande resultat som vårdnadsutredningen ”Se barnet!” 

(SOU 2017:6). 

 Vidare har både problembakgrund och den tidigare forskningen lyft problem 

kopplade till kvinnodominansen inom Socialtjänsten och flertalet källor påstår att kvinnor 

förstår kvinnor bäst vilket leder till opartiska och osakliga bedömningar i socialtjänstens 

utredningar. I studiens samtliga (100%) utredningar är familjerättssekreterarna kvinnliga. Detta 

är något vi återkommer till i temat Isärhållningen av kön.  

 I kommande stycken redovisas resultat och analys utifrån temana ”Kultur som 

förklaring”, ”Isärhållning av kön och kvinnor förstår kvinnor bäst” samt ”Den mottagliga fadern 

vs. den auktoritäre, rättshaveristiske fadern”. 

8.2 Kultur som förklaring 

I de 14 utredningar vi studerat behandlar 4 fall där fadern är av utomeuropeisk härkomst. Att 

göra denna uppdelning och behandla de utomeuropeiska fäderna som en homogen grupp är 

problematisk på många sätt och är deskriptiv för den uppdelning mellan öst och väst som är 

karakteristisk för den postkoloniala teorin och den skillnad som enligt teorin fortfarande görs i 

spår av den tidigare kolonialismen, där väst ser sin kultur som överlägsen andra. I ljuset av detta 

har vi efter etiskt övervägande valt att skriva ut fädernas kulturella bakgrund här men inte i 

tabellen. Således kan utomeuropeisk i denna studie likställas med Kurd, Iranier, Irakier och 

Guatemalan. I 3 av utredningarna är det tydligt att kulturen får stå för inramningen av problemet 

och i samtliga att den får stå för inramningen av fadern. Enligt Eliassi (2015) är det vanligt 

förekommande att svenska socialarbetare använder kultur som främsta förklaringsmodell för 

sociala problem hos klienter med utländsk bakgrund. Detta trots att Sveriges välfärdsstat ofta 

förknippas med universalism och mångkultur. I citatet nedan blir det tydligt hur kultur får stå 

för inramningen av både problemet och fadern. 

 

Utredarna uppfattar att det finns kulturella krafter och seder som påverkar situationen mellan 

föräldrarna och som är mycket svåra att förändra. Modern som kvinna, med hennes historia 

tillsammans med [annan man] och att hon fått barn utomäktenskapligt, har medfört att fadern 

och hans familj är djupt besvikna på och saknar förtroende för modern vilket utredarna fått 

konkreta uttryck för i deras sätt att se på och behandla modern (Utredning 6). 
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Citatet visar att familjerättssekreterarna har valt att förklara familjesituationen med hjälp av 

faderns och hans familjs kulturella tillhörighet. För att dra denna slutsats har 

familjerättssekreterarna oreflekterat upprepat moderns ord om faderns våld kontinuerligt 

genom utredningen. I ljuset av det postkoloniala feministiska perspektivet kan det härledas till 

en västerländsk bild av att den förtryckta kvinnan ska räddas från sin kultur. Enligt Eriksson, 

Eriksson och Thörn (1999) lever detta synsätt fortfarande kvar och kan ligga bakom att 

familjerättssekreterarna inte vid något tillfälle överväger andra bakomliggande orsaker. När 

detta sker finns en risk att inte familjesituationen utreds på ett opartiskt sätt, icke baserat på 

normer samt att andra bakomliggande orsaker bortses från. Jämför Eliassi (2015) som menar 

att bakomliggande orsaker bortses ifrån när svenska socialsekreterare förklarar sociala problem 

hos andra kulturella grupper. Det framgår inte vid något tillfälle att familjerättssekreterarna 

övervägt andra bakomliggande faktorer till familjens komplicerade situation än just kulturell 

tillhörighet, trots detta berör de inte ämnet med vare sig modern eller fadern. Inte vid något 

tillfälle problematiseras vare sig etnicitet eller kultur vilket Herz (2012) menar är en viktig 

aspekt av socialt arbete beroende på socialtjänstens status som myndighet.   

                  Det som istället ges stor plats åt i utredningen är att återupprepa faderns uttryckta 

hat gentemot modern. Det är möjligt att fadern hatar modern, hon har tagit hans barn ifrån 

honom och han har ingen vetskap om var barnet befinner sig eller hur det mår men det är även 

viktigt att reflektera över om det kan handla om en språklig missuppfattning eller tolkning. Har 

fadern uttryckt hat för modern i ordets svenska bemärkelse eller har översättningen mellan 

språken samt tolken och familjerättssekreterarens tolkning förändrat innebörden av det fadern 

ursprungligen sagt. När samtal genomförs med tolk har familjerättssekreteraren ett stort ansvar 

att det som skrivs i utredningen är representativt för det som ursprungligen uttryckts och risken 

för att fördomar och förutfattade meningar återspeglar sig i det som skrivs är stor. I ljuset av 

Loomba (2008) som menar att väst har en syn på andra kulturer som mindre värda, dumma och 

i behov av att räddas kan såna fördomar bli representerade i en situation som tillåter tolkning. 

Att fadern uttrycker hat mot modern tolkar familjerättssekreterarna som att det råder 

maktobalans mellan honom och modern vilket citatet nedan visar. 

 

Utredarna kan inte med säkerhet veta vad som hänt mellan föräldrarna, ord står mot ord. 

Huruvida det förekommit fysiskt våld eller inte, vet bara föräldrarna själva. Utredarnas 

uppfattning utifrån vad som framkommit i utredningen och de referenser som inhämtats, är 
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att det råder en maktobalans mellan föräldrarna där modern på olika sätt befunnit sig i ett 

underläge och i en mycket utsatt situation gentemot fadern och hans familj (Utredning 6). 

 

Citatet visar att ord står mot ord men att familjerättssekreterarnas uppfattning är att det råder 

maktobalans mellan föräldrarna. Eftersom familjens problem inte belyses ur andra synvinklar 

relateras beroendeställningen till faderns traditionella synsätt och auktoritet i utredningens 

analys vilket innebär att kulturen får stå som främsta förklaringsmodell. Detta tyder på det 

Eliassi (2013) beskriver om att det finns en allmänt vedertagen idé i svenskt socialt arbete om 

att invandrarfamiljer och det vita svenska samhället har två olika värdesystem med olika 

världsbilder om familj- och könsrelationer. Detta kan även härledas till att 

familjerättssekreterarna bedömer att risken för våld i familjen inte går att bortse ifrån när fadern 

är av utomeuropeisk härkomst. Ur ett postkolonialt perspektiv kan det förklaras med ett 

heterogent synsätt och en avskiljning mellan öst och väst där väst ses som modernt och öst som 

förtryckt. Detta tyder på att förutfattade meningar om viss kulturell tillhörighet spelar en 

avgörande roll i hur inramningen av fadern görs i utredningarna. Det läggs större vikt vid 

eventuell risk än vid bevisning vilket citatet nedan visar. 

 

Både [modern] och [fadern] har lyft fram oro kring omsorgsförmågan hos den andre 

föräldern. Föräldrarna ger olika bilder av hur familjesituationen har sett ut. [Modern] har 

under utredningstiden beskrivit att hon utsatts för såväl fysiskt som psykiskt våld av både 

[fadern] och [faderns] familj. Våldet har indirekt riktats mot [barnet] då [fadern], enligt 

[moderns] uppgift, slagit henne i magen under graviditeten och talat nedvärderande om 

barnet i magen. Det har inte framkommit uppgifter, varken i samtal med fadern eller i 

registerutdragen, som tyder på att det skulle finnas risker för [barnet] i form av 

våld/övergrepp hos fadern, fadern förnekar även [moderns] uppgifter om våld. Klart för 

utredare är att utsätta en närstående till barnet för våld är att brista i omsorg om barnet. Om 

de uppgifter [modern] uppgivit om förekomst av våld stämmer, som utredare inte kan bortse 

från som en risk, skulle detta vara en allvarlig omsorgsbrist hos fadern. Ett barn som växer 

upp i en familj där det förekommit våld mellan föräldrarna far illa och kan bli traumatiserat. 

I utredningen har [fadern] framfört en oro för att [barnet] ska föras ut ur landet om modern 

får enskild vårdnad. [Modern] framför ingen sådan önskan, hon har under utredningstiden 

beskrivit framtidsplaner för henne och dotterns liv i Sverige. [Modern] menar att hon inte 

kommer fly, utan att det i så fall blir tal om ett besök i hemlandet. Utredarens uppfattning att 

det finns en risk kring denna aspekt, men att den inte bör tillmätas avgörande betydelse 

(Utredning 4).  
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Citatet visar att det inte finns något bevis för att fadern utsatt modern eller barnet för våld eller 

övergrepp men att familjerättssekreteraren inte kan bortse från att det finns en risk för att detta 

har skett eller kommer att ske. Detta samstämmer med det Eliassi (Eliassi 2006; Eriksson 2006; 

Kamali 1997; Pringle 2010; Wikström 2007 refererat i Eliassi 2013) beskriver om att svenska 

socialarbetare, har en föreställning om att män med viss utländsk bakgrund har en kulturell 

förmåga att vara våldsamma. Vänder vi oss till den postkoloniala teorin kan detta vara beroende 

av föreställningar av” den andre” (se Loomba 2008). Vidare i utredningen ges faderns oro för 

att barnet ska föras ut ur landet ingen avgörande betydelse vilket kan tolkas som att det finns 

föreställning om att modern har det huvudsakliga ansvaret för barnet både kopplat till 

föreställningar om hur familjer fungerar i denna kultur men även till traditionella föreställningar 

om moderns ansvar för barnen (jfr Hirdman, 2001). Vidare kan det tyda på det Bangura 

Arvidsson (2003) hävdar gällande att fäder i just kontexten föräldraskap har en lägre ställning 

i hierarkin än kvinnor. Detta innebär att normer och föreställningar gällande både kultur och 

föräldraskap samverkar.  

                     Gemensamt för dessa utredningar är att familjerättssekreterarna hänvisar till 

kulturen för att förklara och beskriva problemet. I utredningarna finns inget som tyder på att 

andra förklaringssätt har beaktats. Det framgår även att familjerättssekreterarna använder 

kulturell bakgrund som tolkningsram när det gäller exempelvis mäns våld mot kvinnor och att 

risken för att våld förekommer inte går att bortse ifrån. Vilket också bekräftas av Erikssons 

(2003; 2006) studier om familjerätten och deras hantering av fäders våld. Detta innebär att i 

representationen av fäderna läggs stor vikt vid deras kulturella tillhörighet och framställningen 

av dem görs med hjälp av kulturen. Att föreställningar gällande etnicitet och kultur beskrivs på 

detta oreflekterade sätt leder till att förutfattade meningar om detsamma reproduceras i det 

sociala arbetet och på så vis ses som objektiva. I sin tur leder det till att familjerättssekreterarna 

i samtliga fall föreslår att fadern endast ska få träffa sitt barn med umgängesstöd. Han ramas in 

som en potentiellt farlig fader. I ljuset av Eliassis (2015) resonemang om att integration ofta 

jämställs med att rädda invandrade/muslimska kvinnor från deras kultur, män och familjer tyder 

denna studien på att det även innefattar att barn ska räddas från sina fäder. 

 Även i den fjärde utredningen där både modern och fadern har en utomeuropeisk 

härkomst spelar kulturen en roll. Här beskrivs pappan som ”väletablerad i Sverige, han har 

arbete, sambo, bostad och ett nyköpt hus” (utredning 13). Det ges mycket plats åt den svenska 

sambons berättelse om den pågående vårdnadstvisten vilket modern till barnet beskriver på 

följande vis. 
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[modern] berättar att när [fadern] träffade [sambon] blev hon glad, tänkte att det var bra för 

[barnet] att pappan hade ett stabilt förhållande. Tyvärr har dock [sambon] förvärrat 

föräldrarnas konflikt genom att hon anmäler [modern] till polis och socialtjänst. [pappan] 

utnyttjar att [sambon] är svenskfödd och att hon är anställd på kommunen. [modern] upplever 

att utredarna för barnavårdsutredningen påverkades av samtalet med [sambon], att de innan 

samtalet med henne lyssnade på [modern] men att de sedan inte trodde på henne alls 

(Utredning 13).  

 

Citatet visar att modern anser att fadern har en fördel av att ha en svensk sambo och att sambons 

ord väger tyngre än moderns. Eftersom sambon har fått stort utrymme i utredningen går det inte 

att bortse från att hon har haft en avgörande roll för utredningens utfall. Detta kan tyda på att 

män och kvinnor anses ha olika egenskaper som föräldrar (Biblarz & Stacey, 2010) och att 

sambon anses komplettera fadern i föräldraskapet.  I och med den svenska sambon förstärks 

faderns anknytning till den västerländska kulturen och dess värderingar vilket även kan utläsas 

i utredningens skyddsbedömning där det står ”Att [sambon] finns i familjen innebär dock en 

skyddsfaktor för våld […]” (utredning 13). Att fadern i detta fall ramas in som välintegrerad i 

det västerländska samhället leder till ett helt annat utfall än i utredningarna innan, han får ensam 

vårdnad om barnet.  Detta kan kopplas till Herz (2012) beskrivning om det sociala arbetet som 

normaliserande där målet med arbetet är att bistå eller styra människor mot det som räknas som 

samhällsidealet samt rådande uppfattningar om vad som är normalitet. Att fadern beskrivs som 

väletablerad i Sverige kan tolkas som att han också passar in i normalitetsnormen i Sverige 

vilket även bekräftas genom Eliassis (2015) resonemang om att invandrare ska genomgå en 

förändring och omfamna demokrati, modernitet och upplysning. 

8.3 Isärhållning av kön och kvinnor förstår kvinnor bäst 

I de utredningar vi studerat representeras fäderna och mödrarna på olika sätt. Det traditionellt 

kvinnliga respektive manliga hålls isär och det går att utläsa att det ses som varandras motsatser. 

Om vi vänder oss till Hirdman (1988;2001) är detta hur genussystemet fungerar, det återskapas 

av alla människor i alla sociala kontexter samt ligger till grund för alla system i samhället. Till 

följd av detta går det inte att med säkerhet utläsa om isärhållningen görs av 

familjerättssekreteraren eller om den sker av föräldrarna själva. Dock tyder studien på att 

traditionella könsroller upprätthålls samt att det traditionellt kvinnliga värderas högre i denna 

kontext. 

 Studien visar både skillnader i det som står skrivet om fäderna och mödrarna samt 

vilken känsla texten förmedlar till den som läser. Huruvida åtskillnaderna i texten beror på att 
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fadern och modern har fått olika frågor, baserade på könstillhörighet eller om de svarar olika 

på samma fråga, baserat på könstillhörighet, går inte att urskilja. Skillnaderna i hur fadern och 

modern representeras är huvudsakligen att moderns berättelse bygger på känslor samt är 

berättande och målande medan faderns är saklig och i mindre utsträckning anspelar på känslor. 

Citatet visar hur modern och fadern beskriver samma barn. 

 

Fadern beskriver [barnet]: [Barnet] är en 9 årig [hen] som är glad och positiv. [Barnet] tycker 

enligt [fadern] om att röra på sig, cykla, leka ute och älskar att bada. På fritiden spelar [barnet] 

fotboll [veckodagar]. [Barnet] har tidigare ridit och [fadern] har fått den uppfattningen att 

[hen] skulle vilja börja rida igen […]      

Modern beskriver [barnet]: Enligt [modern] är [barnet] den av barnen som har tagit mest 

skada av föräldrarnas separation. Detta har visat sig i fysiska åkommor som ont i magen, 

hetsätning. [Barnet] har enligt [modern] gått upp i vikt och går nu på barnspecialisten och 

kommer till hösten att få en psykologkontakt. [Barnet] har även enligt [modern] mardrömmar 

och har även kissat och bajsat på sig i perioder. […] (Utredning 3). 

 

Citatet ovan visar hur fadern och modern beskriver samma barn men på olika sätt. Fadern 

beskriver sakligt barnet utifrån fakta medan modern beskriver barnet utifrån känslor samt på ett 

personligare och mer utlämnande sätt. Detta förmedlar två olika saker till 

familjerättssekreteraren. Vidare beskriver mödrarna även fäderna på samma målande och 

känslomässiga sätt. Citaten nedan illustrerar hur en moder beskriver barnets fader. 

 

[modern] klarar inte av att vara i samma rum som [fadern] ”Han är som ett stort, svart 

energihål som suger ur all motståndskraft” säger [modern]. Det är inte [fadern] som har 

förändrats, utan det är [modern] som har kommit till insikt (Utredning 7). 

 

I citatet beskriver modern fadern på ett känslomässigt och personligt sätt vilket förmedlar en 

känsla av samförstånd och förtroende mellan henne och familjerättssekreteraren. Liknande citat 

från fäderna förekommer inte vid något tillfälle. Detta kan tyda på att fäder inte känner någon 

tillit till kvinnliga familjerättssekreterare (Storhaug & Ojen, 2012; Bangura Arvidsson, 2003). 

Vidare kan det även tolkas med hjälp av det Barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen 

påstående om att kvinnor förstår kvinnor bäst. Överfört till genussystemet där kvinnor och män 

befinner sig på olika arenor i samhället och vissa egenskaper tillskrivs de olika könen är det 

rimligt att tro att det är lättare att relatera till det egna könets egenskaper där kvinnor traditionellt 

tillskrivs mer omsorgstagande och sociala egenskaper (se Kullberg, 2004). Vidare tillskrivs 

mödrarnas berättelse större trovärdighet i denna kontext vilket citatet nedan tyder på. 
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Vad gäller denna konflikt så har [modern] på ett trovärdigt sätt berättat hur hon ensam fick 

ta hand om [barnet] när de bodde tillsammans och att [fadern] ofta var ute på kvällarna och 

kom hem i berusat skick. Vi bedömer [moderns] uppgifter som trovärdiga […] (Utredning 

7). 

 

Citatet visar hur familjerättssekreterarna förstärker moderns berättelse genom att bedöma den 

trovärdig. Detsamma förekommer sällan ifråga om fäderna. I stället får mödrarnas 

beskrivningar av faderns bristande omsorgsförmåga eller tidigare kriminalitet stort utrymme i 

utredningarna. När familjerättssekreterarna föreslår att modern ska tilldelas enskild vårdnad 

förstärker de mödrarnas berättelse genom att flertalet gånger, i helhet, upprepa moderns ord om 

faderns dåliga egenskaper, vilket synes leda till att de lättare kan motivera enskild vårdnad. I 

inget avseende tas hänsyn till eller reflekteras över den pågående konflikten och hur den 

påverkar de uppgifter som framkommer.  Ett exempel är när faderns påstådda missbruk 

konsekvent återupprepas genom moderns ord om detta.  En gång skrivs faderns egna ord fram 

vilket citatet nedan visar. 

 

 [Fadern] förnekar såväl missbruksproblem som aggressivt beteende. [Fadern] har inkommit 

med läkarutlåtande där [fadern] gjort tester som visat att [fadern] under tiden inte visade 

några tecken på missbruk (Utredning 1).  

 

Citatet visar att fadern inkommit med läkarutlåtande för att avvisa påståenden om missbruk 

trots detta ramas fadern in som potentiell missbrukare genom moderns ord. Ytterligare uppgifter 

som kan bedömas som mindre sakliga förekommer, exempel på detta är ”förekommer inte 

längre i polisens misstankeregister” (utredning 7) samt ”Enligt [modern] satt [fadern] inne 1,5 

år för väpnat rån när han var en tonåring och hon uppger att han använt droger ” (utredning 9). 

Uppgifterna hänvisar till tidigare kriminalitet hos fäderna och återupprepas för att stärka 

motiveringen till ensam vårdnad för modern. I samband med detta bedöms även moderns oro 

som mer trovärdig än faderns. 

 

Både [modern] och [fadern] har lyft fram oro kring omsorgsförmågan hos den andre 

föräldern. Föräldrarna ger olika bilder av hur familjesituationen har sett ut. [Modern] har 

under utredningstiden beskrivit att hon utsatts för såväl fysiskt som psykiskt våld av både 

[fadern] och [faderns] familj. Våldet har indirekt riktats mot [barnet] då [fadern], enligt 

[moderns] uppgift, slagit henne i magen under graviditeten och talat nedvärderande om 

barnet i magen. Det har inte framkommit uppgifter, varken i samtal med [fadern] eller i 
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registerutdragen, som tyder på att det skulle finnas risker för [barnet] i form av 

våld/övergrepp av [fadern], [fadern] förnekar även [moderns] uppgifter om våld. Klart för 

utredare är att utsätta en närstående till barnet för våld är att brista i omsorg om barnet. Om 

de uppgifter [modern] uppgivit om förekomst av våld stämmer, som utredare inte kan bortse 

från som en risk, skulle detta vara en allvarlig omsorgsbrist hos [fadern]. Ett barn som växer 

upp i en familj där det förekommit våld mellan föräldrarna far illa och kan bli traumatiserat. 

I utredningen har [fadern] framfört en oro för att [barnet] ska föras ut ur landet om [modern] 

får enskild vårdnad. [Modern] framför ingen sådan önskan, hon har under utredningstiden 

beskrivit framtidsplaner för henne och [barnets] liv i Sverige. [Modern] menar att hon inte 

kommer fly, utan att det i så fall blir tal om ett besök i hemlandet. Utredarens uppfattning att 

det finns en risk kring denna aspekt, men att den inte bör tillmätas avgörande betydelse 

(Utredning 4). 

 

Citatet visar hur moderns oro, trots att det inte finns bevisning, bedöms som mer trovärdig än 

faderns vilket tyder på att sakligheten kan betvivlas. När faderns berättelse inte bekräftas som 

trovärdig förminskas den. I utredningar där saklighet går före påståenden vägs moderns och 

faderns ord mot varandra och bevis går före uppgifter som kan relateras till den pågående 

konflikten. I dessa fall läggs stor vikt vid faderns jämställdhet i föräldraskapet samt hans uttag 

av föräldradagar. 

 Vidare framgår att klass i samverkan med kön är betydande i representationen av 

fadern då familjerättssekreteraren föreslår ensam vårdnad till fadern. Citatet nedan visar hur 

klass är betydande i bedömningen. 

 

 Modern har bristande skolbakgrund och saknar förankring i arbetslivet. [...] Fadern har fast 

arbete och en god ekonomi. [...] Föräldrarnas olika bakgrund försvårar också en samsyn i 

olika frågor (Utredning 5). 

 

Citatet visar hur föräldrarnas olika levnadsförhållanden anses påverka deras samsyn. Faderns 

fördelaktiga förhållanden förstärks ytterligare genom att hans mor arbetar som enhetschef. 

Klassaspekten påvisas bara i två av studiens 14 utredningar, båda fallen är då 

familjerättssekreteraren föreslår ensam vårdnad till fadern. Det tyder på traditionella 

föreställningar om mannen som lönearbetande familjeförsörjare (jfr Hirdman, 2001) vilket 

samstämmer med Johansson (2011) samt Johansson och Klinths (2010) resonemang om att 

fäder har en fortsatt stark ställning som familjeförsörjare. 

 Således tyder studien på att representationen av fäderna i många fall sker på ett 

oreflekterat sätt som reproducerar traditionella könsroller där barn och familj är moderns arena. 
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Kontexten tycks präglas av en moders norm vilket visar sig genom att fäderna, enligt 

familjerättssekreterarna, inte lever upp till ett normalt föräldraskap. Huruvida det går att härleda 

till att kvinnor förstår kvinnor bäst är inte entydigt men om fäder inte känner tillit till kvinnliga 

familjerättssekreteraren är kvinnodominansen i yrket ett problem. 

8.4 Den mottagliga fadern vs. den auktoritäre, rättshaveristiske fadern 

Ett framträdande tema i studien är hur fadern ramas in och representeras utifrån sin relation till 

socialtjänsten. Att vara samarbetsvillig och hjälpsökande står i motsats till att vara motstridig 

och auktoritär vilket har betydelse för hur fäderna ramas in. Studie tyder på att den underlägsna 

hjälpsökande fadern premieras medan den självsäkra auktoritära fadern misstänkliggörs. I 

utredning 5 förekommer föräldrar med tidigare missbruksproblematik. Trots att båda 

föräldrarna har historia av missbruk och hårt leverne ramar familjerättssekreterarna in fadern 

som en god fader framförallt genom hans vilja att ta emot hjälp. Följande citat visar hur 

familjerättssekreteraren beskriver mannens samarbetsvilja och ”underlägsenhet”. 

 

Starten på föräldraskapet var svår men fadern var hjälpsökande och tog till sig allt stöd han 

erbjöds. [...]Fadern framstår som en väl fungerande och klok förälder. Fadern var mycket 

hjälpsökande i kontakten med familjebehandlaren. Han tog till sig råden och följde dem 

(Utredning 5).      

 

Citatet visar att fadern tagit emot hjälp och anses vara en klok, välfungerande förälder. Enligt 

Skårstad Storhaug (2013) finns benägenhet att förutsätta att fäder har större behov av stöd i sitt 

föräldraskap än modern samtidigt som Ewart- Boyle, Manktelow och McCollgan (2013) 

beskriver att socialarbetare exkluderar fäder från insatser på grund av låga förväntningar på 

deras föräldraskap. Således kan det tolkas på två sätt. Att traditionella könsroller i det svenska 

samhället har ändrat karaktär (jfr Klinth, 2002) och att fadern har samma förväntningar på sitt 

föräldraskap som modern eller att fäder behöver stöd i sitt föräldraskap för att anses vara goda 

föräldrar. Vid det senare reproduceras könsstereotypa bilder om att fäder och mödrar har olika 

egenskaper (jfr Bangura Arvidsson, 2003; Fäldt & Kullberg, 2008; Herz, 2012; Kullberg, 

2004). Tolkat utifrån genussystemet kan denna bedömning vara påverkad av att ansvaret för 

barn traditionellt ses som kvinnans arena (Hirdman, 2001). 

Vidare beskriver familjerättssekreteraren pappans omsorg om barnet med hjälp av 

traditionellt kvinnliga egenskaper (jfr Kullberg, 2004; Hirdman, 2001) vilket citatet nedan 

visar. 
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Fadern kollade till med jämna mellanrum och var hela tiden inom hörhåll. [...] lägenheten var 

välstädad och prydlig. När fadern meddelade att maten var klar blev det först handtvätt. 

[Barnet] stod på en pall i badrummet och tvålade själv vant in sina fingrar. [...] Fadern pratade 

hela tiden lugnt och vänligt med barnet (Utredning 5). 

 

Citatet visar hur familjerättssekreteraren beskriver fadern som lugn, trygg, uppmärksam på sitt 

barn och sköter hem och hushåll. Detta kan visa på att traditionella könsroller i det svenska 

samhället har ändrat karaktär (Klinth, 2002) och att mannen förväntas agera jämställt inom alla 

områden i familjen (Plantin, Månsson & Kearney, 2000). Men även tolkas med hjälp av 

Bangura Arvidssons (2003) resonemang om en socialtjänst präglad av modersfixering och 

traditionella könsrollsmönster för föräldraskap. I ljuset av detta visar citatet istället att fadern 

ramas in med hjälp av egenskaper som traditionellt tillskrivs modern och att det i socialtjänsten 

råder föreställningar om en modersnorm kopplad till föräldraskapet. Tolkat utifrån 

genussystemet kan denna bedömning vara påverkad av att kvinnan traditionellt ansvarar för 

barnen (jfr Hirdman 2001). Det som ytterligare tyder på det senare är att fadern beskrivs vara i 

behov av mandat i sitt föräldraskap vilket kan tolkas som att fadern anses vara i behov av stöd 

i sitt föräldraskap vilket tyder på en föreställning om moderns överordning i just den 

familjerättsliga kontexten (jfr Bangura Arvidsson, 2003).  

Som motsats till denna inramning, av den hjälpsökande och mottagliga fadern, står de 

fäder som ramas in utifrån sin ovilja till samarbete med socialtjänsten vilket sker genom att 

deras ovilja till att samarbete misstänkliggörs. Fäderna beskrivs utifrån brist på samarbete och 

utifrån sitt auktoritära föräldraskap vilket citatet nedan tyder på. 

 

I Barnavårdsutredningen från 2013 bedöms fadern ha använt en allt för auktoritär uppfostran 

av [syskon]. Han erbjuds deltagande i föräldrautbildning för att få hjälp att utvecklas i sin 

föräldraroll men avböjer. [...]Utredarna har inte fått samtycke att inhämta 

barnavårdsutredning avseende [halvsyskon] (Utredning 9). 

 

Citatet visar hur fadern har hävdat sin rätt att själv bestämma vilken insyn Socialtjänsten ska ha 

i hans liv och även avböjt en insats han bedömts vara i behov av.  Detta ger konsekvenser för 

hur han representeras i utredningen och hur hans föräldraskap ramas in vilket citatet nedan 

visar. 

 

Utredarna har inte talat med fadern om detta då han valt att inte medverka i mer än ett enskilt 

samtal. Utredarna bedömer att fadern inte är lämplig som ensam vårdnadshavare. Utredarna 
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har inte fått tillfredställande inblick i [barnets] tillvaro hos honom. Fadern väljer att inte 

medverka till fullo i utredningen [...] Utredarna har inte fått ta del av barnavårdsutredningen 

avseende [halvsyskon]. Fadern säger att den avslutades utan insats vilket inte ger utredarna 

den information vi behöver då det kan innebära allt från att den bedömde att det inte behövdes 

någon insats till att föräldrarna avböjer familjehemsplacering men att skäl för LVU inte 

föreligger. Fadern har tidigare avböjt insatser han bedömts vara i behov av (Utredning 9). 

 

Citatet visar att det läggs stor vikt vid att fadern inte vill samarbeta, inte gett Socialtjänsten 

insyn eller tagit del av insatser. Fadern har upprepade gånger brutit mot gällande dom om 

umgänge och låtit sitt 12-åriga barn, på egen vilja, stanna längre hos honom än planerat 

umgänge. Familjerättssekreterarna beskriver det som en brist i faderns föräldraförmåga och 

lägger ingen vikt vid barnets egen vilja vilket citatet nedan visar på.  

 

[Barnet] ska enligt dom vara bosatt hos modern. Fadern har genom sitt agerande visat att han 

ej respekterar tingsrättens dom [...] Som förälder till en 12-åring bör man beakta barnets vilja, 

men fadern åsidosätter sitt föräldraansvar genom att enbart hänvisa till barnets vilja. I samtal 

med barnet uttrycker [hen] tydligt att [hen] vill bo hos fadern. [Hen] har inte uttalat sig eller 

på annat sätt visat att detta skulle vara då [hen] manipulerats att säga så [...] (Utredning 9). 

 

Citatet visar att familjerättssekreterarna åsidosätter barnets vilja för att istället påvisa hur fadern 

inte följer gällande dom och därmed trotsar rättsväsendet. Att fadern inte ställer upp på 

socialtjänstens krav och upprepade gånger hävdar sin rätt att både tacka nej till insats och neka 

insyn leder till att han ramas in som en auktoritär och rättshaveristisk far vilket citatet nedan 

visar. 

 

[Barnet] har inte bott med fadern förrän juni 2015. Han är därmed relativt oprövad som 

boendeförälder för [barnet] och bristen på insyn i familjen gör att utredarna bedömer att 

fadern inte heller är lämplig som boendeförälder, om rätten skulle finna att vårdnaden bör 

vara fortsatt gemensam [...] Det har inte framkommit, men kan heller inte uteslutas att fadern 

använder sig av uppfostringsstrategier av [barnet] som inte är lämpliga, i synnerhet inte då 

han bedömts vara i behov av föräldrautbildning men avböjt.’’ 

 [Barnet] uttrycker tydligt att [hen] vill bo med fadern [...] Dock menar utredarna att bristerna 

hos fadern inte lämnar något annat alternativ än att modern tillerkänns ensam vårdnad [...] 

Utredarna har funnit att modern är lyhörd för [barnets] behov och sannolikt kommer att ta 

emot hjälp om det behövs (Utredning 9). 
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Citatet visar hur familjerättssekreterarna misstänkliggör fadern till följd av brist på insyn och 

samarbete. Han ramas in som en auktoritär och samarbetsovillig fader som inte lämnat något 

annat alternativ än att föreslå ensam vårdnad till modern. Barnets egen vilja förminskas i 

relationen till faderns påstådda brister. Detta kan tolkas som att det blivit en socialpolitisk 

angelägenhet att fostra mannen till en bra fader (Bergman & Hobsons 2002) samt det Herz 

(2012) beskriver om det sociala arbetet som normaliserande. När fadern inte ställer upp på 

socialtjänstens förslag till insatser kan han inte fostras till en bra fader i socialtjänstens ögon 

och det får konsekvenser. Exemplet visar på både den makt familjerättssekreterarna besitter i 

sin dagliga praktik samt den makt som representation innebär. Till följd av hur fäderna ramats 

in i utredningarna kan de motivera i den första delen enskild vårdnad för fadern och i den andra 

delen förlorar fadern vårdnaden helt om sitt barn. 

 

9. Slutdiskussion 

I detta kapitel förs en diskussion med stöd i studiens syfte. Syftet med studien är att med ett 

normkritiskt perspektiv synliggöra hur män och deras föräldraskap inramas i familjerättsliga 

utredningar. Fokus ligger på hur socialsekreterarna representerar män och deras föräldraskap. 

Diskussionen kommer att koppla tillbaka till studiens frågeställningar: Hur representeras män 

och deras föräldraskap i familjerättsliga utredningar? Samt hur framställs mäns agerande och 

vilka konsekvenser får det för utredarens inramning av dem och deras föräldraskap?  

 En viktig aspekt av studien är att vi har analyserat utredningar. Utredningar är till 

för att beskriva ett problem samt föreslå en lösning och produceras således i en specifik kontext 

där de även är tänkta att konsumeras. I samband med detta vill vi förtydliga att vår studie enbart 

är giltig i den kontext vi studerat och att den endast kan säga något om denna. Ytterligare en 

aspekt är att utredningarna vi studerat legat till grund för en hovrättsdom. Detta tyder på att 

konfliktnivån föräldrarna emellan är hög och sannolikt påverkat det som framkommer i 

utredningarna. Vidare har studien en tolkande ansats och vi själva är en del av analysverktyget 

vilket innebär att vår förförståelse kan ha inverkat på tolkningarna. Det innebär att även vi 

riskerar reproducera fördomar trots att studiens avsikt är att synliggöra de samma. 

 Tidigare jämställdhets- och mansforskning (se Johansson, 2014; Johansson & 

Klinth, 2007; Klinth, 2002) beskriver en svensk vision om jämställdhet mellan könen i fråga 

om föräldraskap och ansvar för barn och familj. I civilsamhället har visionen framgångsrikt 

förankrats om man ser till hur föräldrar idag delar vårdnad och boende för sina barn vid en 



 

39 

 

skilsmässa. Många barn bor växelvis och får därmed tillgång till båda sina föräldrar vilket visat 

sig vara gynnsamt (Fransson, Bergström & Hjert, 2015). Trots denna utveckling mot ett mer 

jämställt föräldraskap tyder vår studie på att denna utveckling inte föreligger när Familjerätten 

träder in och utreder och beslutar vilket bekräftas genom tidigare studier av domar (se Röbäck, 

2011; Schiratzki, 2014; SOU 2014:6). Den socialpolitiska visionen tenderar att inte vara synlig 

i denna kontext vilket leder till att lagar och föreskrifter kan ifrågasättas (se PappaBarn, 2017; 

SOU 2017:6) samt huruvida Familjerätten baserar sina beslut på ålderdomliga föreställningar 

om kön och etnicitet. Både denna studie och tidigare forskning finner belägg för det senare. 

 Till följd av att vi enbart studerat hur inramningar sker utifrån fäder finns det saker 

vi anser bör förtydligas. När det kommer till utredningar där anklagelse om våld förekommer 

blir det komplexa i socialt arbete tydligt. Mäns våld mot kvinnor är ett socialt problem som 

varken ska eller bör förminskas och ämnet är väl beforskat (se Eriksson,2003; 2006). Det är 

dock problematiskt när risken för våld går före bevisning samt när eventuella bakomliggande 

orsaker till våld bortses ifrån. Samtidigt som kvinnor och barns skydd ska vara prioriterat i det 

sociala arbetet så bör även saklighet och individuella bedömningar vara det samt att anklagelser 

mot de olika parterna bör utredas i ljuset av den pågående konflikten. När antaganden om våld 

sker på det oreflekterade sätt som framgått i vår studie finns en risk att könsstereotypa 

föreställningar om mannen reproduceras och befästs och eventuellt bakomliggande orsaker 

negligeras eller anklagelser kopplade till konflikten inte utreds.  

 För att koppla tillbaka till studiens frågeställningar så visar studien hur 

familjerättssekreterarnas representationer av fäderna i majoriteten av utredningarna bygger på 

mödrarnas beskrivning av fadern samt att inramningarna görs för att motivera ett beslut. 

Tidigare forskare beskriver hur fäder är osynliga i barnavårdsutredningar och hänvisar då i 

huvudsak till att dokumentation om män saknas. I vår studie blir fäderna i de utredningar där 

familjerätten föreslår ensam vårdnad till modern osynliga till följd av att de enbart beskrivs 

utifrån negativa aspekter samt att moderns ord upprepas och bekräftas som trovärdiga 

kontinuerligt. När det sker blir fadern osynlig i utredningen.  

 Således tyder studien på att det finns anledning att ifrågasätta hur fäder 

representeras i Familjerättsliga sammanhang och då framförallt de fäder som inramas med hjälp 

av kultur. Att denna inramning var så omfattande, hade vi inte förståelse för innan vilket 

antagligen kan härledas till vår förförståelse som vita kvinnor. Det som tydligt visar på 

utsattheten för denna grupp är att de endast får träffa sina barn med bevakat umgänge vilket 

inte förekommer en enda gång i utredningarna av svenska män. I likhet med det tidigare 

forskare beskriver om att utländska kvinnor anses vara i behov av räddning från vissa män och 
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viss kultur tyder vår studie på att även barn, i denna kontext, anses vara i behov av räddning 

från vissa män och viss kultur. Vår slutsats är således att familjerättssekreterarna tycks anse att 

barn behöver räddas från viss kultur och vissa fäder vilket tyder på att de rasistiska fördomar i 

familjerätten som tidigare forskare uppmärksammat fortfarande existerar. Vi har 

återkommande under studiens gång reflekterat över att vi borde begränsat vår studie till enbart 

etnicitet och kultur då det är ett så framträdande tema. Dock kan tänkas att resultatet inte hade 

blivit lika tydligt om det inte ställts mot de övriga utredningarna som det gör i denna studie. 

Den strukturella diskrimineringen som drabbar de utomeuropeiska fäderna blir tydligt 

framträdande i ljuset av den vita pappan som anklagas för samma saker men ändå får umgänge 

med sitt barn.  

 För att återkoppla till tidigare resonemang om att mödrarnas berättelser får en stor 

del i hur fäder och deras föräldraskap inramas i familjerättsliga utredningar tyder studien på att 

kvinnodominansen i yrket är problematisk. Även om det inte entydigt går att utläsa att kvinnor 

förstår kvinnor bäst så är det tydligt att modersnormen är ständigt närvarande i denna kontext. 

Tidigare forskare har antytt en komplex omkastning av genussystemet i barnavårdskontexten 

men ändå vidhållit mansnormens överhet i och med att mannen kan konsumera och välja 

föräldraskapet på ett annat sätt än kvinnan. Det som skiljer vår studie från barnavårdskontexten 

är att fäderna här processar för sitt föräldraskap och därmed inte väljer bort sitt faderskap. Det 

lämnar oss med ett omvänt genussystem där genuskontraktet i denna kontext måste ses som 

problematiskt. Vår slutsats är att den kvinnlig överordning i familjerätten torde bero på att det 

är en arena som är överenskommet kvinnlig enligt genuskontraktet och att normer för 

föräldraskap därmed inte kan anses könsneutrala.   

 Trots att vår studie inte i huvudsak har granskat sakligheten i utredningarna har 

osakligheten i dem varit framträdande vid bearbetningen av materialet. Att 

vårdnadsutredningen ”Se barnet!” bedömer kvaliteten i utredningarna som generellt god är 

något vi, trots ett mer begränsat underlag, ställer oss frågande till. Det är tydligt att de 

inramningar som görs i utredningarna är kopplade till det förslag till beslut som framförs i 

utredningen, vilket ligger i utredningens natur. Det innebär att familjerättssekreterarna 

framhåller argument som motiverar det beslut de föreslår och det är då sakligheten i 

utredningarna går att ifrågasätta. I studien är det endast en utredning som saknar förslag till 

beslut och i den går inte heller en tydlig inramning att utläsa utan den är mer saklig och 

faktabaserad. Vi ställer oss därför frågan om inte utredningarna skulle bli mer opartiska och 

sakliga om de inte hade för avsikt att mynna ut i ett beslut.  
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 I ljuset av detta anser vi att en studie som granskar både saklighet och normer i 

familjerättsliga sammanhang är ett förslag till vidare forskning. Ytterligare ett område som vi 

anser bör beforskas närmre är kultur och faderskap i det avseendet att förebygga och motverka 

rasistiska fördomar i den svenska socialtjänsten vilket leder oss vidare till studiens övergripande 

slutsats.  Att det, i den familjerättsliga kontexten, finns det som tyder på både strukturell 

diskriminering och rasifierade föreställningar gentemot vissa fäder i vårdnadstvister. 
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