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FÖRORD  
 
För mina närstående är det kanske inte förvånande att jag genomför en studie som 
baseras på genusperspektivet, då det är betydelsefullt och viktigt för mig. Enligt mig är 
det av vikt att genusperspektivet framförs i samhället och görs medvetet, då det krävs 
för att kunna skapa en förändring. En förändring kan således leda till att individer, 
oavsett könstillhörighet, värderas på lika villkor. 
 
Det var redan från uppsatsstarten en svårighet att få tag på socialtjänster där 
socialarbetare utifrån urvalskriterierna skulle kunna delta. Möjligheten att få kontakt 
med vissa var minimal och en del som lovat att höra av sig gjorde inte det. Därmed vill 
jag rikta ett stort tack till deltagarna som tog sig tid för att bidra med kunskap till min 
studie.  
 
Jag vill tacka min handledare som varit med under hela processen till att slutföra 
uppsatsen. Jag vill även rikta ett stort tack till de personer i min omgivning som stöttat 
mig och hjälpt till, så långt det är möjligt utifrån olika förutsättningar, då det har varit 
till stor hjälp för mig. 
  
 
Monika Franzén 
Örebro 2013  
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ABSTRACT 
The aim of this study was to examine how social workers on child and youth 
department assess a child’s parents based on a fictive case. Further, the aim was also to 
examine whether there are differences in assessment regarding the parenting skills 
based on a gender perspective. Finally, the aim was to examine the flexibility that social 
workers have in relation to their assessment. This study is based on a qualitative 
vignette methodology including interviews with social workers, where the interviews 
are based on a constructed case study, which are typical for child welfare investigations. 
Half of the participant’s interviews are based on one vignette and half on another, but 
the vignettes are the same except that the parent’s gender is changed with each other. 
Social constructionism is applied as a scientific base of the study, which is also used as 
a theoretical concept in interaction with role theory and gender theories and discretion 
with laws. The results show that there is differences in assessment between the vign-
ettes, where the same characteristics are assessed differently depending on the parent's 
gender, which may indicate that the experience of mothers and fathers are different. It 
also shows that flaws are emphasized more clearly than abilities and that mothers may 
be accused of lack of care of the children, but still mothers have advantage in child wel-
fare investigations. This can cause unequal assessments, where a reason for differences 
and the emphasis of flaws may be the tight discretion that social workers find 
themselves in.  
 
 
Keywords: Social workers, assessment, parenting skills, gender perspective, gender 
characteristics, social constructionism  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att undersöka hur socialarbetare på barn- och ungdoms-
avdelningen bedömer föräldrars omsorgsförmåga utifrån ett fiktivt fall. Vidare under-
söks om det förekommer skillnader i bedömning angående föräldraförmågan utifrån ett 
genusperspektiv. Slutligen undersöks socialarbetares handlingsutrymme satt i relation 
till bedömningen. Studien baseras på en kvalitativ vinjettmetod som omfattar intervjuer 
med socialarbetare, där intervjuerna har utgått från konstruerade fallbeskrivningar, som 
är typiska för barnavårdsutredningar. Hälften av deltagarnas intervjuer utgår från en 
vinjett och hälften från en annan, men vinjetterna är detsamma förutom att föräldrarnas 
könstillhörighet är utbytta. Social konstruktionism tillämpas som vetenskaplig utgångs-
punkt i studien, vilken även används som ett teoretiskt begrepp i samspel med rollteori 
och genusteorier samt handlingsutrymme med lagstiftning. Resultatet visar att det före-
kommer skillnad i bedömning mellan vinjetterna, där samma egenskap upplevs olika 
beroende på förälderns könstillhörighet, vilket kan tyda på att synen på mödrar respekt-
ive fäder är olika. Det framkommer även att brister framhävs tydligare än förmågor 
samt att mödrar riskerar att anklagas för bristande omsorg av barn, men att det ändå är 
mödrar som har fördel i barnavårdsutredningar. Det kan medföra ojämlika bedömning-
ar, där en anledning till åtskillnader och framhävandet av brister kan vara det snäva 
handlingsutrymmet som socialarbetarna befinner sig i. 
 
 
Nyckelord: Socialarbetare, bedömning, föräldraförmåga, genusperspektiv, genus-
egenskaper, social konstruktionism  
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INLEDNING 
Ur ett historiskt perspektiv har det alltid funnits tydliga könsroller inom familjen, då 
modern skulle vara hemma med barnen medan fadern skulle arbeta och främst ha 
ekonomisk ansvarighet för sina barn (Bangura Arvidsson, 2011). Det var därmed viktigt 
att fastställa faderskap, vilket var ett av samhällets ansvar (Hobson, 2004). Om en far 
inte tog ansvar, då föräldrarna inte var gifta, kunde en barnavårdsman utses till barnet, 
vilket förekom mellan 1900 och 1970-talet (Hobson, 2004). Under många år har 
politiska reformer syftat till att försöka jämställa män och kvinnor inom familjen, där en 
möjlighet var att kvinnor skulle arbeta, vilket då medförde rollförändringar inom 
familjen (Bangura Arvidsson, 2011). Exempel på rollförändring är faderskapet då det 
nuförtiden är mer betydelsefullt för att barnet ska få två föräldrar och förhoppningsvis 
två vårdnadshavare (Bangura Arvidsson, 2011). Vårdnadshavare har det främsta 
ansvaret för sina barn men samhället har det yttersta ansvaret för medborgarna, vilket 
innebär att ansvaret finns fördelat mellan samhälle och vårdnadshavare (Schiratzki, 
2010). Samhällets ansvar är än idag att fäder ska bekräfta sitt faderskap eftersom en av 
barns rättigheter är vetskapen om vem som är dennes far (Hobson, 2004). Hobson 
(2004) uppfattar att Sverige är ett av de länder i världen som faktiskt uppmuntrar fäder 
att ta sitt ansvar och att vara en föräldragestalt. Nuförtiden tas det inte för givet att 
modern är hemma med barnen och att fadern arbetar men det finns fortfarande, till viss 
del, könsmönster kvar inom familjen (Bangura Arvidsson, 2011). Könsmönster är inte 
lika uppdelade som förr eftersom föräldrar nu bör samarbeta med varandra för att få en 
fungerande vardag. Jämställdhetspolitiken har således medfört att fäder innehar mer 
ansvar i hemmet, vilket även ger möjligheter för mödrar att arbeta (Bangura Arvidsson, 
2011).  
 
Enligt Bangura Arvidsson (2011) är genusskillnader tydliga i den sociala barnavården, 
bland annat då fokus är på mödrar och inte fäder i barnavårdsutredningar. Mödrar har 
större förväntningar att ta hand om sina barn till skillnad mot fäder, vilket medför att 
moderskap ses synonymt med föräldraskap. Det kan leda till att fäders förmåga att vara 
en förälder inte uppmärksammas, då ansvaret läggs på mödrar. Det beskrivs genom att 
fäder framställs negativt i en del barnavårdsutredningar, det vill säga som våldsamma 
och elaka. Det finns ofta en tanke om att barn behöver både en moder och en fader, det 
vill säga att en förälder av varje kön anses vara ett barns rättighet. Det beror på att 
samhällets normativa syn på en familj innefattar en förälder av varje kön då det anses 
gynna barnets utveckling (Bangura Arvidsson, 2011). Tydliga genusskillnader i för-
äldraförmåga uttrycks, ur ett juridiskt synsätt kring barns utveckling, av Sjösten (2009) 
som menar att barn som fyllt sex år får ett ökat behov av umgänge med den förälder 
som har lika könstillhörighet som barnet, det vill säga en pojke med sin far och en flicka 
med sin mor. Vid uppfostran av barn, enligt Börjeson (2008), blir ofta mödrar den 
förälder som ses otillräcklig, exempelvis då det finns föreställningar om att modern inte 
klarar av att skydda sina barn mot faderns våld. Även Ulmanen och Andersson (2006) 
påpekar att brister i omsorgen oftast grundas i mödrars föräldraförmåga medan fäders 
förmåga inte beaktas i samma utsträckning. 
 
Genusforskning och omsorg om barn 
Genus är ett vidsträckt område med flertalet inriktningar. En studie kring kvinnors nack-
delar i samhället framhäver välfärden och ideologins samverkan kring genusskillnader 
och upprätthållandet av dem (Saugeres, 2002). Saugeres (2002) kommer fram till att 
sociala och ekonomiska aspekter leder till en nackdel för kvinnor i sitt vardagliga liv, då 
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bostadspolitiken och ekonomisk hjälp baseras på att mannen är försörjare och att 
kvinnan är omhändertagande. Det medför en underordning för kvinnor när de väljer att 
kombinera omhändertagande av barn och arbete. Många av Saugeres (2002) deltagande 
kvinnor känner sig diskriminerade av hyresvärdar då de har svårt att finna bostäder som 
arbetslös och ensamstående moder som uppbär socialbidrag. De deltagande mödrarna 
påpekar även att barnen får en bättre uppfostran om de är hemma med dem. De menar 
att de behöver bevisa en god föräldraförmåga om de väljer att arbeta, vilket fäder inte 
behöver (Saugeres, 2002). Även Harlow (2002) har genomfört en liknande studie, där 
de deltagande fäderna inte upplevde några svårigheter med att kombinera familjeliv och 
arbete. Connell (2009) beskriver mansdominansen i politiken, där män har övertaget. 
Under 2005 var det enbart Sverige och Spanien som hade jämställd fördelning av mini-
strar i världen. Likt många andra menar Connell (2009) att genus är konstruerat, vilket 
ofta är tydligt i familjelivet då modern ska ta hand om barn och fadern ska försörja 
familjen. Kullbergs (2005) vinjettstudie undersöker socialarbetares bedömningar av 
ensamstående föräldrar, där det framkommer att ensamstående fäder upplevs ha större 
bekymmer än ensamstående mödrar även om situationen är densamma. Trots det be-
dömde socialarbetarna att mödrarna behöver mer stöd och hjälp i hemmet, medan fäder 
oftast behöver motiveras till att exempelvis ta avlönat arbete (Kullberg, 2005). Genus-
perspektivet i föräldrarollen omfattas av förväntningar och skillnader som finns mellan 
mödrar och fäder, där oftast mödrar ses ansvariga för barnen medan fäders roll utestängs 
(Claezon, 2008). Hedin och Månsson (2000) beskriver att Sverige framförs som ett 
jämställt land, men att jämställdheten ändå är utifrån mäns förutsättningar. Ett exempel 
är att män och kvinnor ses jämställda då det är valfritt att arbeta, men ändå har män 
högre lön. Könsaspekten får mer uppmärksamhet i samhället, men “hittills har huvud-
delen av forskningen i socialt arbete varit könsneutral och i vissa fall ‘könsblind’” 
(Hedin & Månsson, 2000, s. 6). 
 
Familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten genom barnavårdsutredningar är ofta 
de som inte klarar av en ”normal” vardag (Bangura Arvidsson, 2011). Socialtjänstens 
arbete med fäder, som främst är avvikande utifrån rådande samhällssyn, kräver en 
balans ”mellan å ena sidan familjepolitikens stärkande av fäders relation till sina barn, 
utifrån idealet om den typiska fadern, å andra sidan den sociala barnavårdens arbete 
med att skydda barn från t.ex. missbrukande, psykiskt sjuka och våldsamma fäder” (Ba-
ngura Arvidsson, 2011, s. 32). Det finns även en tendens hos socialarbetare att fokusera 
på förälderns personlighet och situation i en barnavårdsutredning, istället för att fokus-
era på barnet (Mattsson, 1998). Därför är det betydelsefullt att undersöka om barnavård-
sutredningar utgår från en jämlik bedömning oavsett föräldrars könstillhörighet. Det kan 
konstateras att forskningsområdet, med inriktning på föräldraförmåga utifrån genus-
relaterade bedömningar inom socialtjänsten, är begränsat och därmed är det av vikt att 
området undersöks vidare. Av ovanstående forskningspresentation, och forskningsöver-
sikten (se s. 6), kring genus i socialt arbete framkommer det att studier inom området är 
begränsat. Den här studien berör därmed socialarbetares medvetenhet då det gäller be-
dömningar av mäns och kvinnors omsorgsförmåga i samband med en barnavårdsutred-
ning. Studien har relevans för socialt arbete och kan länkas in i den forskningstradition 
som är på väg att utvecklas inom disciplinen socialt arbete och som berör genus. 
 
Syfte 
Det övergripande syftet är att genomföra en vinjettstudie inom den sociala barnavården 
för att undersöka huruvida socialarbetares bedömningar av föräldrars omsorgsförmåga 
är genusrelaterade.  
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Frågeställningar 
1. Hur ser socialarbetare, på barn- och ungdomsavdelning på socialkontor, på genus? 
2. Förekommer det att socialarbetare har olika syn på föräldrarollen utifrån genuspers-

pektivet i bedömning av vinjetten, och vad kan det bero på? 
3. Hur kan synen på genusperspektivet påverka bedömningen? 
4. På vilket sätt har socialarbetares handlingsutrymme inverkan på bedömning? 

 
Stipulativa definitioner  
Nedan ges en beskrivning kring studiens utgångspunkt avseende de begrepp som är 
centrala i studien. De begrepp som förklaras är genusperspektiv och handlingsutrymme, 
vilka även beskrivs senare utifrån andra författares och forskares beskrivningar (se s. 9). 
 
Genusperspektiv 
I den här studien används begreppet genus istället för kön, då genus upplevs som en 
social konstruktion som skapats av samhället (jmf Berger & Luckmann, 1999). En 
individs könstillhörighet upplevs medföra olika förväntningar, där genus är omgivning-
ens förväntningar på individen och tolkningen av kön i praktiken. Genom att särskilja 
kön och genus utmärks det att genus inte är biologiskt skapat utan konstruerat.  
 
Handlingsutrymme 
I den här studien avser handlingsutrymme om socialarbetare uppfyller de mål de har, i 
interaktion med lagstiftning angående jämlikhetsprincipen. Det omfattar även makt-
aspekten, då socialarbetaren beskriver föräldrar i utredningsbedömning utifrån den upp-
fattningen som denne får, vilket kan medföra att vissa aspekter eventuellt upptar större 
del i utredningen än andra. I den här studien är därmed inriktningen normativ och om-
fattar kompetens, handling, syfte och liknande när det gäller socialarbetarens arbete. 
 
BAKGRUND 
I det här avsnittet ges en kortfattad beskrivning av socialtjänsten, för att skapa en 
förståelse kring socialtjänstens uppdrag och inverkan på individen. Det görs då studien 
riktas mot individer som har kunskap kring området. Likaså framkommer begrepp som 
fördomar och diskriminering då det eventuellt kan ske utifrån upplevda genusskillnader 
såväl i allmänhet som inom socialtjänsten. 
 
Socialtjänstens uppdrag 
Socialtjänsten ses som samhällets yttersta skydd för att kunna bistå med hjälp och stöd 
till de utsatta i samhället, som inte klarar av sin vardag av olika anledningar (Mattsson, 
2011). Claezon (2008) beskriver att socialtjänsten har ett direkt arbete med medborgare 
och ska stötta och främja goda levnadsvillkor för dem. Socialtjänsten har en normativ 
uppgift då de ska bidra till en funktionell vardag för medborgarna, där det ibland krävs 
att medborgarna ska inneha liknande värderingar som samhället i övrigt har (Ulmanen 
& Andersson, 2006). Enligt 1 kap. 1-2 §§ Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är social-
tjänstens mål att främja individers trygghet och jämlika levnadsvillkor, deltagande i 
samhället samt att barnets bästa ska beaktas. I Diskrimineringslagen (2008:567), DL, 
beskrivs jämställdhet, där det framförs att ingen människa ska diskrimineras på grund 
av kön. Jämlikhet definieras av Bernhardtz och Löf (2012) som att alla individer har 
samma rättigheter och skyldigheter samt lika värde, medan jämställdhet är förhållandet 
mellan könen. Jämställdhetsbegreppet är således ”ett politiskt begrepp för jämlikhet 
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mellan könen” (Ulmanen & Andersson, 2006, s. 15). I enlighet med 2 kap. 13 § andra 
stycket DL är diskriminering förbjuden för verksamheter inom socialtjänsten.  
 
Socialtjänsten är skyldig att utreda barn och ungdomar som misstänks eller riskerar att 
fara illa (Bangura Arvidsson, 2003). Enligt 11 kap. SoL utreds barn och ungdomar med 
syfte att bedöma om de är i behov av socialtjänstens insatser. Utredningarna ska utföras 
i samverkan med föräldrarna, vårdnadshavarna, utifrån både principiell och pragmatisk 
bas (Friis, 2003). Principiell bas innebär att hänsyn ska tas till värderingar och krav som 
är till grund för demokratin, vilka speglar samhället och därmed fastställer handlings-
utrymmet i socialarbetares praktiska arbete (Friis, 2003). Även 1 kap. 1 § SoL beskriver 
att arbetet ska vila på en demokratisk grund. I regeringsformen (1974:152) framkommer 
det att offentlig makt ska ske med respekt för individer och med deras bästa som mål 
samt att samhällets olika verksamheter ska avspegla demokratins grunder. Enligt 1 kap. 
1 § SoL ska individers resurser frigöras, med hänsyn till individers självbestämmande 
och integritet. Pragmatisk bas innebär att socialarbetarna gör ett effektivt och främjande 
arbete (Friis, 2003). En betydande del är samverkan med klienter, där delaktighet 
gynnar arbetet mot socialtjänstens övergripande mål. En viktig del inom socialtjänsten 
är att utgå från en helhetssyn, som innebär förklaring och redogörelse av familjens 
situation (Prop. 1979/80:1). Helhetssynen beskrivs genom olika faktorers påverkan och 
de åtgärder som skulle kunna förbättra situationen samt klientens syn (Prop. 1979/80:1). 
Därmed är det bästa för barnet, som är under utredning, att dennes föräldrar erbjuds 
åtgärder, där åtgärden ska bidra till att stärka föräldraförmågan (Prop. 1996/97:124).  
 
Lagstiftningens och moralens betydelse för handlingsutrymmet 
Handlingsutrymmet kan såväl begränsas som möjliggöras av lagrum, då det finns 
möjlighet att tolka lagen på olika vis. Lundström och Sallnäs (2003) menar att moraliska 
värderingar formuleras till lagar och speglar samhällets värderingar. Genom att betrakta 
historiska lagändringar kan det utläsas hur samhällets värderingar förändrats över tid, 
exempelvis övergången från moderskapsförsäkring till föräldraförsäkring, i enlighet 
med Föräldraledighetslagen (1995:584). Individer socialiseras och uppfostras i vad som 
är rätt och fel, varav omgivningens moraliska värderingar avspeglas på barn, vilka där-
efter återspeglar omgivningens värderingar (Durkheim, 1984, 2002). Utifrån tanke-
gångar kring moral och lagstiftning kan det tyda på att socialarbetare representerar sam-
hällets grundläggande moraliska värderingar eftersom deras handlingsutrymme präglas 
av lagstiftning. 
 
Lagstiftning har alltid präglats av moraliska värderingar (Hydén, 2002a). Hydén (2002a) 
beskriver att normer bildar rättsregler, där en norm används som underlag för vad som 
är acceptabelt. Moral och normer skapas i interaktion med varandra och internaliseras 
till en individs moraliska värdegrunder. Hydén (2002a) påpekar vidare att individens 
innehavande av en viss roll kan medföra specifika normer som är förknippade till rollen. 
Det kan exempelvis vara individer som arbetar med barn och har anmälningsskyldighet 
i enlighet med SoL, vilket är en skyldighet grundat i rollen som individen innehar. En 
individs moralutveckling sker utifrån en socialiseringsprocess, vilket innebär att främst 
föräldrarna lär barnet hur denne ska bete sig såväl utifrån värderingar som utifrån köns-
tillhörighet (Angelöw & Jonsson, 2000). Moralinlärning har betydelse för individens 
senare syn på värderingar. Förutom Durkheims (1984, 2002) tankar om moral och 
Magnussons (2007) beskrivning om att genusinlärning sker i barndomen, finns även 
forskning som belyser att moralutveckling sker under barndomen. Pratt, Arnold, Pratt 
och Diessners (1999) forskning framhåller att familjen har stor inverkan på barns 
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utveckling, där moralutveckling sker genom föräldrars syn på sitt föräldraskap och 
uppfostringsstrategier. Föräldrar som bemöter sina barn på ett sätt som baseras på 
demokratiska värderingar tenderar att uppfostra barn med positiva moraliska värde-
ringar. Studien visar även att moralutveckling sker i interaktion med föräldrars förmåga 
att föra diskussioner kring moral tillsammans med sina barn. Dock kan moral speglas 
till barnet och därmed är det av vikt att tydliggöra betydelsen av att prata kring moral 
inom familjen (Pratt, m.fl., 1999).  
 
Barnavårdsutredning 
Barnavårdsutredningar utförs inom socialtjänstens sociala barnavård. I den här studien 
omfattar social barnavård socialtjänstens arbete och utredningar kring barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, vilket därmed kan leda till en åtgärd. I enlighet med 5 kap. 1 § 
SoL ska socialnämnden verka för trygga och goda uppväxtförhållanden för barn och 
unga. Barnets bästa, enligt 1 kap. 2 § SoL, ska beaktas och vara avgörande vid beslut. 
Det innebär att barn kan behöva skydd på grund av föräldrars bristande omsorgs-
förmåga. Sverige har ratificerat barnkonventionen, vilket medför att lagstiftning ska in-
flueras av barns rättigheter (Schiratzki, 2010). I barnkonventionens artikel 2 tydliggörs 
samhällets ansvar för barn, bland annat då vårdnadshavare inte är kapabla till ansvaret, 
artikel 3 beskriver att barn har rätt till omsorg och trygghet samt artikel 19 som omfattar 
barns skydd mot våld, bristande omsorg etcetera (Regeringskansliet, 2006). En utred-
ning påbörjas när det inkommer en anmälan eller en ansökan, vilket kan göras av både 
utomstående och familjen själva (Friis, 2003).  I en barnavårdsutredning utreds barnets 
situation, familjens situation, relationer, föräldrarollen, barnets behov, omsorgsförmåga 
etcetera (Friis, 2003). Claezon (2008) beskriver att barnavårdsutredningar är ett verktyg 
för att söka eventuella insatser för att möjliggöra goda levnadsvillkor, för både barn och 
föräldrar. Det ska ske utifrån en helhetssyn (Claezon, 2008).  
 
Fördomar och diskriminering  
Genusskillnader kan medföra att individer bemöts olika på grund av sin könstillhörig-
het. En fördom kan definieras som en ”negativ inställning mot individer och företeelser 
vilken bygger på vissa lätt identifierbara egenskaper hos dessa utan att annan 
tillgänglig information blir beaktad” (Nationalencyklopedin, 2013b). Fördomar ses som 
attityd till fenomen, vilken skapas genom en spegling av individens värderingar, där 
attityden avgör om fenomenet är övervägande positiv eller negativ (Ekehammar, 2007). 
Stereotypa bilder konstrueras utifrån fördomar (Ekehammar, 2007), vilket medför att en 
individ som ”uppfyller” stereotypen är negativt definierad av omgivningen och måste 
motbevisa stämplingen (Johansson & Lalander, 2010). Becker (2008; jmf Goffman, 
1959) ser fördomar som föreställningar, där erfarenheter av omgivningen förser individ-
en med föreställningar om fenomen, det vill säga bidrar till skapandet av stereotyper då 
erfarenheter generaliseras. Fördomar kan sättas i relation till vad som upplevs manligt 
och kvinnligt. Det förekommer antaganden om att mödrar förväntas ta mer ansvar om 
barn och hushåll än fäder (Bangura Arvidsson, 2011). Det innebär att kvinnligt ses som 
föräldraskap och förmågan att vara en god förälder. Det var dock tydligare förr, då fäder 
numera försöks involveras mer i barnens liv (Bangura Arvidsson, 2011).  
 
Ekehammar (2007) menar att diskriminering är steget från en attityd till en faktisk 
handling, som upplevs eller syftar till att vara negativ. Enligt 1 kap. 4 § DL anses 
diskriminering bland annat som att en individ behandlas sämre än vad en annan individ 
har eller skulle ha behandlats i liknande situation, i förbindelse med diskriminerings-
grunder som kön, etnicitet, religion, funktionshinder, ålder. Diskriminering innebär sär-
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behandling, ”vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika” 
(Nationalencyklopedin, 2013a). Även Ålund (2002) menar att diskriminering uppstår 
när det sker en särbehandling utan någon grund, eftersom det sker genom att exempelvis 
en viss egenskap leder till att någon annan som inte har den egenskapen har förtur. 
Diskriminering uppstår då på grund av att individen tillhör en viss kategori, som bland 
annat könstillhörighet (Ålund, 2002).  
 
TIDIGARE FORSKNING 
I det här avsnittet sammanställs resultat från tidigare studier för att avgränsa studien och 
beakta forskningsfältet. För att tydliggöra forskningsresultaten delas de in i olika tema-
områden. Det omfattas av generell genusforskning som ses inverka på myndigheter och 
på individuell nivå samt forskning som är relaterat till studien, men även angränsande 
forskningsresultat kring genusaspekten i vårdnadsfrågor. Forskningsresultat redovisas 
därmed eftersom det ger en överblick kring vad andra forskare har kommit fram till. 
 
Genusskillnader och konstruktioner av genus 
Durkin och Hurtz (2004) påpekar att media framför tydliga traditionella könsstereotyper 
som medför exponeringseffekter inom individens sociala- och kognitiva nivåer, vilka 
får individer att minnas radioreklam som förknippas med deras kön. Miller, Lewy och 
Peckhams (1997) studie påvisar att exponering medför att individer värderar sig själva 
utifrån egenskaper som relateras till könstillhörigheten, vilket tyder på en påverkan på 
individens självuppfattning av könstillhörighet som därefter kan leda till att individen 
identifierar sig efter könsegenskaperna. Det finns även andra studier som bekräftar 
medias inverkan, bland annat Furnham, Mak och Tandijojo (2000) samt Neto och Pinto 
(1998) vars studier som visar att TV framhäver individer utifrån egenskaper som för-
knippas med traditionella könsroller. Det kan medföra en inlärning av könsstereotyper 
och en skev syn på uppfattningar och beteenden kring kön (Neto & Pinto, 1998). Durkin 
och Hurtz (2004) menar att exponering sker dagligen, både medvetet och omedvetet. 
Det kan tänkas influera människors uppfattning av genus och bidra till konstruktionen 
av genus. 
 
Ideologier och genusfrågor påverkar välfärden så att det kan leda till en förstärkning av 
genusskillnader i samhället, då de förespråkar att kvinnor bör vara hemma med sina 
barn (Saugeres, 2002). Genussynen är socialt konstruerad, vilken framhäver männens 
makt gentemot kvinnor och uppfattningen att män ofta bör vara familjeförsörjare. En 
australiensk studie visar att de deltagande kvinnorna som arbetar har sämre förmåner 
jämfört med män. De kvinnorna som inte arbetar anser att det är deras plikt att vara 
hemma med barnen. Saugeres (2002) menar, utifrån den moderliga ideologin, att 
kvinnorna offrar sina egna liv och drömmar för att ta hand om sin familj. Några av 
deltagarna känner sig dömda av omgivningen om de inte är hemma med barnen. Studien 
visar även att kvinnor påverkas av den moderliga ideologin oavsett om de stödjer den 
eller inte. Saugeres (2002) ser en paradox med den nya politiken, där kvinnor kan välja 
om de vill vara hemma eller arbeta, då kvinnor som väljer att arbeta ändå kommer 
behöva bevisa att de är bra mödrar. Det finns även forskning, av Deutch och Saxon 
(1998), som visar att kvinnor ofta får kritik om de inte tillbringar tillräckligt med tid till 
att sköta om hushåll medan män ofta får kritik om de tillbringar för mycket tid i hus-
hållet. Harlows (2002) studie visar att kvinnor känner att de måste prioritera barnen 
istället för att satsa på en karriär, eftersom det anses att omgivningen förväntar det. Det 
framkommer även att förväntningar på mödrar angående omvårdnad av barn är stora, 
vilket leder till att mödrar skapar en känsla av skyldighet och skam om det inte efter-
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följs. Fäderna i studien påstår att det inte var någon svårighet att vara både far och full-
tidsarbetare, medan majoriteten av mödrarna anser att det ofta är ett val (Harlow, 2002).  
 
Saugeres (2002) menar att många länder har inställningen att kvinnor är underordnade 
män och att bristande jämställdhet därmed inte försöks motarbetas, bland annat då 
politiker i vissa fall har uppmanat kvinnor att stanna hemma med sina barn. Det innebär 
att samhället inte vill se genusskillnader eftersom normer baseras på maskulina åsikter 
(Saugeres, 2002), vilket kan vara en svårighet att förändra eftersom den är inlärd (Har-
low, 2002). Den inlärda genussynen kan även bidra till att individer har genusbaserade 
uppfattningar av andra människor. Fäldt och Kullbergs (2008) studie framhäver att 
socialarbetare kan tendera att bedöma klienter utifrån sin egen könstillhörighet, det vill 
säga att det finns en förbindelse mellan socialarbetarens kön och bedömning kring 
klientens hjälpbehov. Kullbergs (2004) studie visar att socialarbetare beskriver hjälpsö-
kande kvinnors problematik relaterat till brister i nätverket, medan mäns problematik 
beskrivs vara arbetsrelaterade. Ytterligare en studie av Kullberg (2006) framhäver att 
socialarbetare ställer olika frågor till föräldrar baserat på könstillhörighet, där fäder får 
fler frågor relaterat till utbildning och förvärvsarbete till skillnad mot mödrar. 
 
Synen på föräldraskap 
En samhällsförväntning är att kvinnor är omvårdande eftersom det är en medfödd 
egenskap (Orme, 2002). Det förknippas med en kvinnlig moralisk syn på att vårda 
människor, vilken Orme (2002) menar är socialt konstruerat, då samhället skapar den 
bilden av kvinnor. Studien visar även att förväntningarna på kvinnor medför att kvinnor 
väljer mer vårdinriktade yrken, till skillnad mot män (Orme, 2002). I Erikssons (2007) 
avhandling gör även föräldrar åtskillnad på föräldraskap, där fäders roll är att umgås 
med barnen medan mödrars uppgift är att omvårda och skydda barnen. Deltagarna i den 
studien har varit i vårdnadstvist och de menar att lagstiftningen speglar moderskap och 
faderskap istället för könsneutralt föräldraskap (Eriksson, 2007). Butler (2012) be-
skriver att den omedvetna genussynen överförs genom generationer, där genussynen 
bland annat skildrar en normativ bild av föräldraskap och familjeliv. Föräldraskapet, 
som det bör vara utifrån en genussyn, är definierat utifrån genusskillnader kring en man 
och en kvinna (Butler, 2012). Manligt och kvinnlig ses ofta som motsatser men Harlow 
(2002) menar att det alltmer sker förändringar av genussynen genom olika processer. I 
bland annat USA kombinerar majoriteten av män och kvinnor omvårdnad av sina barn 
med sitt yrke (Wright, Perrone & Jackson, 2009). Genom delat ansvar för ekonomi och 
familj minskar könsrollerna i både samhället och i familjen. Dock kan fördelningen 
medföra rollkonflikter, då det innebär att en individ får fler roller att förhålla sig till och 
där tidigare ansedd ”manlig” och ”kvinnlig” roll sammansluts till en. Det innebär så-
ledes en utmaning mellan rollerna för att skapa balans mellan dem (Wright, m.fl., 2009). 
Även Anving (2012) påpekar att föräldrar i Sverige numera ofta delar på ansvaret gen-
om att båda arbetar, och då tar institutioner som förskola hand om barnen, samt att båda 
deltar i uppfostran. 
 
En studie, om föräldrars syn på omgivningens samt egna förväntningar på föräldraskap, 
visar att mödrar rankar sig som den känslomässiga, engagerade och den som står för den 
fysiska vården (Hoffman & Moon, 2008). Det framkommer även att mödrar ses mer 
engagerade i sina döttrar och fäder i sina söner. Föräldrars uppfattning av könsrelaterat 
föräldraskap styr deras eget beteende som förälder, vilket skapar skillnad mellan mödrar 
och fäder. Mödrar anses mer lämpliga att ta hand om barn tillskillnad mot fäder (Hoff-
man & Moon, 2008). En studie av Kwon, Jeon, Lewsader och Elicker (2012) under-
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söker föräldrars genusroll i leksammanhang och finner samband mellan genusroll, alltså 
mamma eller pappa, och sammanhang, alltså dyadisk eller triadisk1, då det inverkar på 
föräldraförmåga och barnets engagemang gentemot föräldrarna. Interaktion mellan barn 
och mödrar, samt kvalité i föräldraskap, var mer positiv till skillnad mot fäder (Kwon, 
m.fl., 2012). Vissa studier visar att fäder har benägenhet att vara mindre engagerad i 
sina barn till skillnad mot mödrar (Braungart-Rieker, Courtney & Garwood, 1999) men 
det finns även studier som visar motsatsen, det vill säga att det finns lika engagemang 
hos båda föräldrarna till att bemöta barnen (Feldman & Klein, 2003). Hoffman och 
Moon (2008) finner ett samband mellan förväntningar på föräldraskap utifrån genus-
perspektiv och föräldrars agerande i verkligheten, då omgivningen har inflytande på 
individer och därmed är en bidragande faktor till genusskillnader. Även Moi (2006) 
beskriver omgivningens förväntningar på föräldraskap, vilket lärs in redan under barns-
ben. Moi (2006) exemplifierar dockhus, där dockor som ska representera flickor speglar 
det feminina och där dockor som representerar pojkar är starka och utgör normen. 
Manlighet skildras också utifrån kvinnas underlägsenhet och hjälplöshet, där männen 
behöver skydda den svaga kvinnan (Moi, 2006). 
 
Beskrivning av föräldrar och könstillhörighet 
Friis (2003) studie visar att främst modern anklagas i barnavårdsutredningar när det 
förekommer bristande omsorg, eftersom det finns en förutfattad mening om att det är 
moderns ”jobb” att ta hand om barnen. Det innebär att modern är i fokus vid fråga om 
föräldraförmåga (Friis, 2003). Det kan därmed tyda på att socialarbetare ”gör kön”, det 
vill säga beskriver hur en moder respektive fader ska vara som förälder gentemot sina 
barn. Claezons (2008) forskningsöversikt om barnavårdsutredningar visar att föräldrar 
framhävs olika beroende på könstillhörighet. Även Peterssons (2006) studie visar att 
socialarbetare framför genusrelaterade beskrivningar av föräldrar. Om föräldrar brister i 
omsorgen av barn beskrivs mödrar utifrån ansvarsbrist och eventuella svårigheter i sin 
egen barndom, medan fäder beskrivs som icke-delaktiga i omvårdnaden av barnen. Ett 
exempel på genusrelaterade skillnader är närvaro kontra frånvaro, då fäder ofta upp-
märksammas vid närvaro där mödrar egentligen tas förgivet att närvara, medan mödrar 
uppmärksammas vid frånvaro (Petersson, 2006).  
 
En socialarbetare som utreder ett barn och dess föräldrars omsorgsförmåga, gör en be-
dömning av vad som ska beskrivas i utredningen eller inte, vilket kan skapa klassifi-
ceringar av bedömningsargument kring föräldrarna (Friis, 2003). Socialarbetaren kan då 
tendera att stämpla föräldrar utifrån deras kön. Lundström och Sallnäs (2003) påpekar 
att mödrar ofta framställs på ett annat sätt än fäder i barnavårdsutredningar, vilket bidrar 
till att problemområden relateras till moderns föräldraskap. I Kåhls (1995) avhandling 
förekommer det bedömningsskillnader mellan föräldrar i barnavårdsutredningar utifrån 
könsroller, exempelvis att alkoholkonsumtion hos mödrar upplevs allvarligare än hos 
fäder, vilket medför att könsroller bevaras när fäder istället bör involveras. I en 
forskningsöversikt av Sundell och Egelund (2000) framkommer det att inte ens hälften 
av fäderna delaktiggörs i en barnavårdsutredning, men att det ändå skett en förändring 
då allt fler fäder kontaktas. Bangura Arvidssons (2003) studie visar att socialarbetare 
framställer föräldrar på olika vis, då utredningsbedömningar influeras av traditionella 
könsvärderingar präglade av skillnader mellan män och kvinnor. Fäder förväntas göra 
manliga aktiviteter med sina barn och mödrar förväntas göra kvinnliga aktiviteter. 

                                                
1 Dyadisk är interaktion mellan en förälder och barn, och triadisk är mellan båda föräldrarna och barn. 
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Vidare framkommer det att fäder ofta inte nämns i utredningar, vilket Bangura Arvids-
son (2003) tror kan bero på att de inte upplevs som resurser för barnen. 
 
Socialarbetare tenderar att framhäva mödrar utifrån gränssättande svårigheter medan 
fäder blir obetydliga, om de ens blir en del av barnavårdsutredningen (Claezon, 2008). 
Mödrar kan beskrivas utifrån att det är hennes ”jobb” att omvårda och ta ansvar för 
barn, exempelvis beskrivs att modern ses oansvarig och att hon inte uppfyllt föräldra-
rollen om hon inte skyddar sina barn mot exempelvis fäders våld i hemmet. Studien 
belyser hur socialarbetare framhäver könstraditionella stereotyper, exempelvis att fäder 
ses som en märkbart bra förälder om denne tar sitt ansvar för sina barn. Liknande 
ansvarstagande ses inte som extraordinärt när det kommer till mödrar eftersom det är så 
en moder ska vara (Claezon, 2008). Brunnbergs (2001) vinjettstudie med socialtjänster i 
Sverige och England visar att Sverige är mer jämställda kring omvårdnad av barn, till 
skillnad mot England som fortfarande innehar synen på att kvinnor ska ta hand om 
barnen. Kullbergs (2005) vinjettstudie visar att ensamstående fäder bedöms ha mer 
svårigheter i sin föräldraroll, till skillnad mot ensamstående mödrar, men att de ofta inte 
får stöd och hjälp i den utsträckning som mödrar får. Även Herz (2012) beskriver i sin 
avhandling att socialarbetare tenderar att typifiera individer, och nämner ett fall med en 
moder som anklagas för att svika och överge sitt barn för att hon skulle byta hem-
kommun till sin nya sambo. Liksom tidigare nämnda studier påvisar även Herz (2012) 
att mödrar ofta skuldbeläggs och att fäder glöms bort vid utredningar angående barn. 
Herz (2012) tar även upp frågan kring fler manliga socialarbetare, där det beskrivs att 
förekomsten av rekrytering av män medför att socialtjänsten ”gör kön” då det avger en 
bild av att båda könen behövs för att utreda utifrån en helhetsbild kring ett barn.  
 
En studie, med fokus på framställning av föräldrar angående vem som har fördelar i 
vårdnadstvister, påvisar att den förälder som “visar” övervägande kvinnliga egenskaper, 
oavsett om det är en moder eller en fader, har fördel och får oftast sina önskemål 
uppfyllda (Hoffman och Moon, 2000). Schiratzki (2008) menar dock, från en under-
sökning kring domstolsbeslut, att föräldrar faktiskt ses utifrån ansvar och förmåga 
istället för egenskaper kopplat till könstillhörighet. I Friis (2003) studie förekommer det 
att föräldrar ofta anklagas för omsorgsbrist, istället för att brister och förmågor vägs mot 
varandra, vilket innebär att ett helhetsperspektiv inte beaktas. Det visas därmed att 
socialarbetare i vissa fall tenderar att framföra föräldrars brister och undanhålla deras 
förmågor för att kunna gå vidare med fallet och få igenom sina argument i domstol. 
Friis (2003) använder tre fall för att föra djupare analyser och tyda socialarbetarnas 
handlingsutrymme. I samtliga fall förekommer det en kamp mellan socialarbetaren och 
föräldrarna kring hur situationen faktiskt är, vilket utifrån ett maktperspektiv leder till 
att socialarbetarens argument och påståenden ofta hamnar i överläge mot föräldern. Det 
visas även att socialarbetare kan uttrycka att föräldrar är oförmögna att ta hand om sina 
barn utan vidare utredning, vilket kan tyda på att de försöker ”matcha” in föräldrar i 
vissa mallar för att en viss åtgärd ska kunna tillämpas. Det kan dock bero på att det inte 
finns tillräckliga resurser för alternativa åtgärder, vilket även är ett tecken på att social-
arbetares handlingsutrymme är snävt (Friis, 2003). 
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP  
Under avsnittet med teoretiska utgångspunkter beskrivs teorier och begrepp som anses 
relevanta för studien. De bedöms vara relevanta för att förklara och vara ett analys-
verktyg för resultatet. Silverman (2010) citerar Blumer som beskriver att teoretiska 
utgångspunkter tillämpas som en mall över verkligheten för att kunna förstå den, vilket i 
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forskningssyfte innebär att empirin kan förklaras. Utan teoretiska utgångspunkter menar 
Silverman (2010) att det inte finns någonting att forska om, då en teori ska vara till 
grund. Därmed tillämpas utgångspunkter som kan tänkas förklara och förstå intervju-
personernas utsagor. Syftet med studien är att undersöka socialarbetares bedömning av 
föräldrarnas omsorgsförmåga utifrån ett genusperspektiv. Därmed anses det relevant att 
utgå från rollteori, genusteorier och social konstruktionism, för att kunna förklara 
deltagarnas utsagor och hur de påverkas av omgivningen. Det ges även en beskrivning 
om handlingsutrymme, då det anses centralt eftersom studien utgår från socialarbetares 
bedömningar. Rollteorin används som ett komplement till genus, då det kan ses som om 
roller kan tilldelas med utgångspunkt i könstillhörighet och medföra förväntningar med 
grund i det. Förutom det används sociala konstruktioner som ett teoretiskt begrepp då 
det kan förklara genuskonstruktionens inverkan på socialarbetarnas bedömning och hur 
det påverkar föräldrar.  
 
Från kön till genus 
Kön ses utifrån biologiska termer och är bestämt, vilket innebär medfödda och naturliga 
skillnader mellan en kvinna och en man (Börjeson, 2008). En individ föds alltså med det 
som benämns kön. Individers kön innebär olikheter, vilket därmed även leder till 
skillnader i synen på män och kvinnor (Magnusson, 2007). I den här studien tillämpas 
begreppet genus då kön ses, baserat på Angelöw och Jonssons (2000) definition, som 
biologiska skillnader, exempelvis könsorganen. Om utgångspunkten skulle vara utifrån 
biologiska skillnader, istället för det sociala genus, borde det som upplevs som manligt 
respektive kvinnligt vara liknande oavsett kultur eller kontext, vilket inte är fallet 
(Angelöw & Jonsson, 2000). Till skillnad från kön, är genus ett begrepp som används 
när det handlar om det sociala och kulturella skapandet av vad som anses vara manligt 
respektive kvinnligt (Börjeson, 2008; Ulmanen & Andersson, 2006). Genus innebär inte 
biologiska könsskillnader, utan tolkningen av dem (Gothlin, 1999) samt vilka köns-
egenskaper som individen tilldelas med grund i könstillhörigheten (Jeppsson Grassman, 
2004). Det är konstruktioner av kön som formas till beteenden förknippat med individ-
ens kön (Ulmanen & Andersson, 2006). Genus är alltså konsekvenserna som en individ 
upplever, på grund av sitt kön (Connell, 2009; Magnusson, 2007). Connell (2009) 
menar att genusrelaterade förväntningar på individer ofta framförs politiskt och i media, 
vilket medför bildandet av genusmönster. Genusmönstren ses som normala, genom upp-
repade och inlärda handlingar, vilket innebär att individer som bryter mot det upplevs 
”onormal” (Connell, 2009). Genussynen är inlärd sedan barndomen, där exempelvis 
filmer bidrar till en syn på skillnader, vilket medför att barn växer upp med en syn kring 
hur en man eller en kvinna bör vara (Magnusson, 2007). O'Connor, Orloff och Shaver 
(1999) anser att genus ses olika beroende på faktorer som till exempel kultur, stat och 
klass, vilka inverkar på vad som anses ”normalt”. Något som ses manligt i ett land 
kanske ses som kvinnligt i ett annat. Manligt och kvinnligt är något som är förutbestämt 
utifrån samhällets acceptans på hur individer bör vara (O'Connor, m.fl., 1999).  
 
Genusförhållanden genom tiden har producerat en genussyn i dagens samhälle, vilken i 
praktiken ger stereotypa bilder av vad som är manligt och kvinnligt (Orme, 2002; 
Saugeres, 2002). Ett begrepp som förekommer i litteratur är ”att göra kön”, vilket 
innebär stereotypa tankemönster som beskriver skillnader mellan kön (Claezon, 2008). 
Mattsson (2010) menar att kön ”görs” i relation till andra perspektiv så som makt, 
etnicitet och klass. Magnusson (2007) beskriver att individer bidrar till att upprätthålla 
samhällssynen på könsegenskaper då individer i vardagen gestaltar sig utifrån sin för-
väntade könstillhörighet, exempelvis att kvinnor sminkar sig. Även Connell (2009) 
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menar att individer kategoriserar sig själva utifrån genusrelaterade förväntningar. Trots 
viljan att ändra maktstrukturer leder förväntade genusgestaltningar till en bekräftelse på 
hur det har varit och bör vara (Saugeres, 2002). En individs syn på genus, både med-
veten och omedveten, är oftast en produkt av samhällets syn (Saugeres, 2002). Samhäll-
et kräver stabilitet, vilket uppnås genom att individer lärs in i vilka normer som visar 
acceptabla uppföranden (Månsson, 2002). För hundra år sedan undersöktes begreppen 
manligt och kvinnligt, vilka uppstod som konstruktioner genom internaliserings-
processer (Hedin & Månsson, 2000). Det innebär att existensen av konstruktionerna 
funnits med under lång tid. Simone De Beauvoir (1949) beskriver att kvinnors syfte 
med livet är att skaffa barn och bli mödrar, vilket samhället förespråkar. Det utgör en 
paradox när kvinnor ska göra motstånd eftersom de både ingår i en mansdominerad 
verklighet men även förnekar den, vilket gör att verklighetsuppfattningen utgår från 
mansdominansen och därmed tillskrivs kvinnor sakna de förutsättningar som krävs för 
att möjliggöra motståndet (De Beauvoir, 1949). 
 
Hirdman diskuterar kring genusstrukturer och dess förbindelse till den samhälleliga 
hierarkin. I genussystemen är män dominanta medan kvinnor är underställda, vilket 
skapas i sociala processer (Hirdman, 2001). De dolda sociala processerna medför att 
män har beaktats som överställda kvinnor i samhället. Det influeras i individers liv och i 
samhällsuppbyggnad för vidmakthållande, vilket producerar hierarkier där män är 
överst. Systemen medför att individer tilldelas förväntningar på grund av sitt kön utifrån 
hur denne bör vara. Det beskrivs att män är normen, det vill säga uttrycker det 
”normala” i samhället, och därmed upplevs kvinnor som avvikande då de mäts mot män 
(Hirdman, 2001). En anledning till svårigheter att förändra genussystem är på grund av 
att det är djuprotat i människor och anses vara naturligt i vardagslivet, vilket utvecklats 
under barndomen där barn ”skapas” till flickor eller pojkar (Hirdman, 1988). Det kan 
även förklaras genom en historisk process då roller med innehavande handlingar och 
beteenden bildats redan för länge sedan då det handlade om överlevnad, där en man 
respektive en kvinna tilldelades uppgifter baserade på vad de ansågs klara av (Hirdman, 
2001). Även Bourdieus teori kan användas inom genusstudier då att den förklarar genus 
som förhållandet mellan strukturer, diskurser och praxis. Moi (1991) har använt 
Bourdieus teoretiska utgångspunkter som genusförklaringar. Bourdieu (1990) tillämpar 
ett begrepp som återfinns hos alla individer, habitus, vilket innebär ett omedvetet och 
ofrivilligt handlings- och tankesystem som ger förutsättningar för hur de praktiskt ut-
förs. Habitus inpräntas hos individer utifrån omgivningens påverkan. Den konstruerade 
mansdominansens existens återfinns då genusskillnader har internaliserats hos barn 
(Bourdieu, 1990). Utifrån uppfostring av föräldrar och institutioner, exempelvis skola, 
skapas habitus och ett så kallat könshabitus bildas när barn socialiseras utifrån typiska 
traditionella könsstereotyper, där männens makt föreligger som norm och speglar tanke-
sätt och beteendemönster (Bourdieu, 1999). Genom interaktion mellan sociala processer 
och biologiska processer skapas en bild av att det biologiska socialiseras och det sociala 
biologiseras, vilket medför att genusskillnader upplevs som naturligt skapat och normalt 
i vardagen. Då könsnormer, och förväntningar utifrån dem, uppfattas naturliga bidrar de 
till en förståelse och upplevelse av världens uppbyggnad. Eftersom patriarkatet alltid har 
funnit utgör det en paradox vid reflektion kring det, då individers tankar är en produkt 
av patriarkatet som inverkar på genussynen. Individer upplever verkligheten utifrån de 
skillnader som existerar och skapar identiteten i det som frånskiljer de från andra, där 
det grundläggande karaktärsdraget är könstillhörighet (Bourdieu, 1999).  
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Butler (1990) beskriver begreppen kön och genus samt skillnaden mellan dem. Skillnad-
en, ”som ursprungligen avsåg att ifrågasätta formeln biologin-är-ödet, tjänar som stöd 
för argumentet att hur biologiskt orubbligt könet än må vara är i alla fall genus 
kulturellt konstruerat” (Butler, 1990, s. 55). Det finns alltså ett samband mellan kön och 
genus, där genusrelaterade förväntningar grundas i det biologiska könet. Sambandet 
innebär att fenomenet ”manligt” hör ihop med mäns kön, där genus är tolkning av könet 
i den praktiska verkligheten. Butler (1990) nämner performativitet gällande genus, där 
genus är en förväntning som producerar fenomenet. Genusfenomenet har skapats genom 
ritualer som formar en normativitet. Dock är genusperspektivet ett hinder mot verklig-
hetsuppfattningen, då könstillhörighet avgör vad som är normalt och reellt. Många 
feminismteoretiker menar att genus är socialt konstruerad och därmed funderar Butler 
(1990) kring förändringsmöjligheter, där det framförs att genuskonstruktionen är svår 
att ändra eftersom den innehåller inpräntade förutsättningar. Enligt Butler (1990) finns 
det även en skillnad mellan hierarkier och normativa förväntningar i relation till genus, 
där genushierarkier är upprätthållandet av patriarkat medan normativa genusförvänt-
ningar exempelvis handlar om ”normal” sexualitet. Genus formas och bevaras genom en 
politisk och kulturell praktik, där förtryck mot kvinnor existerar, vilket är svårt att 
motverka på grund av patriarkatets makt (Butler, 1990). 
 
Rollteori 
I den här studien tillämpas rollteorin som förklaringsmodell till socialarbetarnas utsagor 
och genusrelaterade bedömningar. Rollteorin är en inriktning inom socialpsykologin, 
som innebär förståelse för hur interaktioner och samspel mellan individer och grupper 
påverkar och påverkas av varandra (Ekehammar, 2007). Individer skapar och upprätt-
håller sin identitet genom gruppstrukturer och grupptillhörighet (Johansson & Lalander, 
2010). En roll i det här sammanhanget innebär att individer intar eller tilldelas en roll 
som omfattar hur denne bör bete sig, vilket utlöser en omedveten internaliseringsprocess 
som införlivar omgivningens uppfattningar med individens egna (Angelöw & Jonsson, 
2000). Goffman (1959) relaterar till teaterroller eftersom en social roll utgör ett slags 
skådespeleri då omgivningen har förväntningar på hur rollen kommer att utspelas. 
Rollteorin innebär således att individer innehar olika roller i olika sammanhang, där 
rollerna i sin tur omfattar specifika förväntningar på hur innehavaren bör vara (Angelöw 
& Jonsson, 2000). De individer som inte lever upp till rollförväntningarna kan uppfattas 
som avvikande (Payne, 2008; Ejrnæs & Kristiansen, 2002). En individ ses som av-
vikande när omgivningen relaterar handlingen som normbrytande, och vid fall individen 
är medveten om omgivningens rolltilldelning kan det medföra att denne utvecklar en 
acceptans och identifierar sig med rollen som avvikare (Johansson & Lalander, 2010). 
Även normalitet formas genom interaktioner när individer lever upp till omgivningens 
regler, krav och grundläggande värderingar samt när individen upplever att denne 
betraktas som normal av andra (Johansson & Lalander, 2010).  
 
Varje roll omfattar förväntningar och regler som skapas av samhället, vilket medborgar-
na väntas efterfölja (Johansson & Lalander, 2010). Beteenden är historik-, kontext- och 
kulturbundna i den mån att ett beteende kan betraktas som normalt i en situation eller 
kultur medan den upplevs tvärtom i en annan (Goffman, 1959; Johansson & Lalander, 
2010). Det medför att individer söker sig till grupper som accepterar och upplever ens 
egna beteenden som normalitet (Johansson & Lalander, 2010). Interaktioner inom 
familjen och omgivningen skapar socialiseringsprocesser hos barn, vilka bidrar till 
tanke- och handlingsstrukturer som behövs för att uppfylla omgivningens grund-
läggande värderingar (Johansson & Lalander, 2010). En viss rolltilldelning kan medföra 
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att individen själv intar andra roller som utgår från den tilldelade, exempelvis så tilldelar 
omgivningen könstillhörighet vid födseln. Det kan leda till att individen senare intar 
roller baserade på om de är en pojke eller flicka (Angelöw & Jonsson, 2000).  
 
Social konstruktion  
Social konstruktionism innebär att verkligheten är socialt konstruerad och därmed 
individuellt upplevd utifrån erfarenheter och kontext (Berger & Luckmann, 1999). 
Verklighetsuppfattningen baseras på begreppskonstruktioner, då begreppsbildandet 
skapar innebörder av fenomen, vilka kan medföra konsekvenser som innebär att ett 
socialt problem uppstår när det upplevs som problem (Hacking, 2000). Det är inte 
enbart företeelsen som konstrueras till ett problem, utan även individerna som omfattas 
av det (Hydén, 2002b). Sociala konstruktioner kan medföra en socialiseringsprocess hos 
individer. Payne (2008) beskriver att socialisering innebär att individer anpassar sig till 
samhällets värderingar. Den medför att samhälleliga idéer bildar en verklighet för 
medborgarna som därmed internaliseras, vilket innebär att andras tankesätt och idéer 
införlivas i sitt eget så att individernas tankesätt tillslut överensstämmer med samhällets 
(Payne, 2008). Begrepp struktureras utifrån samhället och inom vissa kontexter, som 
kan leda till att individer stämplas enligt en mall som skapar problemområden för de 
individer som passar in eller konstrueras in i mallen (Hacking, 2000). Såväl i samhället 
som hos den enskilde individen sker fortlöpande kategoriseringar, det vill säga förut-
bestämda stämplingar på en viss grupp människor, vilka kan inverka på interaktionen 
mellan individer och eventuellt skapa problem (Berger & Luckmann, 1999).  
 
En individs uppväxt sker i interaktion med miljön, bland annat genom kontextens in-
flytande och omgivningens inlärning av kultur och sociala koder som sedan blir en del 
av individen (Berger & Luckmann, 1999). Handlingar är konstruerade och inte natur-
bestämda, då de baseras på bland annat kultur, eftersom en viss handling utspelas olika 
beroende på kultur (Barlebo Wenneberg, 2010). Individens handlingar blir en del av 
identiteten och i identiteten finns även innehav av roller, som grundas i normer och 
förväntningar (Berger & Luckmann, 1999). En individ föds med biologiska förutsätt-
ningar, men det är ändå processer och sociala interaktioner som skapar identiteten. 
Processerna sker ständigt i samhället, vilka bidrar till att samhällsordningen är kon-
struerad av människor och medför att samhället är en produkt av mänskliga handlingar 
(Berger & Luckmann, 1999). 
 
Berger och Luckmann (1999) nämner begrepp som institutionalisering och legitimering. 
Institutionalisering innebär att handlingar tenderar att bli rutinmässiga och utförs lika-
dant vid varje tillfälle. Vanehandlingar är ett resultat av sin historia, exempelvis genom 
överföring inom generationer. Förhållandet mellan individ och samhälle är dialektiskt, 
vilket innebär att samhället konstrueras av individer men återspeglas på individen på ett 
sätt som kanske inte var tilltänkt. Utöver det har individer roller, vilka är konkretiserade 
av samhällsordningen och institutionaliseringen. För att upprätthålla institutionens 
existens via generationer krävs legitimering, som innebär rättfärdighet kring handlingen. 
Genom en legitimeringsprocess lär sig nya generationer om roller och moraliska 
utgångspunkter för att förklara handlingens betydelse (Berger & Luckmann, 1999). 
Begreppen kan tydas vara av vikt i den här studien angående genusfrågor då handlingar 
och förväntningar relaterade till kön beskrivs vara vanemässiga och inlärda (jmf 
Magnusson, 2007).  
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Handlingsutrymme  
Handlingsutrymmet i socialt arbete ses ofta som mångprofessionellt, där trender speglar 
resursutrymmet inom den politiska ramen (Julkunen, 2011). Organisationens mål, ramar 
och socionomens profession bildar tillsammans det som benämns handlingsutrymme 
(Svensson, Lindgren & Laanemets, 2008). Handlingsutrymmet skapar olika dilemman, 
såsom hur socialarbetaren kan gå vidare utifrån de ramar som formar organisationen 
samt influenser av moral och etik. En socialarbetares handlingsutrymme är ofta styrt av 
lagstiftning som medför hinder och vinster i arbetet. Utrymmet utgörs även av resurser 
och därmed har politiken en inverkan eftersom den budget som tilldelas avgör resurs-
möjligheter (Svensson, m.fl., 2008). Socialarbetarnas stränga krav att följa lagstiftning 
”kan leda till att reflektion inte uppmuntras i arbetsgemenskaperna utan ledarskapets 
största bekymmer är, att se till, att socialarbetarna följer procedurerna och reglerna” 
(Julkunen, 2011, s. 17). Wörlén (2010) beskriver att maktaspekten är viktig i handlings-
utrymmet, då socialarbetarna genomför utredningar och fattar beslut som handlar om 
andra människors liv, och därmed är det betydelsefullt att besluten grundas i aktuella 
lagar. Ytterligare maktperspektiv finns i val av insatser, då en studie visar att social-
arbetare känner att de måste prioritera vissa insatser på grund av resursbrister (Wörlén, 
2010).  
 
METOD 
I det här avsnittet tydliggörs tillvägagångssättet för datainsamling, databearbetning och 
dataanalys. Social konstruktionism beskrivs även, som studiens vetenskapsteoretiska 
utgångspunkt, eftersom fokus är på socialarbetarnas upplevelser kring verkligheten. 
Social konstruktionism beskriver även om roller och samhällets inverkan på individen, 
vilket kan relateras till genusperspektivet. Det genomförs även en granskning utifrån 
forskningsmetodens för- och nackdelar i relation till studien och dess syfte genom-
gående i avsnittet, men det förekommer även teori- och metoddiskussion senare (se s. 
37).  
 
Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Den här studien utgår från en social konstruktionistisk utgångspunkt med dess förklar-
ingar på ontologi och epistemologi. Verkligheten är individuellt upplevd, vilken baseras 
på begrepp som konstrueras för att skapa förståelse (Hacking, 2000). Verkligheten är en 
produkt av människor, men upplevs istället som objektiv (Johansson & Lalander, 2010), 
vilket medför att den ”bara finns där” (Berger & Luckmann, 1999). Erfarenheter och 
inlärning ger subjektiv kunskap om verkligheten (Berger & Luckmann, 1999; Hacking, 
2000). Fokus är skapandet av begrepp och dess konsekvenser på interaktioner mellan 
individer och samhälle (Hacking, 2000). Verkligheten får existens genom begreppskon-
struktioner, där språket har en betydande del (Barlebo Wenneberg, 2010; Burr, 2003). 
Språket konstruerar föreställningar om verkligheten, där begrepp kan te sig annorlunda 
beroende på kontexten (Berger & Luckmann, 1999).  
 
Social konstruktionism har väglett den här studiens tillvägagångssätt i den mån att den 
medför ett perspektiv på genus som konstruktion och dess inverkan på individer. 
Genom att forskningsprocessen utförts utifrån social konstruktionism kan förförståelse 
vara en faktor som inverkar på studiens neutralitet, då synpunkten från början var att 
genus är konstruerat och därmed medför problem för vissa individer. Den här studiens 
resultat grundas därmed i varje enskild deltagares individuella åsikter och tankar kring 
genus, det vill säga deras syn på verkligheten. En nackdel med social konstruktionism 
anses vara att normalitet tas för givet, det vill säga att det “normala” undgås eftersom 
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fokus är på avvikelser. Hacking (2000) menar att en nackdel är att social konstruktion-
ism medför att individer tilldelas avvikelser eller problem, då deras egenskaper 
konstrueras till problem. Det kan även talas om graden av objektivitet, då social 
konstruktionism anser att verkligheten är konstruerad och därmed subjektiv (Hacking, 
2000). Det utgör även en svårighet i studien då deltagarnas verklighetsuppfattning är 
subjektiv, och då även författaren själv utgår från en subjektiv bild av problemet. 
Hacking (2000) menar att det finns objektiva konstruktioner men att synen på det är 
subjektiv. Det innebär att genusproblematiken är konstruerat, men att individer därefter 
kan ha egna subjektiva synpunkter på konstruktionen som kan medföra olika reflektion-
er kring genus. När vetenskapsteorin används i studier är det av vikt att vara medveten 
om begreppsskapandet, för att undvika att själv kategorisera individer och skapa 
problembeskrivningar. Även språket har en inverkan på hur verkligheten formuleras och 
konstrueras (Hacking, 2000), vilket var betydelsefullt att ha i åtanke vid genomförande 
av den här studien. Vetenskapsteorin inriktas mot den subjektiva verkligheten då den 
upplevs olika beroende på vem som upplever den, vilket innebär att kunskap är 
subjektivt och att objektiviteten hamnar i skymundan.  
 
Kvalitativ metod 
Den här studien influeras av social konstruktionism, med fokus på språkets, kontextens 
och upplevelsers betydelse för hur verkligheten betraktas och förstås. Därmed anses det 
lämpligt att utgå från kvalitativ metod, då det möjliggör en fördjupning av individers 
tankar, upplevelser, känslor och berättelser (Silverman, 2010). Syftet med studien är 
socialarbetares syn och upplevelser av föräldraförmåga utifrån ett genusperspektiv, som 
deltagarna inte var medvetna om vid intervjutillfället, vid bedömningen av en vinjett. 
Silverman (2010) poängterar att det är viktigt att veta vilken metod som främst kan 
uppfylla syftet och hur empirin samlas in för att uppnå det. Därmed är en kvalitativ 
metod med hjälp av intervjuer som datainsamling den metod som uppfyller studiens 
syfte. 
 
En nackdel med kvalitativ metod kan vara forskarens förförståelse då denne bör vara 
inläst inom problemområdet för att kunna få ut relevant information, medan forskaren 
samtidigt ska vara objektiv och fördomsfri (Larsson, 2005a). Därmed är det av vikt med 
teoretiska utgångspunkter som verktyg i analysen och i det som deltagaren beskriver 
(Larsson, 2005a). För att undgå problemet utgår bland annat den här studiens intervju-
guide från såväl teorier som utifrån upplevda brister i forskningsöversikten, vilket bidrar 
till en högre objektivitet eftersom den därmed inte baseras på subjektiva antaganden. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren bör vara medveten kring objektivitet-
en och ständigt arbeta kring det för att möjliggöra en hög grad av objektivitet i studien. I 
den här studien har ändå kvalitativa aspekter i metodvalet fördelar vid uppfyllandet av 
syftet då fokus är socialarbetares genusrelaterade bedömningar av föräldraförmåga. 
Utifrån forskningsresultat och litteratur framkommer det att ojämlika bedömningar av 
föräldrar i barnavårdsutredningar förekommer, vilket skapade inspiration till den här 
studien. Syftet är formulerat kring ett problemområde som är aktuell inom socialtjänst-
en.  
 
Kvalitativ metod valdes med fördel framför kvantitativ metod då det ansåg kunna be-
svara studiens syfte på ett djupare plan, då syftet är socialarbetares bedömningar och 
upplevelser samt då studien utgår från social konstruktionism. Jacobsson och Meeuwis-
se (2008) påpekar att datainsamlingsmetoder som utgår från fallbeskrivningar främst 
gynnas av en kvalitativ metod. Det är fördelaktigt eftersom studien syftar till att uppnå 
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kvalitativa aspekter. En anledning till att enkäter inte valdes är på grund av att del-
tagarna skulle se över frågorna innan det besvaras, vilket skulle kunna inverka på 
resultatet då de slutliga frågorna berör genusperspektiv. Deltagarna skulle därmed 
kunna genomskåda syftet och ge de svar som förväntades utifrån deras socionomroll.  
Exempelvis Friis avhandling, och andra forskares tillvägagångssätt, medförde att inter-
vjuer tillämpades för att på så sätt gå vidare med en djupare förståelse och beskrivning 
kring området.  
 
Vinjettstudie 
En vinjettstudie är en teknik där deltagarna i studien får en fallbeskrivning som sedan 
ska bedömas utifrån olika områden och inriktningar (Bryman, 2008; Jergeby, 2007). 
Definitionen av vinjett är en berättelse om en person, situation eller fenomen, där det 
sedan kan uttydas skillnader i deltagarnas bedömningar beroende på vilken vinjett de 
utgår ifrån (Jergeby, 2007). Det är viktigt att vinjetterna formuleras verklighetstroget 
och igenkännbart för deltagarna (Soydan, Jergeby, Glad, Nybom & Williams, 2005). 
Kullberg (2005) beskriver att en vinjett ska spegla en klients nuvarande situation och en 
situation som skulle kunna förekomma. Utifrån vinjetten får deltagaren relaterade frågor 
som ska leda till en bedömning av vinjetten (Soydan, m.fl., 2005). I den här studien ut-
formades fiktiva, och i största möjliga mån autentiska, vinjetter (bilaga 1) där situation-
en är densamma men skillnaden är kön på föräldrarna. Exempelvis i den ena vinjetten 
har modern vissa egenskaper som fadern innehar i den andra vinjetten, men egenskaper-
na i sig är detsamma. I den här studien syftar vinjetterna till att utläsa skillnader i social-
arbetares bedömningar utifrån ett genusperspektiv. Vid intervjutillfället fick deltagarna 
en vinjett som intervjun baserades på. Med stöd av vinjetterna gick det att undersöka 
socialarbetarnas genusmedvetenhet. Vinjettmetoden har använts av andra forskare inom 
socialvetenskapen eftersom den medför möjligheter att få ett djup i deltagarnas utsagor 
då olika sociala fenomen studeras. 
 
En nackdel med vinjettstudier som Börjeson (2008) nämner är att socialarbetaren får ett 
fiktivt fall, vilket innebär att denne möjligtvis inte agerar på liknande vis om det är på 
riktigt. Forskaren kan även ha föreställningar kring en “typisk” situation, som formuler-
as till en vinjett. Jergeby (1999) beskriver att det ka vara en svårighet att uppskatta om 
deltagaren bedömer som denne skulle göra i verkligheten eller om det är en bedömning 
som enbart baseras på vinjetten. En fördel med metoden är att den bidrar till en bra 
datainsamling med mycket information, där bedömning sker utifrån ett verklighetstroget 
fall (Soydan, m.fl., 2005). Trots nackdelar kring vinjettmetoden anses fördelarna 
överväga eftersom en vinjett kan leda till en bättre grund för intervjufrågor, till skillnad 
mot att enbart fråga utifrån socialarbetares erfarenheter. Därmed präglas bedömningen 
av likadana utgångspunkter för alla deltagare. För att undgå problemet med föreställning 
kring typiska fall fick deltagarna en fråga om det är ett fall de skulle kunna ha på 
socialtjänsten, varav samtliga ansåg att det var precis sådana fall som är aktuella. 
Deltagarna använde även egna erfarenheter vid bedömning av vinjetten, vilket bedöms 
som om de skulle göra en likartad bedömning i verkligheten. 
 
Urval 
Urvalskriterierna var att deltagarna är socionomer och arbetar inom socialtjänstens barn- 
och ungdomsenhet, för att därmed ha kunskaper om barnavårdsutredningar. Kriterierna 
medför således ett strategiskt urval. Det innebär att deltagare väljs ut på grund av att de 
har kunskap och erfarenhet om forskningsområdet (Bryman, 2008; Forsberg & Weng-
ström, 2003). Bryman (2008) menar att det är ett icke-sannolikhetsurval, eftersom 
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förvalda deltagare väljs utefter ett syfte. Arbetsledare kontaktades via telefon, genom 
nummer som finns på respektive kommuns hemsida, vilka framförde information till 
socialarbetarna. Socialarbetarna fick därefter återkomma vid intresse. Från början 
uppgav tio deltagare intresse, men vissa hörde inte av sig, vilket gav ett bortfall på fyra 
deltagare. Slutligen innehåller studien sex deltagare, varav en man och fem kvinnor, 
från städer i Närke, Halland och Västmanland. Deltagarna varierade i ålder och erfaren-
het, men i den här studien valdes det att inte gå vidare med deltagarnas åtskillnader. 
Vidare i studien benämns de som intervjuperson med följande nummer efter ordningen 
som intervjuerna genomfördes. De tre första deltagarna utgår från vinjett två som 
innebär att modern är frånvarande och fadern är hemmavarande med bristande omsorg, 
och de tre senare deltagarna utgår från vinjett ett där fadern är frånvarande och modern 
är hemmavarande med bristande omsorg. 
 
Datainsamling 
När intervjuguiden (se bilaga 2) och vinjetterna var färdiga genomfördes två separata 
pilotstudier där en intervju utfördes med en person som inte arbetar på socialtjänst med 
barnavårdsutredningar. Det genomförs för att kontrollera frågorna och vinjetterna. Del-
tagarna i pilotstudierna är en utbildad socionom som valt att studera vidare samt en 
arbetssökande nyutbildad socionom, vilka kontaktades via telefon. Silverman (2010) 
påpekar att pilotstudier medför en djupare kunskap i utformandet av intervjufrågor, där 
deltagarna kan ge förslag och insikt i hur intervjun är utformad. En pilotintervju testar 
om intervjufrågorna ger svar och om det är förståeliga frågor (Bryman, 2008). 
Pilotintervjuerna medförde att intervjuguiden omformulerades till viss del för att under-
lätta för studiens egentliga deltagare.  
 
Under intervjuerna tillämpades en strategi som Larsson (2005a) benämner standardiser-
ad intervju, vilken innebär att forskaren har förarbetade frågor som ställs i samma 
ordning för alla intervjupersoner. Det görs för att minska olikheter mellan intervjuerna 
(Larsson, 2005a). Deltagarna hade inte vetskap om syftet, då det eventuellt kunde in-
verka på deras svar, och därmed krävs det att frågorna kommer i samma ordning för alla 
deltagare. Målet med det var för att inte försäga att studien baseras på genusperspektiv 
innan intervjun (det deltagarna fick veta finns i bilaga 3), då det annars kan bli olika 
förutsättningar för deltagarna, vilket skulle kunna leda till att svaren påverkas. Intervju-
guiden är konstruerad för att deltagarna ska bedöma ett konkret fall men också för att 
förklara upplevelser och åsikter kring genusperspektivet. På grund av tidsbrist hos 
socialtjänst och deltagare som befann sig på långt avstånd från Örebro valde två 
intervjupersoner att genomföra telefonintervju, vilket medförde att vinjetterna mailades 
vid intervjutillfället. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att intervju via telefon inne-
bär fördelar och möjlighet att genomföra intervjuer med deltagare som befinner sig på 
avstånd från forskaren. En nackdel är dock avsaknaden av det icke-verbala samt svårig-
heten att hinna anteckna intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). För att undgå nackdelar 
utfördes intervjun på högtalartelefon för att även kunna spela in samtalet. Två intervjuer 
genomfördes via telefon och fyra genom personliga möten. Samtliga intervjuer spelades 
in via bandspelare, vilket Silverman (2010) menar är en fördel då forskaren kan återgå 
till empirin under studiens gång samt att ingen information går förlorad. Intervju-
inspelningarna transkriberades sedan i dess helhet. 
 
Informationssökning och källkritik 
Tidigare forskning söktes via databasen Summon på Örebro universitetsbibliotek. Ut-
ifrån studiens syfte togs det ut nyckelord som tillämpades under sökningen. Ett kritiskt 
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förhållningssätt tillämpades under forskningsgenomgången och om det förekom andra-
handsreferenser i forskningar söktes de aktuella forskningarna upp då den här studien 
enbart skulle innefatta förstahandsreferenser. För att bidra till en högre tillförlitlighet, 
reliabilitet, sammanställs forskningssökningen och nyckelorden till en bilaga (se bilaga 
4). De forskningar som presenteras är utförda i länder som Sverige, Australien, Stor-
britannien, Portugal och Indonesien. De anses trovärdiga då de mer eller mindre inne-
håller en metoddiskussion kring styrkor, begränsningar, svagheter och tillvägagångssätt. 
Silverman (2010) beskriver kriterier som kan användas för att avgöra trovärdigheten i 
andras studier, vilka bland annat är forskarens teoretiska utgångspunkter, datainsamling, 
metod med mera. De kriterierna fanns som utgångspunkt för att avgöra om forskningar-
na skulle tillämpas i studien, och vid fall en studie inte fullföljde kriterierna valdes den 
bort till förmån för studier som uppfattades mer trovärdiga. Det var en svårighet att 
finna forskningar som belyser den här studiens specifika syfte, vilket är en kritik gente-
mot forskningsfältet. Även Hydén (2002b) menar att genusperspektivet måste lyftas 
fram mer inom socialt arbete. Det överensstämmer med Hedin och Månsson (2000) som 
beskriver att forskningsfältet har varit ”könsblind”.  
 
Databearbetningsmetod 
Studien influeras av ett abduktivt förhållningssätt, som är en sammansättning av induk-
tiv och deduktiv metod. Forskaren börjar med en föreställning om empirin, som sedan 
kan kopplas till teoretiska utgångspunkter, vilket sedan kan komma att förändras efter 
empiriinsamlingen då det eventuellt framkommer nya infallsvinklar (Patel & Davidson, 
2003). Det medför en samverkan mellan teori och empiri som möjliggör att vissa delar 
framkommer, vilka antagligen inte hade gjort det utan den förtänkta teoretiska grund-
ramen (Larsson, 2005b). En nackdel med förhållningssättet är att det kan bidra till en 
subjektiv ställning för forskaren i den mån att studien exkluderar andra eventuella 
förklaringar (Patel & Davidsson, 2003). I den här studien hanteras nackdelarna genom 
att såväl intervjuguiden som analysen baseras på bland annat teorier. Silverman (2010) 
menar att en fördel med metoden är att interaktion mellan teori, koncept och empiri 
möjliggör att förändra eller omformulera fokus för studien. I den här studien används 
exempelvis, genom inspiration från en föreläsning, tankesätt angående handlings-
utrymme och moral som framkom efter intervjuguideutformningen. De begreppen fanns 
i åtanke då de skulle kunna tyda om socialarbetare arbetar som de ska, utifrån lag-
stiftning om jämställdhet och jämlikhet. Det framkom även att ytterligare teoretiska 
utgångspunkter, exempelvis genom teoretiker som Bourdieu och Hirdman, behövdes för 
att förklara empirin, vilket möjliggörs genom ett abduktivt förhållningssätt. Data-
insamlingen bearbetas med hjälp av ett abduktivt förhållningssätt då det möjliggör att 
inhämta ytterligare information kring området, även efter datainsamlingen, vilket med-
för att dataanalys i form av meningskoncentrering kan uttyda fler teman än vad som är 
förtänkt.  
 
Dataanalysmetod 
När intervjuerna, som baseras på vinjetterna, var genomförda transkriberades allt mat-
erial för att få en helhetsbild över empirin. Därefter sammanställdes samtliga intervjuer 
under frågorna i intervjuguiden för att utröna gemensamma grundteman. Det möjlig-
görs genom meningskoncentrering, som Larsson (2005a) beskriver går ut på att empirin 
sammanfattas från långa utdrag till kortare meningar. Det medför att deltagarnas 
berättelser kan sammanställas och förkortas till de grunddrag som framkommit (Kvale 
& Brinkmann, 2009). När gemensamma utsagor tas fram utformas teman som motsvar-
ar intervjuinnehållet, vilka analyseras med teorier och begrepp som tillämpas i studien 
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(Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån meningskoncentrering framkom fem teman, vilka 
redovisas i resultatet tillsammans med citat från deltagarna och analys med teori. 
 
Tillförlitlighet och trovärdighet 
En kvalitativ studie kan bedömas utifrån dess tillförlitlighet och trovärdighet. För att en 
studie ska uppnå tillförlitlighet, även kallad reliabilitet, innebär det att liknande studier 
får liknande resultat (Kvale & Brinkmann, 2009; Silverman, 2010). Tillförlitlighet kan 
bedömas utifrån extern tillförlitlighet, det vill säga i vilken utsträckning studien kan 
göras om, och intern tillförlitlighet, som omfattas av att det finns en tydlig beskrivning 
hur tolkning och förståelse skett (LeCompte & Goetz, 1982; Merriam, 2009). Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att det innebär att den enskilde deltagaren innehar liknande 
värderingar under hela intervjun, vilket omfattar högre tillförlitlighet av utsagorna till 
skillnad mot om deltagaren ändrar uppfattning utan motivering. För att uppnå trovärd-
ighet, även benämnt validitet, ska forskaren skilja på om studien genomförts utifrån det 
som denne tror ha skett eller det som har skett, det vill säga hur sanningsenlig studien är 
(Kvale & Brinkmann, 2009). En nackdel kan vara forskarens förförståelse med mera, 
som kan inverka på studiens trovärdighet (Merriam, 2009). Ett hinder mot trovärdighet-
en är bevissvårigheten om deltagaren talar sanning och uttrycker de som denne verklig-
en tycker (Kvale & Brinkmann, 2009). Trovärdighet kan bedömas utifrån generaliser-
barhet samt huruvida forskaren integrerar teoretiska utgångspunkter och empiri (Merri-
am, 2009). Ytterligare en aspekt av trovärdighet är, enligt Silverman (2010), att den 
valda metoden som är utgångspunkt i studien är konsekvent och efterföljs. Likväl inne-
bär det att forskaren söker tidigare studier som undersöker liknande forskningsområde, 
för att kunna jämföra med sina egna resultat. Olika kriterier för trovärdighet är 
exempelvis att intervjumaterialet finns kvar, en tydlig urvalsbeskrivning kring hur 
deltagare utsågs samt att resultatet framhäver både negativa och positiva aspekter på 
problemområdet. Tillförlitlighet präglas av forskarens tillvägagångssätt medan tro-
värdighet präglas av resultatet och analysens sanningsenlighet (Silverman, 2010).  
 
Den här studien anses ha hög tillförlitlighet då metodbeskrivningen är tydligt utformad 
där tillvägagångssättet förklaras, vilket medför att andra forskare kan genomföra 
liknande studier med samma bakgrund. Det finns även en tydlig beskrivning av 
genomförandet. Ett exempel på hur tillförlitligheten uppnås är genom intervjun, där 
det möjliggörs att ställa följdfrågor för att fånga in deltagarnas utsagor. Jergeby (2007) 
beskriver att vinjetter medför en hög intern trovärdighet, vilket dock medför hinder för 
den externa trovärdigheten på grund av svårigheten att generalisera. Extern trovärdig-
het kan uppnås genom jämförelser med forskningar baserade på verkliga fall (Jergeby, 
2007). Jergeby (2007) menar även att vinjetter bidrar till en hög tillförlitlighet då 
metoden medför att alla deltagare utgår från samma vinjett med medförande frågor 
samt att forskarens egna synpunkter inte framförs i lika utsträckning vid under-
sökningstillfället. Dock är tillförlitligheten och trovärdigheten i deltagarnas utsagor 
svår att bedöma, vilket kunde ha kontrollerats till viss del genom att skicka trans-
kriberingen till deltagarna för att kunna se om de tycker att texten överensstämmer 
med deras intervju. I den här studien gjordes inte det på grund av tidsbrist, men om det 
hade genomförts hade det kunna öka tillförlitligheten och trovärdigheten. Trovärdig-
heten i den här studien uppfylls bland annat då metoden efterföljs. Dock kan 
trovärdigheten inverkats negativt utav förförståelse från tidigare studier där det 
framkommer att skillnader görs. Därmed är vinjettmetoden en utmärkt teknik för att 
kunna motverka förförståelsen i den mån att bedömningsunderlagen blir mer konkret 
då alla deltagare utgår från vinjetten. Trovärdighet och tillförlitlighet kan bedömas 
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utifrån deltagarnas beskrivningar, huruvida de är sanningsenliga eller inte (Kvale & 
Brinkmann, 2009), men ett tecken på trovärdighet i den här studien är att deltagarna är 
konsekventa i sina uttalanden.  
 
Generaliserbarhet 
Efter att forskaren uppskattat tillförlitligheten och trovärdigheten i studien, bedöms 
generaliserbarheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Begreppet generaliserbarhet innebär 
att en studies resultat kan generaliseras på hela populationen, det vill säga en större 
grupp än den som undersöktes men att resultatet förväntas vara liknande (Bryman, 
2008). Ett hinder inom den kvalitativa forskningen är generaliserbarhet, bland annat då 
det sker ostrukturerade intervjuer och då forskarens delaktighet kan inverka (Bryman, 
2008). I den här studien kan generaliserbarheten ändå främjas av att intervjuerna 
genomfördes strukturerat utifrån standardiserad intervjuteknik, men dock enbart genom 
en viss teoretisk generalisering. Generalisering kan ske utifrån både empirisk och 
teoretisk utgångspunkt (Jacobsson & Meeuwisse, 2008). Trygged (2005) menar att fall-
beskrivningar kan generaliseras teoretiskt då det handlar om att se mönster i deltagarnas 
svar. Becker (2008) menar att begreppstillämpningar är generaliseringar, det vill säga 
att teoretiska begrepp testas mot insamlad empiri för att utläsa om det ger en förklaring 
och vetskap om verkligheten. Intervjupersonerna representerar inte hela gruppen social-
arbetare inom barn- och ungdomsenheten, men kan till viss del ge en teoretisk 
förklaring av situationen. Därmed har studien en viss teoretisk generaliserbarhet, men 
med vetskap om att deras utsagor är hämtade vid en viss situation och kan därför för-
ändras med tiden. Kvalitativa studier är ofta beroende av kontexten och sammanhanget 
som studien genomfördes under (SBU, 2012). Studier som baseras på ett specifikt fall 
utgör svårigheter för överförbarhet eller generalisering, då det specifika inte kan över-
föras på en större helhet (SBU, 2012). Därmed kan det utgöra en svårighet med över-
förbarheten i den här studien då deltagarnas utsagor baseras på den specifika vinjetten. 
 
FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 
För att upprätthålla individers skydd finns det olika krav för att genomföra en forskning, 
utifrån forskningsetiska principer, vilka Vetenskapsrådet (2011) menar är information, 
samtycke, konfidentiellt och nyttjande. Informationskravet innebär att studiens deltagare 
ska få tillräcklig information om studien kring syfte, vad de ska göra, vart informationen 
kommer visas, och vetskap om att de kan avbryta sitt deltagande om de vill. Dock kan 
information om studien undanhållas om det anses inverka på deltagarnas svar, men då 
ska informationen ges i efterhand (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att exempelvis inte 
berätta alla frågeställningar för deltagarna, menar Silverman (2010) att det kan undvika 
att deltagaren ger de svar som denne förväntar sig att forskaren vill åt. Det kan förefalla 
att informationskravet inte riktigt uppfylls i den här studien eftersom deltagarna inte fick 
vetskap om hela syftet, vilket var ett etiskt dilemma. Kravet uppfylls i den mån som 
Vetenskapsrådet skriver är tillräckligt. Intervjuguiden innehåller frågor kring genus, 
vilket kan ge deltagarna en bild av studiens utgångspunkt. Deltagarna fick, genom 
exempelvis arbetsledare eller enhetschefer, ett informationsbrev (se bilaga 3) på mail 
där det står att syftet är att se hur socialarbetare bedömer en vinjett. Samtyckeskravet 
medför att deltagarna har självbestämmanderätt, det vill säga måste samtycka till ett 
deltagande (Vetenskapsrådet, 2011). Det finns något som kallas informerat samtycke, 
vilket innebär att deltagarna är medvetna om studien och dess innehåll (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Även det tydliggjordes i informationsbrevet. Enligt konfidentialitets-
kravet ska information om deltagare samt deras identitet behandlas konfidentiellt 
(Vetenskapsrådet, 2011). Det görs då enbart författaren innehar inspelningarna och 
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vetskap om vilka som utgör urvalsdeltagarna. Det sista kravet är nyttjandekravet som 
innebär att material från deltagare enbart används i forskningssyfte och att informa-
tionen inte ska användas mot deltagaren (Vetenskapsrådet, 2011), vilket tydliggjordes 
för deltagarna. 
 
RESULTAT OCH ANALYS 
Under det här avsnittet kommer den insamlade empirin att redovisas och analyseras med 
hjälp av teoretiska utgångspunkter och jämföras med tidigare studier inom forsknings-
området. Empirin är deltagarnas bedömning utifrån vinjetten och deltagarnas upp-
fattningar om genusperspektivet, där utgångspunkten tydliggörs i citaten då vinjett-
bedömningen markeras ”fall” innan citat. Resultatet sammanställs i teman och redovisas 
i olika rubriker med struktur i form av resultat, citat och efterföljande analys. 
 
Medvetenhet om genus  
I stort anser deltagarna att Sverige är jämställt men att det kan göras betydligt mer för att 
främja jämställdheten. De anger även att den kvinnodominerande socialtjänsten borde 
fundera mer kring jämställdhet och spegla klientgruppen som består av ungefär lika 
många män som kvinnor. Likaså framför deltagarna att det finns en tendens att mödrar 
generellt tilldelas mer utrymme i barnavårdsutredningar till skillnad mot fäder, vilket 
medför att mödrar framhävs betydligt mer än fäder i sin föräldraroll. Deltagarna påpekar 
även att det är av vikt att reflektera kring könsmönster och hur individen själv upplever 
alla förväntningar, men det förekommer ändå i resultatet att föräldrar ibland beskrivs 
utifrån sin könstillhörighet vid förväntningar på föräldrarollen. Det beskrivs genom att 
deltagarna ofta uppmärksammar fäder som underlägsna då de uppfattar att fäder behöver 
bevisa sina förmågor till skillnad mot mödrar. En del deltagare påpekar att social-
tjänstens manliga klienter upplever ojämlikhet genom att socialarbetare tenderar att stå 
på moderns sida. Deltagarna påpekar vikten av att vara medveten om genusperspektivet 
för att inte göra skillnad. Trots medvetenhet i diskussion kring genus förekommer det att 
deltagarna gör en del genusrelaterade skillnader i vinjetten kring förväntningar på 
föräldrarollen. 
 

Det tänker jag att man får ha med sig i utredningar, att ha med sig vad man har 
för förväntningar på en mamma och en pappa, att vara uppmärksam på det och 
lyfta det och ha det med sig såklart (Intervjuperson 4). Jag träffade faktiskt en 
pappa i förrgår som tyckte att X [stadens namn] inte var så pro-manligt 
(Intervjuperson 5). Jag tänker att det är bra om det skulle finnas mer män inom 
socialtjänsten för att möta… nu säger jag inte att det är så alltid men det kan 
vara en brist att det är för lite män, just utifrån att det är många unga killar och 
pojkar och unga pappor och äldre män här, som jag tror skulle ha lättare för att 
prata med en annan man om vissa frågor (Intervjuperson 2). Man skriver på ett 
annat sätt om det är mammor eller pappor, så tilläggs de olika vikt. Sen försöker 
vi ju ha det med oss, att det inte ska vara någon skillnad, men jag tror att det 
finns med oavsett om man vill eller inte. […]. Det finns kvar och inrutat i 
myndigheter och domstolar att kvinnor på något sätt är viktigare, att mammorna 
är viktigare än papporna (Intervjuperson 3). 

 
Eftersom genus, såsom kvinnligt och manligt, är en produkt av sociala konstruktioner 
kan det utgöra en svårighet i ändring utav synen på det. Magnusson (2007) beskriver att 
det kan bero på inlärda och invanda tankesätt, som medför ett hinder till att upphäva 
traditionella könsstereotyper. Enligt social konstruktionism görs vanehandlingar till 
institutioner som sedan legitimeras och kan gå vidare genom generationer (Berger & 
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Luckmann, 1999). Ett exempel på vanehandlingar är genusskillnader, då det funnits i 
samhället under lång tid, vilket kan vara en förklaring till deltagarnas utsagor kring 
genus. Senare i empirin framkommer det att samtliga deltagare påpekar vikten av att 
inte göra skillnad mellan föräldrar men ändå förekommer det åtskillnader i bedömning 
kring föräldrabeskrivning, exempelvis fäders underlägsenhet. En deltagare menar att 
skillnad mellan kön ofta görs inom myndigheter eller domstol. Även Friis (2002) 
forskning tyder på att föräldrars brister framhävs för att socialarbetares bedömning ska 
gå igenom i domstol. Eftersom socialarbetare gör genusskillnader i utredningar medför 
det att föräldrar framhävs olika. Socialarbetare sorterar och framhäver argument som 
anses skapa en förståelse i en eventuell domstol samt för att få igenom det som denne 
vill (Friis, 2003). Det kan medföra skapandet av konstruktioner av föräldraskap, baserat 
på vad socialarbetaren framför i utredningen. Eftersom bland annat domstolar utgår från 
barnavårdsutredningar i sina beslut, kan det innebära att domstolarnas underlag till 
beslut kring barnet baseras på vad som framhävs i utredningen.  
 
Fyra deltagare berättar att de är uppvuxna med traditionella könsmönster och stereotypa 
familjeroller. De upplever dock att deras uppväxt inte har betydande verkan inom yrket, i 
relation till genus, då bland annat socionomutbildningen har bidragit till medvetenhet. 
Dock visar resultatet att deltagarna som vuxit upp med stereotypa familjeroller har mer 
benägenhet för att göra en viss åtskillnad i bedömningen, både generellt och kopplat till 
vinjetterna. De två deltagarna som inte vuxit upp med traditionella könsmönster visar 
mindre tendens till att jämföra föräldrar med varandra. 
 

Det tänker jag, att det fortfarande är så samhället ser ut, att det finns för-
väntningar på hur en man ska vara och hur en kvinna ska vara, hur en mamma 
ska vara och hur en pappa ska vara. Även om man tänker, jag tänker att jag är 
medveten om det så finns det säkert där. Det var kanske mer otraditionellt hos 
mig, så självklart har man med sig mycket föreställningar om en mamma och en 
pappa (Intervjuperson 4). Alltså det vore väl knepigt om min bakgrund inte 
skulle påverka, men jag tycker också att det har utvecklats så jag själv inte är så 
traditionell (Intervjuperson 1). Utifrån det jobb man ändå har så utmanar man ju 
hela tiden. De normerna och de könsrollerna, så att man blir medveten om det 
tror jag på ett annat sätt mot om jag hade jobbat som, ja vad vet jag, kock eller 
snickare eller tekniker eller nått sådant (Intervjuperson 2). 

 
Med stöd av rollteorin kan individers, i det här fallet deltagarnas, agerande och tänkande 
förstås. Enligt rollteorin anses individers agerande och tänkande skapas genom in-
flytande av olika grupper (Johansson & Lalander, 2010). Även social konstruktionism 
kan ge förklaring kring synen på vad som är exempelvis manligt och kvinnligt, bland 
annat då begreppen är socialt konstruerade samt att den synen fortlöper under hela 
individens uppväxt och genom livet. Det kan vara en möjlig förklaring till deltagarnas 
utsagor och dess koppling till uppväxten. Bourdieu (1999) belyser att genusskillnader 
fortsätter att genomsyra synen på manligt och kvinnligt då barn socialiseras i den synen. 
Genom influenser och inlärning beskriver Hirdman (1988, 2001) att individers syn på 
åtskillnader blir en normativ del i vardagen. Då deltagarna anser att de är medvetna om 
genus, medan resultatet ibland visar det motsatta, kan de därmed ha skapat en normalitet 
gällande genusskillnad, vilket omedvetet kan ha påverkan på deras arbetssätt. Utifrån 
resultatet kan det tydliggöras genom att deltagarna som vuxit upp traditionellt tenderar 
att göra mer skillnad än de som inte vuxit upp traditionellt. Eftersom samtliga gör en del 
skillnad kan det även bero på samhällets inverkan. En individ ingår nästintill alltid i en 
grupp, vilket kan leda till att andra individers subjektiva yttringar kan införlivas till ens 
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egna åsikter (Berger & Luckmann, 1999). Resultatet visar att deltagarna kan ha blivit 
påverkade av samhället, och en del av föräldrar, då de gör viss skillnad mellan könen. 
Internalisering sker fortgående under en individs liv både av omgivningens krav (Berger 
& Luckmann, 1999), och av föräldrars uppfostringsstrategier (Pratt, m.fl., 1999). Ut-
ifrån social konstruktionism och rollteorin kan det tydas att begrepp skapas i samhället 
genom olika grupper, vilket medför att individer skapar begrepp som eventuellt stjälper 
istället för hjälper andra genom att tilldela roller, som delvis kan baseras på fördomar. 
Utifrån resultatet kan det förstås som om deltagarnas internalisering av samhällets och 
familjens genussyn medför att de själva har ett tanke- och handlingsmönster som bidrar 
till att genusrelaterade åtskillnader i bedömning görs. Det finns även studier av Saugeres 
(2002) som påpekar att synen på genus skapas i barndomen, liksom Bourdieu (1999) 
som anser att könshabitus lärs in och internaliseras utifrån omgivningens tankar kring 
normerande skillnader mellan könen. Tidigare studier visar även samhällets inverkan 
(Durkin & Hurtz, 2004), som exempelvis att media speglar omgivningens genussyn och 
bidrar till inlärning om skillnader (Miller, m.fl., 1997; Neto & Pinto, 1998; Furnham, 
m.fl., 2000). Utifrån ovanstående kan deltagarnas åsikter om genus och det praktiska 
arbetet influerats, medvetet och omedvetet, av såväl erfarenheter från barndom och 
omgivning som av deras uppfattning kring hur genusperspektivet framförs i samhället. 
 
Föräldrarnas brister och förmågor  
Deltagarna har inga svårigheter med att framföra brister som de uppmärksammar hos 
familjen i vinjetten, då de anser att bristerna är tydliga. Det första som de framför inom 
båda vinjetterna är omsorgsbristen gällande föräldrarnas oförmåga att ta hand om 
barnens hygien, kläd- och matsituation. En orsak som deltagarna anger som föräldrarnas 
oförmåga är deras gräl och avsaknad av samarbete, vilket anses ge uttryck i barnens 
brist på hygien och rena kläder samt att det inverkar på barnens förmåga till relationer 
med jämnåriga. I vinjett två uttrycker deltagarna att modern brister i sitt ansvar genom 
sin frånvaro på grund av arbete och att hon inte gör någonting åt situationen. Liknande 
fokus på brister framkommer inte i första vinjetten när fadern är frånvarande. Samtliga 
deltagare ser en tydlig ansvarsbrist, där ytterligare skillnader som kan utrönas är hur 
ansvaret tas av hemmaföräldern. Hemmaföräldern, i båda vinjetterna, upplevs bristande 
men i situationen med fadern påpekas tydligt hans försök att ta ansvar och hans försök 
att ta hand om barnen, vilket inte framförs när modern är hemma. Samtliga deltagare 
uttrycker även att den hemmavarande förälderns alkoholkonsumtion är en brist, men 
den uppmärksammas olika beroende på vilken vinjett de utgår ifrån. Deltagarna som 
utgår från vinjett ett framhäver att moderns alkoholkonsumtion leder till konsekvenser 
för barnen medan deltagarna som utgår från vinjett två relaterar faderns konsumtion till 
honom själv och inte som en påverkan på barnen. Däremot påpekar en deltagare en 
eventuell våldsbenägenhet i faderns fall, som inte alls nämns när modern konsumerar 
alkohol, vilket kan tyda på att brister upplevs olika beroende på vinjett och därmed 
könstillhörighet hos föräldrarna. Oavsett vinjett framkommer det att deltagarna tenderar 
att beskylla modern för ansvarsbrist och att fadern får positiv respons på dennes försök 
ta hand om barnen. 
 

Fall 1: Sen också att Kalle beskriver det här med alkohol, det behöver man ju 
titta mer kring, hur det ser ut, mammas alkoholkonsumtion och vilka 
konsekvenser får hennes drickande i relation till barnen (Intervjuperson 4). Det 
är ju mamma som tar det största ansvaret, sen kanske hon inte sköter det så bra 
men det ligger ändå mest på henne. Han verkar ju mer ansvarstagande på det 
viset att han ser barnens behov på ett annat sätt (Intervjuperson 5).  
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Fall 2: Här ser man ju kanske inte pappans förmåga om det är så här han gör 
med barnen. Och man ser ju inte heller hennes förmåga då om hon inte kan 
skydda barnen. […]. Om pappa är ledsen och så, kan han vara aggressiv? Kan 
hon vara utsatt för någon form av, inte vet jag, våld. Ja det vet man ju inte 
heller, om hon håller sig borta för den saken (Intervjuperson 1). Det är ju 
pappan som tar störst ansvar, eller ja, försöker ta ansvar (Intervjuperson 2). 
 

Claezon (2008) menar att fäders ansvarstagande ses som extraordinär gentemot moderns 
ansvarstagande, även om ansvaret i sig är likadan dem emellan. Det innebär således att 
deltagarnas upplevelse av föräldraansvar baseras på förälderns könstillhörighet, då 
faderns försök framhävs betydligt mer än moderns. Deltagarna tenderar att göra genus-
relaterade åtskillnader. Ansvarstagande kan bero på hur samhällets förväntningar är på 
föräldrar, bland annat då forskning av Saugeres (2002) menar att kvinnors medfödda 
egenskap är att vara omvårdande. En deltagare har även antaganden kring faderns roll i 
familjen, i vinjett två där han är hemmavarande, där han eventuellt kan vara aggressiv 
mot modern trots att det inte finns någon vidare beskrivning kring det i vinjetten. Studier 
visar att socialarbetare ofta framhäver traditionella könsmönster (Claezon, 2008) och 
enligt Bangura Arvidsson (2011) bör socialarbetare finna en balans i beskrivning av 
fäder, vilket kan vara en svårighet då de typiska klienterna är fäder som ofta är exempel- 
vis våldsamma. Deltagarna diskuterar inte om våldsamhet hos mödrar, varav det främst 
uppmärksammas hos fäder. En deltagare beskriver även att modern inte har förmåga att 
skydda barnen, vilket är en anklagelse som kan riktas mot modern där fadern är vålds-
benägen. Det har även Claezon (2008) och Börjeson (2008) uppmärksammat. Ytterligare 
en brist som deltagarna uppmärksammar mer i moderns fall är frånvaro på grund av 
arbete, och studier av Deutch och Saxon (1998), Harlow (2002) samt Hoffman och 
Moon (2008) visar att mödrar måste bevisa sin omsorgsförmåga om de även väljer att 
arbeta. En studie visar att föräldrars upplevelse av omgivningens förväntningar på 
föräldraskap styr deras agerande (Hoffman & Moon, 2008). Det kan medföra att 
omgivningen har olika förväntningar på föräldrar, vilket bekräftas för föräldrar när även 
deltagarna, det vill säga socialarbetare, gör bedömningsskillnad. När deltagarna gör 
genusrelaterade skillnader kan det medföra att föräldrar får roller och förväntningar 
tilldelade baserade på deras kön. Det kan förklaras genom rollteorin som uppger att 
individer tilldelas roller med olika förväntningar baserade på egenskaper (Angelöw & 
Jonsson, 2000), vilket kan medföra att individen identifierar sig med förväntningarna för 
att inte ses som avvikande (Johansson & Lalander, 2010). Därmed kan det förklaras att 
deltagarna framhäver föräldrar utifrån könstraditionella mönster, vilket kan inverka på 
bedömningen. Tidigare forskning påvisar att socialarbetare tenderar att anklaga mödrar 
för omsorgsbrist (Friis, 2003; Herz, 2012), vilket modern anses göra i vinjetten. Deltag-
arna beskriver modern som bristande i sin föräldraroll, bland annat då alkoholkonsum-
tionen ger konsekvenser för barnen i form av bristande omsorg. Det kan även sättas i 
relation till vad som upplevs manligt och kvinnligt utifrån genussystem, där Hirdman 
(2001) påpekar att mäns beteenden och agerande ses som normativt, vilket innebär att 
kvinnor då avviker. Det tolkas som om alkohol kan inverka på vinjettfaderns beteende, 
men när vinjettmodern dricker alkohol upplevs det avvikande då det bidrar till en oför-
måga att vårda sina barn. Eftersom omhändertagande är typiskt kvinnlig (Harlow, 2002), 
uppfattas det avvikande om en moder inte efterföljer det till skillnad mot en fader då det 
inte uppmärksammas i lika stor utsträckning. 
 
Samtliga deltagare i båda vinjetterna uttrycker att det är enklare att se brister i familjen 
än förmågor. Något som är vanligt förekommande i majoriteten av deltagarnas utsagor 
är att brister framhävs trots att fokus är på förmågor. Främsta förmågan som deltagarna 



 25   

framför inom båda vinjetterna är insikten hos föräldrarna, såväl hos den frånvarande 
som funderar på skilsmässa som hos den hemmavarande som uttrycker svårigheter och 
trötthet. I vinjett ett menar deltagarna att modern, som är hemma, har förmågor som att 
kunna diskutera och resonera kring situationen och att faderns förmågor upplevs vara 
beredskapen att byta arbete. Inom vinjett två, med fadern hemma, uttyder deltagarna 
förmågor i form av faderns försök att upprätthålla vardagen medan moderns förmågor är 
insikt och medvetenhet om att situationen måste förändras, men att hon även brister 
eftersom hon inte agerar. Samtliga deltagare som utgår från första vinjetten uppger 
faderns förmåga som att byta arbete, vilket enbart en deltagare framhäver i vinjett två 
angående modern. Det framkommer att deltagarna upplever mer svårigheter att tyda 
förmågor i vinjett två där modern är frånvarande och fadern hemmavarande till skillnad 
mot vinjett ett.  
 

Fall 1: Förmåga är väl att Sara faktiskt medger att det är svårt och tröttsamt 
(Intervjuperson 5). Om han agerar så här nu att han flyttar hem, eller kan arbeta 
närmre, så är ju det jättebra (Intervjuperson 6).  
Fall 2: Hon har ju inte gjort någonting under de här månaderna som hon vet. 
Förmågorna kanske var få här (Intervjuperson 1). Att de båda vill ha sina barn 
och kämpar för sina barn, är en förmåga. Det är väl det (Intervjuperson 2). Om 
hon försöker lösa situationen genom att jobba närmre hemma och kunna finnas 
mer tillgänglig i barnens vardag, är väl det en förmåga (Intervjuperson 3). 

 
Claezon (2008) påpekar att bedömningar om föräldrar ofta omfattar åtskillnader dem 
emellan. Det är tydligt i vinjettens familj då föräldrarna beskrivs, utav deltagarna, 
utifrån olika förutsättningar. Även Friis (2003) påpekar att socialarbetare tenderar att 
framhäva brister hos en familj istället för att ställa för- och nackdelar mot varandra. 
Tendensen tydliggörs då deltagarna, i båda vinjetterna, uttrycker svårigheter med att 
nämna förmågor och enkelheten i att framhäva bristerna. Det kan bero på att vinjetten är 
konstruerad utifrån familjens oförmågor, men det framhävs även några förmågor som 
vissa av deltagarna faktiskt inte kunde utläsa. En anledning till konstruktionen utifrån 
brister är att anmälningar som kommer in till socialtjänsten ofta är baserade på det som 
inte fungerar, men Friis (2003) påpekar att socialarbetare ändå ska beskriva såväl brister 
som förmågor i ett helhetsperspektiv. Det gör inte deltagarna, men det kan dock bero på 
att de ska bedöma vinjetten och inte genomföra en hel utredning, där eventuella för-
mågor kanske skulle ha lyfts fram. Deltagarna framhäver i alla fall fadern genomgående 
i intervjun, till skillnad mot tidigare studier av Claezon (2008) och Bangura Arvidsson 
(2003) som visar att fäder ofta glöms bort.  
 
Barnens beteendeproblematik och behov i relation till föräldrarollen 
Deltagarna beskriver att barnens beteende är ett tecken på en ohållbar hemsituation, 
vilket har medfört att de visar nya beteenden. Resultatet visar, i vinjett två, att det finns 
en tendens att deltagarna lägger skulden på modern då det är hon som prioriterar arbetet 
istället för familjen. Därav upplever de att fadern är orkeslös på grund av att han näst-
intill blir ensamstående med barnen och hemmasysslorna då modern arbetar. Moderns 
frånvaro anses därmed som en anledning till faderns brister, då allt ansvar åläggs 
honom. I vinjett ett, där modern är hemma och fadern arbetar, påpekar deltagarna att 
barnens beteende är en konsekvens av moderns oförmåga till omsorg. Deltagarna menar 
att barnens beteenden uppkommer på grund av olika anledningar, där deltagarna utifrån 
vinjett två med fadern som hemmavarande beskriver att det beror på föräldrarnas 
gemensamma oförmågor. Deltagarna i vinjett ett framhäver betydligt tydligare att 
Kalles beteende kan bero på egna svårigheter till skillnad mot deltagarna i vinjett två 
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som enbart beskriver situationens inverkan. Samtliga deltagare menar att Lisas beteende 
såväl kan bero på egna bekymmer som hemsituationen. Gemensamt från båda vinjetter-
na är att deltagarna skuldbelägger modern för barnens beteendeproblematik, då modern 
i vinjett ett beskylls för brister i den dagliga hemsituationen och att modern i den andra 
vinjetten beskylls på grund av sin frånvaro.  
 

Fall 1: Han [Kalle] kanske har inlärningssvårigheter eller koncentrationsproble-
m. Men utifrån det som jag läser här så kan det ju mycket väl vara hans 
hemsituation och den stress och relationsproblematik och eventuell alkoholpro-
blematik som finns. Det som är oroväckande är ju att hon [Lisa] har svårt för 
initiativtagande för lek och där behöver man ju också titta på om hon har egna 
svårigheter som gör att hon har bekymmer med detta men sen kan man mycket 
väl göra en koppling till att hon inte får sina känslomässiga behov tillgodosedda 
i hemmet (Intervjuperson 4).  
Fall 2: Kalles beteende i skolan är säkerligen ett symtom på hur det är hemma, 
för att pappa är ledsen. Pappa känner sig, skulle jag tro övergiven, att mamma 
riktar sig mer mot jobbet och lämnar honom själv (Intervjuperson 3). 

 
Mödrar tilldelas ofta rollen som omvårdande (Harlow, 2002), vilket kan skapa en 
benägenhet att beskylla mödrar för en ohållbar familjesituation (Friis, 2003). Resultatet 
kring deltagarnas svårighet att beskriva moderns förmågor och deras tendens att fram-
föra hennes brister, kan leda till att utredningsbedömningen influeras av genusrelaterade 
beskyllningar. Det kan innebära att åtskillnad mellan föräldrar görs då modern främst 
beskylls, bland annat då resultatet visar att deltagarnas utsagor ofta grundas i påståenden 
om att modern orsakar barnens förändrade beteenden. Enligt rollteorin tilldelas individ-
er roller med tillhörande förväntningar (Angelöw & Johansson, 2000), och det kan ses 
som om deltagarna tilldelar modern den genusrelaterade rollen som omsorgsperson. Det 
kan resultera i att individen internaliserar förväntningarna i sin identitet (Angelöw & 
Johansson, 2000; Hydén, 2002b), vilket innebär att modern kan få etiketten som 
omsorgsperson med markanta brister, vilket kan leda till att hon sedan identifierar sig 
utifrån det och uppfattar sig själv som en misslyckad förälder.  
 
Deltagarna är överens om att det finns en del behov hos barnen som inte tillgodoses, 
men vilka behoven är varierar beroende på vilken vinjett som är till grund. Främst anser 
samtliga att omsorgsbehovet av bland annat hygien, stimulans och mat samt en lugn, 
konfliktfri och trygg hemmamiljö inte tillgodoses. När modern är hemma, i vinjett ett, 
uppmärksammar deltagarna en klar omsorgsbrist i kombination med hennes oförmåga 
med att sätta gränser och att barnen därmed har ytterligare behov av gränssättning. När 
fadern är hemma, i vinjett två, uppmärksammar deltagarna den bristande omsorgen och 
föräldrakonflikten men det beskrivs ingenting kring bemötande eller gränssättning. 
Istället nämns barnens behov av en meningsfull fritid. Det tyder på en skillnad, kring 
barns behov i kombination till föräldraförmåga, baserat på könstillhörighet. 
 

Fall 1: Det kan finnas brister när det gäller gränssättning och hur man bemöter 
(Intervjuperson 4). Barnen har ju behov av föräldrar som kan gränssätta de på 
ett annat sätt (Intervjuperson 5).  
Fall 2: De har behov av stimulans, av föräldrar som faktiskt kan stimulera de, 
med en vettig fritid (Intervjuperson 3). Efter skolan och dagis, när läser man 
läxorna? Har han [Kalle] några fritidsaktiviteter och hur ser det ut för honom? 
(Intervjuperson 1). 
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Det framkommer att genusrelaterade förväntningar på föräldrar förekommer, då det i 
deltagarnas utsagor utläses att moderns brister framhävs i relation till omsorgsbrist, till 
skillnad mot faderns då det i faderns situation även framförs att barnen behöver ha 
föräldrar som inte bråkar, det vill säga bådas ansvar. Det kan förklaras utifrån rollteorin, 
som innebär att samhällets normer grundlägger förväntningar på hur individer bör vara, 
(Johansson & Lalander, 2010), vilket innebär att deltagarna eventuellt upplever vinjett-
ens föräldrar utifrån de könsförväntningar som samhället anser är normativa för en 
moder och en fader. Kvinnligt och manligt kan ses som sociala konstruktioner eftersom 
det är begrepp som skapats i samhället, vilket kan medföra att begreppet i sig får en 
innebörd som upplevs positivt eller negativt (jmf Hacking, 2000). Ur ett social kon-
struktionistiskt perspektiv anses barn läras in i hur samhällets acceptans ter sig och vilka 
förväntningar som finns (Berger & Luckmann, 1999). Könsbaserade egenskaper skapas 
av samhällets acceptans på individer (O’Connor, m.fl., 1999). Därmed kan skillnaderna 
uppfattas som ”normala”, vilket kan förklara hur det kommer sig att deltagarna har 
genusrelaterade förväntningar på föräldrar. Det finns tidigare studier som påvisar att 
mödrar ofta beskrivs genom bristande gränssättning (Claezon, 2008) samt att föräldrar 
förväntas bistå med aktiviteter som står i relation till könstillhörighet (Bangura 
Arvidsson, 2003). Det tydliggörs i resultatet då det bland annat framkommer att fadern 
bör ta hand om fritidsaktiviteter, vilket speglar traditionella könsmönster som återfinns i 
samhället. 
 
Föräldraförmåga 
Deltagarna upplever den hemmavarande föräldern som bristande i sin omsorgsförmåga 
och omvårdnad, vilket medför en ohållbar hemsituation. I vinjett ett, där modern är 
hemmavarande, upplever deltagarna att hennes förmåga är insikten i situationen medan 
hennes brister är alkoholkonsumtionen, dålig gränssättning och det psykiska måendet. 
En del deltagare anser att modern inte tar ansvar för barnen då hon inte tar ansvar över 
sitt eget mående samt att hon upplevs vara fysiskt närvarande men mentalt frånvarande. 
Samtliga deltagare i vinjett ett upplever fler brister än förmågor. Vid vinjett två, där 
fadern är hemmavarande, påpekar deltagarna förmågor som hans försök till ansvar och 
omvårdnad medan bristerna är alkoholkonsumtionen med eventuellt medförande våld-
samhet samt att han antas vara outbildad då han arbetar som timvikarie. Samman-
fattningsvis framförs det tydligare att modern innehar fler brister än förmågor och att 
fadern beskrivs positivt då han verkligen försöker få till en fungerande vardag. Det 
förkommer därmed åtskillnader i bedömning av föräldraförmåga i relation till kön trots 
att modern i vinjett ett och fadern i vinjett två innehar exakt likadana egenskaper som 
hemmaförälder, exempelvis då modern anses behöva sätta adekvata gränser för sina barn 
samt ta ansvar för sitt mående, vilket inte nämns över huvud taget för faderns mående. 
 

Fall 1: Vi börjar med bristerna för det var ju enklare. Hon dricker alkohol så 
barnen blir påverkade av det, hon har svårt med gränssättning, hon har svårt 
med omsorgsbiten när det gäller kläder, hygien och mat. Det är svårt att hitta 
massa förmågor (Intervjuperson 5). Det är mycket frånvarande föräldrar, barnen 
har liten vuxenkontakt och när de har det så låter det som stressat och forcerat 
[…].  Det låter ändå som om hon inte riktigt är där, även om hon är där rent 
fysiskt (Intervjuperson 4). Det är en brist att upprepa, att det inte blir något 
stopp på att hon är ledsen. Man kan vara ledsen men att man, är man ledsen hela 
tiden så att barnen tycker att hon är ledsen hela tiden så ger ju det en oro hos 
barnen. Det måste hon ta ansvar för, att söka hjälp för. Hon behöver ta ansvar 
för sitt mående (Intervjuperson 6).  
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Fall 2: Han ser väl att han har en ganska jobbig situation. Han står mycket 
ensam i vardagen med barnen. Pappa försöker väl efter egen förmåga. En styrka 
är väl att han är hemma med barnen och försöker få ihop vardagen (Intervju-
person 3). Sen lyckas han ju inte men, det är ju han som gör försöket till det i 
alla fall (Intervjuperson 2).  

 
Resultatet överensstämmer med tidigare studier av Herz (2012) där det visas att mödrar 
anses behöva ta mer ansvar, och Bangura Arvidsson (2011) som påpekar att fäder oftast 
inte har lika stora krav på sig i sin föräldraroll som mödrar har. Det är tydligt i deltagar-
nas utsagor. En förklaring till existensen av genusrelaterade förväntningar är att individ-
er internaliseras utifrån samhällets normativa praktik kring föräldraskap i relation till 
könstillhörighet (Butler, 2012). Hirdman (1988) beskriver att män ses som norm och 
överställda i samhället, vilket skapats genom dolda processer. Det innebär att deltagar-
na, som en del i samhället, bidrar till upprätthållandet av genusskillnader föräldraskap 
eftersom föräldrar bedöms utifrån könstillhörighet, vilket leder till olika förutsättningar 
för föräldraskapet. Bourdieu (1999) menar att manligt och kvinnligt är konstruerat men 
att individer upplever det som biologiskt, och därmed naturligt skapat. Det kan således 
medföra att normativa genusbaserade egenskaper inom föräldraskapet förekommer, 
exempelvis då resultatet visar att modern förväntas ha ett annat ansvar än fadern. 
 
Samtliga deltagare upplever att den frånvarande föräldern har förmåga att inse den 
ohållbara situationen genom att fundera på skilsmässa för barnens skull. Däremot anses 
denne även bristande eftersom det inte skett någon konkret förändring. Deltagarna som 
utgår från vinjett ett, med fadern som frånvarande, beskriver att fadern har en vilja att 
förändra situationen, bland annat då det eventuellt finns möjlighet till ett arbete närmare 
men att han brister i sin förmåga att vara närvarande för tillfället. Deltagarna som utgår 
från vinjett två, där modern är frånvarande, påpekar att hon inte är lyhörd då det in-
kommit anmälningar kring barnen utan att hon har gjort någonting för att förändra 
situationen samt att hon är barnens omsorgsperson men prioriterar arbete före barnen. 
Deltagarna uppfattar modern som upptagen och distanserad, och att hon inte har varit en 
aktiv del i barnens uppväxt. En deltagare påpekar att modern har ansvar för barnen även 
när hon är på arbetet och borde ta sitt ansvar för att barnen ska få sitt omsorgsbehov 
uppfyllt, medan fadern i vinjett ett inte får sådana påpekanden. Moderns förmåga är 
främst insikten i situationen då hon funderar på skilsmässa, vilket även nämns som 
förmågor hos fadern. En deltagare framhäver även att modern har högre utbildning än 
den hemmavarande fadern och därmed mer frihet till skillnad mot fadern som nästan 
tvingas vara hemma, vilket medför en obalans i relationen. Utifrån resultatet fram-
kommer det fler brister i moderns föräldraförmåga än faderns trots att det av vinjetten 
framkommer identiska egenskaper, brister och förmågor. 
 

Fall 1: Det låter som om han är ganska fysiskt frånvarande men har en vilja att 
ta större ansvar för sin familj och sina barn (Intervjuperson 4). Bristen är ju att 
han inte är hemma mycket, om man nu ska se det som en brist, att han har valt 
det arbetet. Han har ju förmåga att se barnen på ett annat sätt (Intervjuperson 5). 
Fall 2: Hon har ju förmåga att se att såhär kan man ju inte leva i familjen. Men 
det är ju också en svaghet, för hon har ju också ett ansvar för att barnen. Även 
om hon jobbar mycket tycker inte jag, det kan aldrig vara en ursäkt att man 
jobbar i en annan stad, och att det här med vad man har för rutiner hemma. […]. 
Hon är mer välutbildad kanske än vad han är. För han är timvikarie på en tjänst 
och då tänker jag att han kanske inte är utbildad, möjligtvis har gått på 
gymnasiet. […].  Är det så att det här är en mamma som, vi säger att hon är den 
som är omsorgspersonen och sen är hon ute i arbete. Man kan säga att hon inte 
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tar ansvar eftersom hon kommer hem sent (Intervjuperson 1). Hon har ju inte 
varit en aktiv del i vardagen så här långt så man vet ju inte hur det skulle se ut 
om det var omvänt i det här läget (Intervjuperson 3).  
 

Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som belyser att mödrar som valt att 
arbeta istället för att vara hemmavarande med barnen måste bevisa att de är bra för-
äldrar, vilket speglar en bild av att mödrars roll och förväntningar är att omvårda barn 
medan fadern är familjeförsörjare (Harlow, 2002; Saugeres, 2002). Det tydliggörs i 
resultatet utifrån deltagarnas bedömningar, då arbetssituationen upplevs olika beroende 
på om det är en fader eller en moder som arbetar. Det kan förklaras utifrån det Saugeres 
(2002) beskriver som den moderliga ideologin, vilken innebär att mödrar bör vara 
hemma med sina barn då det leder till en bättre uppfostran. I resultatet framkommer 
reflektioner om att modern, i vinjett två, eventuellt vill vara hemma mer men att hon är 
rädd för att vara hemma eftersom hennes man kan vara aggressiv när han dricker alko-
hol. Det reflekteras inte om att modern vill arbeta på en annan ort utan hon framställs 
istället som omsorgsbristande och oförmögen att skydda sina barn mot faderns brister. 
Vare sig modern är hemma eller frånvarande beskylls hon för att inte ta tillräckligt 
ansvar, trots att deltagarna tydliggör att föräldrar ska betraktas som föräldrar oavsett 
könstillhörighet. 
 
Deltagarna beskriver att en eventuell skilsmässa med medförande flytt är en positiv 
lösning på konflikten mellan föräldrarna. Generellt anser deltagarna att barnen bör bo 
med den förälder som förmår att ta hand om dem, och det krävs inte att en dotter bör bo 
med sin mor eller en son med sin far. Dock råder tveksamhet kring utfallet i vinjetten, 
av vilken förälder som barnen borde bo hos. Baserat på vinjett ett, där fadern är 
frånvarande och modern är hemma, har deltagarna olika tankar om barnens boende. En 
deltagare tycker att barnen bör bo hos fadern, en anser modern och en ser möjligheter 
för växelvis boende. Deltagarna som anser att barnen bör bo med modern beskriver att 
det då krävs att hon tar emot stöd och hjälp. En deltagare upplever dock att barnen har 
bättre relation med sin far och med förutsättning att han arbetar närmare så är ett 
boende hos honom att föredra. Trots att vinjett två utgår från att modern är frånvarande 
men adekvat och fadern som bristande, upplever ändå två deltagare att fadern bör bo 
med barnen då han faktiskt tar hand om sina barn. En anledning som en deltagare 
påpekar är att modern har bättre förmåga och är tryggare i sig själv men att boende hos 
fadern uppfattas, med hjälp och stöd, inneha fler vinster till skillnad mot modern. En 
annan deltagare har svårigheter att utläsa vinster för barnen att bo hos fadern, då det 
anses bättre om de flyttade med modern. Sammanfattningsvis anser de flesta deltagarna 
att barnen bör bo hos den hemmavarande föräldern, men att denne då ska ta emot hjälp 
för att förbättra sin föräldraförmåga, då barnen bör vara bosatta hos den förälder som 
tidigare tagit hand om vardagen. 
 

Fall 1: Det verkar som om barnen har en bra relation till sin pappa, utifrån det 
som framkommer här i alla fall. Relationen mellan mamman och barnen kanske 
inte är lika bra. […]. Utan att sätta in insatser så tänker jag ju pappan då om han 
flyttar närmare (Intervjuperson 5). Jag tänker att de kan bo, under förutsättning 
att mamman får hjälp liksom, så tycker jag absolut att de kan bo växelvis 
(Intervjuperson 6).  
Fall 2: Om han skulle få hjälp så kanske han är en skitbra pappa. […]. Han 
kanske har mer tid än vad hon har, för att hon jobbar mycket. Om hon kommer 
hem kl. 20 på kvällen så ska mormor ta hand om ungarna, då kanske det är 
bättre att de bor hos en pappa som kommer hem kl. 16 och de kan få aktiviteter 
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(Intervjuperson 1). Hon vet säkert vad som behöver göras och skulle hon bli 
ensam vårdnadshavare skulle hon säkert klara av att göra det bra, och barnen 
säger ju att de tycker om henne. Det är ju såklart en vinst. Jag säger att det lutar 
åt mamma, hon gör det här bättre egentligen (Intervjuperson 2). 

 
En anledning till att deltagarna inte framför genusskillnader vid boendefrågan kan vara 
att de utgår från en bedömning med en praktisk fråga som ska utredas utifrån vinjetten, 
vilket kan innebära att barnens omsorgsbehov ges förtur framför genusrelaterade för-
väntningar på föräldrarna. Istället åskådliggörs alltså boendefrågan på en praktisk nivå 
där båda föräldrarna ses som likvärdiga. Då deltagarna enbart utgår från vinjetten och 
därmed inte kan kontakta familjen kan det medföra att just boendefrågan är mer konkret 
än exempelvis föräldrarnas egenskaper. Saugeres (2002) menar att en konkretisering av 
genusperspektivet kan medföra att individer reflekterar över samhällets genusrelaterade 
förväntningar på en mer praktisk nivå och därmed utgår från könsneutrala förväntningar. 
Socialarbetare på socialkontor är myndighetsutövare, vilket medföljer förväntningar på 
att följa lagstiftning (Svensson, m.fl., 2008), det vill säga att bland annat jämlika be-
dömningar görs. Rollen som socialarbetare medför förväntningar av samhället, om-
givningen och andra i samma kontext. Genom att de inte gör skillnad mellan föräldrarna 
angående boendefråga anses de utgå från myndighetsrollen som omfattar lagstiftning 
kring jämlikhet, vilket därmed överensstämmer med rollens förväntningar. 
 
Förväntningar baserade på könstillhörighet  
Av resultatet framkommer det vissa skillnader vid en generell beskrivning kring hur en 
moder och en fader bör vara i sin föräldraroll. Deltagarna påpekar att kvinnor generellt, 
och specifikt i sin föräldraroll, har mer förväntningar på sig gentemot männen. En 
deltagare påpekar att en fader bör vara lyhörd inför sina barns intressen och inte sina 
egna. De tre första deltagarna påpekar fler åtskillnader mellan en moder och en fader på 
generell nivå, mot de tre sista deltagarna. Samtliga deltagare upplever att fäder och 
mödrar ska ha lika ansvar och kunna ge kärlek till sina barn, men en åtskillnad som görs 
är att mödrar ändå beskrivs ha mer ansvar genom att vara kontrollerande och styrande, 
vilket inte beskrivs i fäders föräldraroll. Sammanfattningsvis upplevs inte några avse-
värda skillnader i generell bedömning mellan föräldrar, med vissa undantag, då del-
tagarna påpekar att både en moder och en fader kan vara adekvata föräldrar, medan 
åtskillnad mellan vinjetten görs. 
 

Jag vill gärna tro att man bara tittar på föräldraförmågorna (Intervjuperson 6). 
Jag tycker det blir farligt om man börjar prata om hur en mamma ska vara i sin 
föräldraroll och hur en pappa ska vara i sin föräldraroll (Intervjuperson 4). Jag 
tänker att en mamma ska vara dels ansvarsfull, kärleksfull och även kunna möta 
barnet där barnet är i sin känslomässiga utveckling, och kunna styra barnets, 
kontrollera barnets, vad ska man säga, humör och känslonivå. En pappa behöver 
vara lika ansvarsfull och kärleksfull (Intervjuperson 2). Tänk om det blir någon 
som gillar något annat, att vara lyhörd. Det är ju också ett tecken på att vi är fast 
i de här traditionella könsrollerna, att flickor dansar balett men pojkar gör det 
inte (Intervjuperson 1). Jag tror att det ändå har skett en förändring över det här 
med kvinnligt och manligt, att man ser föräldrar som föräldrar. Sen tror jag att 
det är en lång väg att vandra (Intervjuperson 3). 

 
Genus ses som en social konstruktion, och Johansson och Lalander (2010) beskriver att 
konstruktioner kan upplevas som ”normalt”. Även om vissa deltagare gör åtskillnader 
mellan föräldrar, eller manligt och kvinnligt, kan de uppfatta att de inte gör det. De 
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skillnader som görs utgår från förväntningar på föräldrar utifrån könstillhörighet. 
Konstruktionerna av manligt och kvinnligt, även i relation till föräldraförmåga, kan 
medföra att vissa egenskaper tillskrivs individen för att upplevas som en adekvat för-
älder. Det kan vara en anledning till varför skillnad i bedömning av föräldraförmåga 
görs, då det baseras på genusförväntningar. Några deltagare beskriver olika förväntning-
ar på föräldrarollen och på vinjettens föräldrar utifrån genus, vilka kan ses som inlärda 
genusskillnader.  
 
Deltagarna beskriver generella skillnader mellan en man och en kvinna, alltså inte 
utifrån föräldrarollen, där de upplever skillnader mellan typiskt manligt och typiskt 
kvinnligt. Kvinnligt upplevs vara egenskaper som exempelvis omvårdande och för-
mågan att kunna sätta ord på känslor och situationer, medan manligt benämns utifrån 
egenskaper som exempelvis händighet och att tjäna pengar. Deltagarna upplevs vara 
medvetna om att inte göra åtskillnad mellan mödrar och fäder, utan att föräldrar ska ses 
som föräldrar. Dock är inte deltagarna konsekventa i sina uttalanden kring genusfrågor, 
då de ändå gör genusbaserade skillnader som exempelvis då en deltagare nämner en 
svårighet att se omvända genusroller i dagens familjer, samt att skillnad görs hos vinjett-
ens föräldrar. 
 

För mig så är, min erfarenhet är att kvinnor, och det kan bero på att det är det 
som förväntas och att man formas från barnsben, är de som är mer kommun-
ikativa på det sättet att man pratar känslor. Och att män har mer rak och 
praktiskt kommunikation och hur löser vi det istället för vad som ligger bakom. 
Men det är ju säkert kommunikationsmönster som man lärt sig tidigt och hur 
man har blivit bemött i skolan (Intervjuperson 4). Jag tror att det finns mycket 
traditionellt kvar. Det har suddats ut lite grann men jag tror faktiskt att de flesta 
har kvar ganska så mycket sånt där, att det är ganska så få familjer där kvinnan 
tar hand om bilarna och gräsklipparen och mannen står inne och bakar bröd och 
ser till så att läxorna blir gjorda (Intervjuperson 5). Min första spontana tanke är 
ju liksom de här kvinnliga egenskaperna. Det hör man ju både kvinnor och män 
prata om, om omhändertagande och omtänksamma. Och hur är man om man är 
man i 2013 Sverige? Nej men då är man nog, jag tänker nog att man fortfarande 
ska vara händig. Eller tjäna mycket pengar (Intervjuperson 2). 

 
Trots att den enskilde deltagaren inte gör genusrelaterade skillnader mellan föräldra-
förmåga i den egna vinjetten, framgår det utifrån jämförelse mellan vinjetterna att 
bedömningar kan utfalla olika baserade på förälderns könstillhörighet. Det grundas i att 
den enskilde deltagaren gör skillnader på en generell nivå, det vill säga mellan manligt 
och kvinnligt eller familjer i stort, vilket därmed skulle kunna förekomma i utrednings-
bedömningar kring en aktuell familj så som den i vinjetten. Deltagarna gör även 
gemensamt skillnader i bedömning mellan vinjetterna, då likadana egenskaper betraktas 
olika beroende på om det var modern eller fadern. Att göra genusskillnader kan handla 
om det som Bourdieu (1990) kallar habitus, det vill säga ett omedvetet tanke- och 
handlingssystem som speglar samhällets normer och som införlivas i individens tanke-
system. Åtskillnader mellan könen har skett under generationer, vilket gör att de är 
svårundvikliga och djupt rotade (Hirdman, 1988). Det kan förklara deltagarnas genus-
relaterade skillnader hos föräldrar samt att skillnaderna vidmakthålls då förändring är 
svårt. Bourdieu (1999) menar att individer som vill göra motstånd mot genusskillnader 
ändå bär på tankegångar från mansdominansen, vilket innebär ytterligare svårigheter för 
att undgå åtskillnader. Det kan innebära att inlärda genusskillnader vidmakthålls i 
samhället, medvetet och omedvetet, och skapar hinder för att motverka mansdominans-
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en, vilket således medför att deltagarna kanske inte alltid bedömer vinjettens föräldrar 
på lika villkor. 
 
Deltagarna reflekterar över en generell föräldrabedömning i barnavårdsutredningar uti-
från ett genusperspektiv och de flesta beskriver att en moder ofta har fördel. Enligt 
deltagarna kan det bero på den skeva könsfördelningen inom socialtjänsten, att manliga 
klienter upplever att dennes fru och kvinnliga socialarbetare gaddar ihop sig samt att det 
ofta förekommer smutskastning mellan föräldrarna och att modern då tenderar att fram-
stå som mest trovärdig.  
 

Det finns många som pratar om att män har ofördelaktigt, att kvinnorna har en 
fördel. Men alltså, min erfarenhet baseras på de utredningar och de familjer som 
jag har träffat så tycker inte jag att jag kan se att det har betydelse vilket kön 
(Intervjuperson 4). Är det sådär att det står och väger, så tror jag att mamman 
har fördel. Jag tror att det hänger kvar det här att mamma är mamma och ska ta 
hand om barnen, det här traditionella. Det sitter liksom (Intervjuperson 5). Min 
upplevelse är ibland att papporna, ehh… har känt sig i underläge och nästan 
måste bevisa i hundra kilometer i timmen att de är goda pappor på nått vis, att 
de utgår från att vi tycker att de är dåliga (Intervjuperson 1). Jag tror att 
mammorna har fördel. Jag tänker nog att det kan vara lite, ja en fördel att vara 
kvinna i sådana här fall, då ord står mot ord. Och det tror jag har att göra med 
att det är för stor könsskillnad på socialkontor. Att man som mamma har fördel 
utifrån att vara just mamma (Intervjuperson 2). Sen så tror jag att samhället i 
stort, att det präglas mycket av att det är mammorna som är hemma med 
föräldraledighet, att det är mammorna som är mer delaktiga (Intervjuperson 3). 

 
Deltagarna påpekar att mödrar tilldelas mer utrymme i utredningar och innehar fördelar 
gentemot fäder, och enligt Friis (2003) kan sådana situationer beror på det snäva hand-
lingsutrymmet då socialarbetare kan anpassa insatser utefter föräldrarna, där modern 
ofta förväntas vara omhändertagande. Det kan även innebära att socialarbetarnas makt 
över innehållet i utredningar inverkar på bedömningen, det vill säga hur socialarbetarna 
väljer att beskriva föräldrarna. Fäder har oftast inte lika stora krav på föräldraskapet som 
mödrar har, vilket kan bero på att socialarbetare utgår från stereotypa bilder av genus 
(Bangura Arvidsson, 2003). Socialarbetare har ett handlingsutrymme som influeras av 
organisatoriska mål, makt samt lagstiftning som medför förutsättningar och motsätt-
ningar i arbetet (Svensson, m.fl., 2008), vilka kan inverka på socialarbetarnas möjlig-
heter i det praktiska arbetet med föräldrar och därmed deltagarnas bedömning i ut-
redningssammanhang. Det kan bero på att deltagarna har genusrelaterade förväntningar 
på föräldraskap, där modern ofta beskrivs som ansvarsbristande men ändå som en 
adekvat förälder då modern tenderar att ha fördel. Det kan leda till att klienter matchas 
in i de insatser som organisationen kan erbjuda (Friis, 2003). En anledning till att 
åtskillnader görs kan vara på grund av det snäva handlingsutrymmet som medför att 
socialarbetare, och därmed deltagarna, måste framhäva föräldrar på ett sätt som matchar 
insatser. Resultatet gällande deltagarnas utsagor påvisar att det förekommer en del 
skillnader mellan vinjetterna, där egenskaper som är detsamma upplevs olika beroende 
på om det är en fader eller en moder, vilket kan ses som en motgång till lagstiftningen 
om jämlikhet.  I det här fallet kan det bero på omedvetna åtskillnader som inte görs 
avsiktligt. Dock har inte studien som syfte att undersöka hur en enskild socialarbetare 
skulle bedöma olika fall utan enbart en deltagare per vinjett. Resultatet visar att del-
tagarna ibland tenderar att göra skillnader mellan föräldrar, vilket även tydliggörs då det 
beskrivs att fäder själva har nämnt upplevelsen av att vara sämre föräldrar, som därmed 
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kan grundas i fördomar gentemot fäder. Deltagarna gör genusskillnader i bedömning av 
föräldraförmåga, som kan vara fördomar, utifrån genusrelaterade förväntningar kring 
hur en fader respektive moder bör vara. Stereotyper konstrueras utifrån fördomar och 
innebär att en individ som ”uppfyller” stereotypen i förväg är negativt definierad och 
måste försöka motbevisa den (Johansson och Lalander, 2010). Det tydliggörs i resultatet 
då en deltagare påpekar att fäder ofta måste bevisa deras förmåga, eftersom de ibland 
inte ses som resurser. Deltagarnas förväntningar på föräldrarollen kan därmed vara att 
mödrar är omvårdande och att fäder inte ses som kapabla till ansvaret. Det kan leda till 
att bedömningarna utgår från en del fördomar, som i sin tur innebär att socialarbetares 
makt medför en förväntad och ”normal” syn på föräldrar. Till skillnad mot tidigare 
studier (Bangura Arvidsson, 2003; Sundell & Egelund, 2000) visar den här studien ändå 
att socialarbetarna framhäver och beskriver vinjettfaderns föräldraförmåga. Hoffman 
och Moons (2000) studie påvisar att den förälder som har övervägande kvinnliga 
egenskaper har fördel, främst mödrar, medan Schiratzki (2008) menar att föräldrar 
faktiskt ses utifrån könsneutral förmåga istället för förenat till kön. Resultatet i den här 
studien visar att deltagarna framhäver föräldrar olika och att modern ofta har fördel, 
men att även fäder kan ses som resurser.  
 
SLUTSATS 
Resultatet i studien visar att socialarbetarna gör genusskillnader i sina bedömningar av 
föräldrarnas omsorgsförmåga. Det kan ses som en paradox, då det å ena sidan finns en 
medvetenhet och å andra sidan en omedvetenhet om genusrelaterade skillnader i be-
dömningen av en moder respektive en fader. En anledning kan vara att genusperspektiv-
et behöver reflekteras kring. Föräldrar upplevs inneha olika roller, exempelvis då del-
tagarna har större förväntningar på mödrar till skillnad mot på fäder, då fäder inte upp-
levs behöva ta lika stort ansvar för sina barn. Det medför att en fader som tar ansvar 
upplevs som extraordinär även om ansvaret eller egenskapen är densamma som moder-
ns. En anledning till skillnader kan bero på att de flesta av deltagarna är uppvuxna med 
traditionella könsmönster, vilket kan ha en samhörighet med bedömningsskillnad, men 
resultatet visar även att samtliga gör skillnader. En förklaring till det är samhällets 
grundsyn som formats genom inlärning och internalisering till individens egen genus-
syn. De åtskillnader som främst görs är förväntningar kring uppgifter, där modern anses 
behöva sätta gränser medan fadern ska bistå med fritidsaktiviteter för barnen. Det fram-
kommer även att föräldrar förväntas agera olika utifrån samma egenskap beroende på 
dennes könstillhörighet samt att modern ofta beskylls för bristande omsorg. Skillnader 
som görs kan inverka på utredningens föräldrabeskrivningar och bedömningsunderlag i 
den utsträckning att det påverkar synen på föräldrarna, då de framhävs på olika vis. 
Socialarbetares snäva handlingsutrymme skapar kategoriseringar som återspeglar del-
tagarnas tendens att utgå från traditionella mönster, vilket kan influera på synen hur en 
moder respektive fader bör vara, som i sin tur kan medföra ojämlika bedömningar. 
 
DISKUSSION 
I det här avsnittet förs en diskussion kring studiens teoretiska utgångspunkter, metoden 
samt resultatet. Det framkommer även förslag till vidare forskning inom området och 
slutligen framförs några slutreflektioner. 
 
Teoridiskussion  
Social konstruktionism ses ha liknande och kompletterande synpunkter som rollteorin. 
Rollteorin och genusteori tillämpas på grund av deras utgångspunkter på gruppers in-
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verkan och interaktioner, vilket kan tyda på att individers tanke- och handlingsmönster 
uppstår genom omgivningen och gruppers inflytande. Det skulle kunna medföra att 
synen på genus fortlöper samt att manligt och kvinnligt upprätthålls genom att de 
erkänns, mer eller mindre medvetet. En förklaring till att studien influeras av social 
konstruktionism är för att verkligheten upplevs olika samt för att försöka finna grund till 
hur begreppen manligt och kvinnligt skapats och fått dess innebörder. Språket har 
betydelse inom social konstruktionism och ett exempel på språkets betydelse i ett mans-
dominerat samhälle är ordet ”man”, vilket kan betyda en man utifrån könstillhörighet 
men även man i indefinit pronomen som någon utan fokus på kön, exempel ”man kan 
säga…”. Det anses nämligen att social konstruktionism och rollteorin kan ge förklaring 
på hur individer växer upp, och genom sin kontext och familj internaliseras med hur 
saker och ting bör vara. Ytterligare en anledning till att studien influeras av social kon-
struktionism är att jag delar uppfattningen att genus kan ses som en social konstruktion 
där män och kvinnor tillskrivs egenskaper som konstruerats under generationer och som 
är införlivat i vårt tankesätt (se Bourdieu, 1990, 1999; jmf Hacking, 2000). Individer 
anses därmed kunna tvingas in i egenskaper som konstruerats kring hur en individ ”ska” 
vara om denne är man eller kvinna, vilket inte anses vara biologiskt medfött. Då social 
konstruktionism baseras på begreppskonstruktioner och kategoriseringar (Hacking, 
2000), är det betydelsefullt med medvetenhet kring det i forskningar. Det krävs för att 
inte själv skapa kategoriseringar, stämplingar eller konstruktioner. Genom att influera 
social konstruktionism medför det en dogmatisk syn, vilket innebär att fullständig obj-
ektivitet möjligen inte uppnås i en studie. Dock kan det uppnås i viss mån, exempelvis 
då intervjuguiden utgår från teori- och forskningsinfluenser. Det är även av vikt att inte 
bli för ortodox i resultatet och tro att empirin är den enda sanningen, eftersom det som 
upplevs ”sant” är individuellt och kan skiljas åt i tid och rum.  
 
Som komplement till social konstruktionism och genus tillämpas rollteorin, då det anses 
att olika tankesätt, beteenden och så vidare präglas av en individs uppväxt, där bland 
annat moral skapas i interaktion med omgivningen. Det finns dock kritik mot rollteorin i 
förbindelse till genus, då teorin bidrar till vidmakthållandet av könsstereotyper (Béreš, 
2012). För att undgå kritiken tillämpas teorin i den här studien som en förklaring för 
individers uppväxtförhållanden och internalisering av samhällssyner, i interaktion med 
genus, och inte enbart som en förklaringsmodell till genus. Béreš (2012) beskriver att en 
integrering av rollteori och social konstruktionism kan bidra till en förklaringsmodell 
kring olika former av roller, hur roller konstrueras, hur roller socialiseras samt makt-
aspekten bakom rollskapandet. 
 
Förändringar kring genussynen beskrivs även vara en svårighet, då den är svår att 
motverka eftersom en individ som vill gå emot samhällets genussyn ändå utgår från ett 
tanke- och handlingssystem från patriarkatet (se Bourdieu, 1999). Paradoxen är därmed 
att en individs vilja till förändring av genussynen ändå influeras av patriarkala förut-
sättningar. Det kan nästintill ses vara dömt att misslyckas eftersom en individ måste gå 
emot samhällets normer och värderingar, samtidigt som denne inte fullt ut kan mot-
arbeta sin egen kognitiva nivå av inpräntning utifrån patriarkatet och samhällets genus-
syn. Beskrivningar om genus förklarar ofta mäns dominans och kvinnors underordning 
(Bourdieu, 1999; Hirdman, 2001). Dock anses det vara en enkel bortförklaring att 
medge att genussynen inte är föränderlig, för då läggs problemet utanför en själv, vilket 
innebär att det krävs ett aktivt arbete för att motverka genusskillnader. 
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Metoddiskussion 
Studiens mål är att nå medvetenhet och förändring, där fokus är på ett praktiskt syfte, 
och därav kan studien länkas in i det socialvetenskapliga området. Brante (2003) menar 
att forskning inom socialvetenskapen bör syfta till praktisk tillämpning. Genom den här 
studien finns möjligheter för socialarbetare att bli medvetna om att det till viss del 
förekommer åtskilda bedömningar av föräldraförmåga beroende på könstillhörighet. 
Hur resultatet tas i beaktande av socialtjänster beror på hur de väljer att tillämpa det, 
men det ges ändå möjlighet till en eventuell insikt och förändring. Studien kan även 
länkas in i disciplinen för socialt arbete med inriktning på genus då den utgår från syfte 
och frågeställningar som det annars finns begränsade forskningar om. Studien kan även 
medföra en förståelse hos socialarbetare att de har ett handlingsutrymme, på grund av 
myndighetsrollen, som både främjar och hämmar barnavårdsutredningar utifrån ett 
genusperspektiv. Det kan vara av vikt som socialarbetare att få insikt om att de befinner 
sig i en kontext som medför ett visst handlingsutrymme och vad det innebär. För-
ändringar behöver nå ytterligare nivåer i samhället, även samhällspolitisk nivå. Studien 
kan beaktas utifrån olika samhällsnivåer, då det skett en analys utifrån olika nivåers 
inverkan på socialarbetarens handlingsutrymme och den enskilde individen samt lag-
stiftning i relation till normer och värderingar. Hydén (2002a) nämner makro, meso och 
mikro som samhällsnivåer. I makronivån finns gemensamma värderingar, mesonivån 
innebär organisatoriska värderingar samt mikronivån som omfattas av individers värde-
ringar och samspel utifrån dem (Hydén, 2002a).  
 
Resultatet visar att deltagarna som utgår från vinjett två framhäver fler åtskillnader 
mellan föräldrarna inom samma vinjett, till skillnad mot deltagarna i vinjett ett. En 
anledning kan vara att vinjett ett innehåller fler normativa egenskaper som en familj 
upplevs och förväntas ha. Det är en moder som är hemma med barnen och en fader som 
arbetar för att försörja familjen, vilket är typiska könsstereotypa bilder på hur en familj 
målas upp (jmf Saugeres, 2002). Det kan medföra att deltagarna som utgår från vinjett 
två med mer ”avvikande” familjeroller upplever mer skillnader hos föräldrarna. Det 
finns en vetskap om att en och samma deltagare eventuellt inte skulle göra lika skillnad-
er, men i studien är syftet att undersöka skillnader baserade på jämförelser av vinjetten. 
Det medför att deltagarnas utsagor jämförs med varandra, vilka visar att skillnad mellan 
föräldrar görs. En nackdel med vinjettmetoden är att deltagarna kan få en känsla av att 
de själva blir bedömda när de bedömer vinjetten (Bryman, 2008). Det kan innebära att 
några känner sig osäkra till ett deltagande, vilket medför ett bortfall. Det kan påverka 
studiens resultat, då studiens deltagare eventuellt innefattar de socialarbetare som är mer 
säkra i sin roll och därmed vill delta. Om så är fallet skulle det kunna ge ett annat 
resultat om även de socialarbetarna som först anmälde sig, men sedan inte kontaktade 
mig, hade genomfört ett deltagande. En fördel med vinjettmetoden är ändå att det bidrar 
till ett djupare resultat än att enbart ställa frågor om deltagarnas åsikter.  
 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att undersöka hur socialarbetare bedömer ett socialt barnavårdsärende 
med fokus på föräldrarna utifrån ett genusperspektiv samt hur bedömning kan te sig på 
grund av perspektivet och i handlingsutrymmet. Socialarbetares genussyn kan ha form-
ats utifrån hur de har vuxit upp samt hur genussynen i samhället framförs. Det fram-
kommer även att socialarbetare tenderar att inneha olika syn på föräldrarollen utifrån 
vad som anses manligt respektive kvinnligt och då det förekommer vissa skillnader i 
föräldrabedömningen. Genom att deltagarna gör genusrelaterade skillnader i föräldra-
förmåga, skulle det kunna leda till att utredningsbeslut grundas i en ojämlik bedömning. 
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Resultatet visar att det förekommer skillnader, exempelvis att mödrar anklagas för 
ansvars- och omsorgsbrist samt att brister tydliggörs. Det kan bero på ett snävt 
handlingsutrymme som bidrar till att klienter kategoriseras utefter vissa egenskaper på 
grund av insatsresurser.  
 
Av studien framkommer det att deltagarna gör vissa genusskillnader utifrån typiska 
könsmönster så som att modern är den som tar hand om barnen och fadern är den som 
ekonomiskt försörjer familjen. De flesta av deltagarna har vuxit upp med traditionella 
könsmönster, vilket kan bidra till deras synpunkter kring genus. Det kan finnas en 
motsägelse med lagstiftningens utformande kring diskriminering, då lagstiftning enligt 
Durkheim (1984) speglar samhällets moral; eftersom även samhället har en genussyn 
som omfattar skillnader mellan män och kvinnor. Lagar kring diskriminering stiftas för 
att motverka genusskillnader, men ändå finns samhällssynen på genus djupt rotade. 
Lagar är samhällets grundläggande värderingar, det vill säga moral (Durkheim, 1984; 
Lundström & Sallnäs, 2003), varav moral är inlärt under barndomen (Pratt, m.fl., 1999). 
Eftersom även genus är inlärt (Magnusson, 2007), kan det innebära att genusinlärning-
ens och moralinlärningens grundsyn står i motstånd till varandra, eftersom samhället 
fortfarande har en genussyn som förespråkar traditionella könsstereotyper. Det kan 
tolkas som om moralen bakom lagstiftning gällande jämlikhetsprincipen inte fullföljs i 
den utsträckningen, eftersom samhället ändå tilldelar roller baserade på individers kön. 
Det kan därmed medföra att socialarbetare generellt, och därmed deltagarna, arbetar i ett 
snävt och paradoxalt handlingsutrymme, då de ska efterfölja lagstiftning som jämlikhet 
medan det nästintill går emot genusinlärningens och omgivningens syn på att individer 
är olika utifrån sin könstillhörighet. 
 
Slutreflektion 
Under arbetet med den här uppsatsen har jag reflekterat över socionomutbildningens 
kursplaner och den kurslitteratur som ingår i utbildningen, då det saknas kurslitteratur 
om mäns utsatthet. Det finns vetskap om att flest kvinnor utsätts för olika former av 
våld (se exempelvis Brå, 2013, som beskriver att majoriteten offer är kvinnor och för-
övare är män) men synen blir ändå vinklad då det främst uppmärksammas kring 
kvinnors utsatthet. Under utbildningen har det diskuterats ytligt på föreläsningar kring 
att även män är offer men ändå är kurslitteratur kring våldsoffer baserad på kvinnors roll 
som utsatt. Ett exempel på det är ett citat i en bok från kurslitteraturen i termin sju, där 
författaren diskuterar utifrån en barnpsykiatrikers perspektiv kring barns behov angå-
ende våld i hemmet. Direkt beskrivs moderns utsatthet då det står att ”dessutom innebär 
misshandel av en förälder, en mamma, automatiskt att barnet är misshandlat” (Sjösten, 
2009, s. 307). Dock är Sjösten jurist, men boken finns ändå med i litteraturen då den 
berör familjerättsliga problem. Samhällets syn på genus, att mödrar är ofta är mer 
våldsutsatta, framkommer tydligt i citatet. Ett antagande är att det då kan leda studenter 
in i synen, som även samhället ofta baserar berättelser om brottsoffer på, att kvinnor är 
offer och män förövare. Vi socialiseras då ytterligare in i samhällets syn på genus-
skillnader. Likväl tror vi att vi är fördomsfria, men är vi verkligen det? Genom att vi 
inte läser lika mycket om män som utsatta kanske det kan leda till omedvetna fördomar. 
Likaså bilden av att det främst är män som utsätter sina barn eller fruar, vilket resultatet 
även visar i ett fall där en deltagare påpekar att fadern kan vara våldsam. Det kan dock 
bero på att det genomförs betydligt fler forskningar kring kvinnors utsatthet än mäns 
utsatthet, vilket innebär att det saknas kunskap kring det och att det därmed finns behov 
av att uppmärksamma problemet. Det här ska inte diskuteras mer ingående i studien 
men det är ett ämne som borde framföras mer inom skolan, såväl på gymnasial nivå som 
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universitetsnivå. Även Hydén (2002b) påpekar att genusperspektivet inte fått den del i 
socialt arbete som den borde och att perspektivet måste lyftas fram mer.  
 
Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka vad en liknande studie skulle påvisa 
vid fall deltagarna var medvetna om genusperspektivet, för att sedan jämföra om det 
framkommer andra bedömningar. Framtida forskning kan även vara att studera en större 
grupp socialarbetare och huruvida de gör skillnader på såväl individuell- som grupp-
nivå. Ytterligare förslag på vidare forskning kan vara en större grupp socialarbetare, där 
samband undersöks. Det skulle kunna bidra till en djupare kunskap kring olika variab-
lers inverkan på bedömningar i barnavårdsutredningar. I den här studien gjordes valet 
att inte framföra olikheter mellan deltagarna, då det var få personer som deltog. För 
vidare studier skulle variabler kunna vara ålder, kön, nationell bakgrund, erfarenhet av 
arbete etcetera. Det kan även undersökas kring uppväxtens betydelse för nutida skillnad-
er i genusrelaterade bedömningar, det vill säga hur stor inverkan barndomen har haft för 
individens tankegångar kring genus. I den här studien har det enbart framförts på en 
ytlig nivå, där tendensen att göra framträdande skillnader förekommer mer hos de som 
har vuxit upp med traditionella könsroller, men det skulle vara intressant att undersöka 
vidare om. 
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BILAGA 1 – VINJETT 
 
Vinjett 1 
Familjen Andersson bor i södra Sverige i en stor stad. Pappa Johan, 30 år, och mamma 
Sara, 32 år, bor tillsammans med sina barn Lisa, 4 år, och Kalle, 8 år, i en lägenhet. 
Båda föräldrarna är vårdnadshavare. Det har förekommit stora gräl mellan föräldrarna 
under flera års tid, vilket har medfört att Johan funderar på att ta ut skilsmässa, främst 
för barnens skull. Han menar att Sara inte klarar av att ta hand om barnen ensam, att hon 
ignorerar istället för att möta upp barnens behov, att hon förväntar sig att barnen ska 
klara mycket själva samt att hon knappt klarar att ta hand om sig själv. Sara motstrider 
inte i påståendena utan menar att det är svårt och tröttsamt att ta hand om barnen ensam. 
Sara tycker istället att Johan inte prioriterar familjen utan att arbetet går före. 
 
Johan har ett arbete som medför långa resor och har därför inte varit hemma mycket 
med barnen, trots det tycker barnen mycket om sin pappa. Sara är timvikarie på 
hemtjänsten och arbetar därmed väldigt sällan. Det har kommit in anmälningar från 
dagis angående Lisa, där de anser att hon brukar ha smutsiga kläder, inte har borstat 
tänderna, luktar illa samt har svårt till initiativtagande för lek. Det har även inkommit 
anmälningar från skolan angående Kalle om att han kommer med smutsiga kläder som 
inte heller är väderanpassade, är bråkig och har svårt att lyssna, vilket lärarna 
uppmärksammat är ett nytt beteende hos honom. Kalle har även berättat för sin lärare att 
mamma brukar låsa in Lisa i hennes rum när hon skriker och att de ibland fått gå och 
lägga sig utan mat om de missköt sig under dagen. Han beskriver även mamma som 
väldigt ledsen och att hon brukar dricka alkohol vissa kvällar i veckan som gör att hon 
blir trött.  
 
Både dagis och skolan har gjort flera anmälningar under de senaste månaderna. Johan 
har även meddelat att det eventuellt finns möjlighet för honom att få ett arbete närmare 
hemstaden och vid en eventuell skilsmässa vill han att barnen flyttar med honom. Sara 
menar att barnen ska bo med henne eftersom de även behöver en mamma.  
 
Vinjett 2 
Familjen Andersson bor i södra Sverige i en stor stad. Mamma Sara, 30 år, och pappa 
Johan, 32 år, bor tillsammans med sina barn Lisa, 4 år, och Kalle, 8 år, i en lägenhet. 
Båda föräldrarna är vårdnadshavare. Det har förekommit stora gräl mellan föräldrarna 
under flera års tid, vilket har medfört att Sara funderar på att ta ut skilsmässa, främst för 
barnens skull. Hon menar att Johan inte klarar av att ta hand om barnen ensam, att han 
ignorerar istället för att möta upp barnens behov, att han förväntar sig att barnen ska 
klara mycket själva samt att han knappt klarar att ta hand om sig själv. Johan motstrider 
inte i påståendena utan menar att det är svårt och tröttsamt att ta hand om barnen ensam. 
Johan tycker istället att Sara inte prioriterar familjen utan att arbetet går före. 
 
Sara har ett arbete som medför långa resor och har därför inte varit hemma mycket med 
barnen, trots det tycker barnen mycket om sin mamma. Johan är timvikarie på 
hemtjänsten och arbetar därmed väldigt sällan. Det har kommit in anmälningar från 
dagis angående Lisa, där de anser att hon brukar ha smutsiga kläder, inte har borstat 
tänderna, luktar illa samt har svårt till initiativtagande för lek. Det har även inkommit 
anmälningar från skolan angående Kalle om att han kommer med smutsiga kläder som 
inte heller är väderanpassade, är bråkig och har svårt att lyssna, vilket lärarna 
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uppmärksammat är ett nytt beteende hos honom. Kalle har även berättat för sin lärare att 
pappa brukar låsa in Lisa i hennes rum när hon skriker och att de ibland fått gå och 
lägga sig utan mat om de missköt sig under dagen. Han beskriver även pappa som 
väldigt ledsen och att han brukar dricka alkohol vissa kvällar i veckan som gör att han 
blir trött.  
 
Både dagis och skolan har gjort flera anmälningar under de senaste månaderna. Sara har 
även meddelat att det eventuellt finns möjlighet för henne att få ett arbete närmare 
hemstaden och vid en eventuell skilsmässa vill hon att barnen flyttar med henne. Johan 
menar att barnen ska bo med honom eftersom de även behöver  en pappa. 
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
 
Fokus på familjen som helhet  
• Skulle det här kunna vara ett fall du arbetar med?  
• Vad är det första du uppmärksammar med familjen?  
• Vad anser du om föräldrarnas påståenden om varandra? 
• Hur skulle du gå tillväga om du skulle bedöma det här fallet? Steg för steg?  
• Vad ser du för brister i familjen?  
• Vad ser du för förmågor hos familjen?  
• Hur skulle du beskriva relationerna i familjen? Kan du utläsa något om det? 
• Vad tror du ligger bakom Kalles beteende i skolan? 
• Vad tror du ligger bakom Lisas beteende på dagis? 
• Vilka behov har barnen som föräldrarna eventuellt inte tillgodoser?  

 
Föräldraförmåga  
• Vilken av föräldrarna upplever du tar mest ansvar?  

 
• Skulle du kunna ge en beskrivning av mamman?  

- Hur skulle du förklara hennes föräldraroll? 
- Förmågor?  
- Brister?  

 
• Skulle du kunna ge en beskrivning av pappan?  

- Hur skulle du förklara hans föräldraroll? 
- Förmågor?  
- Brister?  

 
• Skulle det ha någon betydelse för dig som utredare om det var mamman eller 

pappan som bor tillsammans med barnen om flytt blev aktuellt?  
- Vad skulle möjliga hinder vara för barnen att bara bo med pappa?  
- Vad skulle möjliga vinster vara för barnen att bara bo med pappa?  
- Vad skulle möjliga hinder vara för barnen att bara bo med mamma?  
- Vad skulle möjliga vinster vara för barnen att bara bo med mamma?  

 
Generella frågor kring kön- och genusperspektiv  
• Hur upplever du att genusperspektivet framförs i samhället? 

- Vad har du för erfarenheter av hur det ser ut i samhället? 
• Vilka erfarenheter av traditionella könsmönster har du i din bakgrund? 
• Vad upplever du är typiskt kvinnligt?  
• Vad upplever du är typiskt manligt?  

 
• Hur tycker du att en mamma bör vara i sin föräldraroll? 
• Hur tycker du att en pappa bör vara i sin föräldraroll? 
• Vad bör en kvinna respektive man göra i hushållet/för familjen?  
• Vilket av könen (mamma eller pappa) tror du har mest fördel i liknande 

fallbeskrivningar, inom barnavårdsutredningar?   
- Vad har du för erfarenheter kring det (vem som fått fördel, könsmönster etc.)? 
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BILAGA 3 – INFORMATION TILL SOCIALTJÄNST 
 
Hej. 
 
Jag heter Monika Franzén och läser en magisterutbildning i socialt arbete på Örebro 
Universitet. Därmed skriver jag en D-uppsats och söker deltagare till den. Det är 
meningen att genomföra intervjuer utifrån en vinjettmetod, vilket innebär att deltagaren 
får en fallbeskrivning av en familj och ska utifrån denna svara på frågor relaterat till 
fallet. Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. 
 
Syftet med studien är att se hur socialarbetare skulle bedöma ett fiktivt fall utifrån ett 
barnavårdsärende.  
 
Jag skulle vara väldigt tacksam om du kunde delta och/eller har kollegor som kan tänkas 
vara med i studien. Kriterier är att deltagaren ska vara socionom och arbeta med 
utredningar av barnavårdsärenden. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst 
välja att upphöra med ditt deltagande. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
underlätta vid databearbetning, men materialet kommer endast att förvaras hos mig så 
ingen annan kommer ha tillgång till det. Inspelningarna används endast i uppsatssyfte 
och kommer att raderas när uppsatsen är färdig. Uppgifter kommer även hanteras 
konfidentiellt för att ingen ska veta vem deltagaren är.  
 
Jag är tacksam för svar på intresse om deltagande, hur många som vill delta och hur 
tider för intervju ser ut.  
 
Jag hoppas på ett stort intresse och hjälpsamhet från er. Tack på förhand! 
 
Monika Franzén 
073-629 10 31 
Monika_5_@hotmail.com  
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