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SAMMANFATTNING  

Syftet med arbetet är att ur ett jämställdhetsperspektiv undersöka om utredningar och 
bedömningar gällande barn inom socialtjänsten påverkas av förälderns och/eller 
socialsekreterarens könstillhörighet. Arbetet har genomförts kvantitativt genom en 
fallbeskrivning som respondenterna fick ange sina bedömningar om genom webbenkät. 
Respondenterna var barnhandläggare från socialtjänsten i sex svenska kommuner. Totalt 
genomförde 71 personer undersökningen, 35 av dem besvarade enkäten utifrån en 
fallbeskrivning om en ensamstående mamma med barn och resterande 36 respondenter tog 
del av en identisk fallbeskrivning men med en ensamstående pappa istället. Empirin har 
bearbetats i analysprogrammet IBS SPSS Statistics, version 24. Resultatanalysen visar en 
signifikant skillnad gällande att kvinnliga socialsekreterare i högre utsträckning än manliga 
socialsekreterare är benägna att inleda utredning. Vidare bedöms mammans föräldraförmåga 
vara sämre än pappans och fler socialsekreterare anser att utredning bör inledas gällande 
mamman. Den tidigare forskningen visar också att både klientens och socialsekreterarens 
kön är påverkande faktorer i socialtjänstens bedömningar. Detta går i linje med resultatet i 
denna studie. Att bedömningar är påverkade av både klientens och socialsekreterarens 
könstillhörighet indikerar att det finns fler faktorer som påverkar bedömningen än barnets 
bästa, som enligt portalparagrafen i socialtjänstlagen (2001:453) alltid ska tas i beaktning vid 
insatser gällande barn. 
 
Nyckelord: jämställdhet, genus, socialtjänst, bedömningar, föräldraskap. 
 
 
 
  



ABSTRACT  

The purpose of the work is to investigate whether investigations and assessments regarding 
children within the social services are affected by the parent's and/or social worker's gender 
affiliation. The work has been carried out quantitatively through web surveys which were 
answered on the basis of a case description. The respondents were child administrators from 
the social services in six Swedish municipalities. A total of 71 respondents answered the 
survey, 35 of the respondents answered the questionnaire based on a case description of a 
single mother with a child and the remaining 36 respondents took part of the same case 
description but with a single father instead. The empiricism has been analyzed in the analysis 
program IBS SPSS Statistics, version 24. A significant difference is shown in the result that 
the female social workers are more likely than male social workers to initiate an 
investigation. Furthermore, the social worker holds the parenting skills of the mother in low 
regard by comparison with the father's parenting skills. Thus, more social workers initiate 
investigations/inquiries related to the mother. The previous research also shows that both 
the client's and the social secretary's gender are influencing factors in social service 
assessments. This is in line with the results of this study. The fact that assessments are 
influenced by both the client's and the social secretary's gender affiliation indicates that there 
are more factors that influence the assessment than the child's best, which according to the 
portal section of the Social Services Act (2001: 453) should always be taken into 
consideration in assessments regarding children. 
 
 
Keywords: gender equality, gender, human social services, assessments, parenting. 



INNEHÅLL  

1	   INLEDNING  OCH  BAKGRUND  ............................................................................  1	  

1.1	   Det  politiska  jämställdhetsarbetets  utveckling  ...........................................  1	  

1.2	   De  jämställdhetspolitiska  delmålen  ..............................................................  2	  

1.3	   Den  svenska  föräldraförsäkringen  –  ett  steg  mot  jämställdhet  .................  2	  

1.4	   Jämställdhetsintegrering  i  statliga  myndigheter  ........................................  3	  

1.5	   Jämställdhet  inom  socialtjänsten  .................................................................  4	  

1.6	   Manualbaserat  socialt  arbete  –  Barns  behov  i  centrum  .............................  5	  

1.7	   Syfte  och  frågeställningar  .............................................................................  6	  

1.8	   Centrala  begrepp  ............................................................................................  7	  

1.9	   Disposition  ......................................................................................................  7	  

2	   TIDIGARE  FORSKNING  .......................................................................................  8	  

2.1	   Synen  på  föräldraskap  i  Sverige  och  internationellt  ...................................  8	  

2.2	   Finns  det  skillnader  i  socialtjänstens  arbete  beroende  på  
socialsekreterarens  könstillhörighet?  .........................................................  9	  

2.3	   Finns  det  skillnader  i  hur  mammor  och  pappor  utreds  och  bedöms  inom  
socialtjänsten?  .............................................................................................  11	  

2.4	   Sammanfattning  av  tidigare  forskning  och  bakgrund  ..............................  12	  

3	   TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER  .................................................................  12	  

3.1	   Genus  som  social  konstruktion  ..................................................................  13	  

3.2	   Normsystem  ..................................................................................................  13	  

3.3	   Könsmaktsordning  .......................................................................................  14	  

3.4	   Föreställningar  om  manligt  och  kvinnligt  ..................................................  14	  
3.4.1	   Personlighetsdrag  och  beteenden  .........................................................  14	  
3.4.2	   Könsnormer  inom  föräldraskap  .............................................................  15	  

3.5	   Sammanfattning  av  teorier  ..........................................................................  15	  

4	   METOD  OCH  MATERIAL  ...................................................................................  16	  

4.1	   Metodval  ........................................................................................................  16	  

4.2	   Population  och  urval  ....................................................................................  16	  

4.3	   Datainsamling  och  genomförande  .............................................................  17	  



4.3.1	   Konstruktion  av  vinjett  och  enkät  ...........................................................  17	  
4.3.2	   Vinjett  .....................................................................................................  18	  
4.3.3	   Pilotstudier  .............................................................................................  18	  

4.4	   Validitet,  reliabilitet  och  generaliserbarhet  ................................................  19	  

4.5	   Etiska  ställningstaganden  ...........................................................................  20	  

4.6	   Databearbetning  och  analysförfarande  ......................................................  20	  

5	   RESULTAT  OCH  ANALYS  .................................................................................  21	  

5.1	   Resultat  .........................................................................................................  22	  
5.1.1	   Finns  det  skillnader  i  hur  mammor  och  pappor  utreds  och  bedöms  inom  

socialtjänsten?  .......................................................................................  22	  
5.1.2	   Finns  det  skillnader  i  socialtjänstens  arbete  beroende  på  

socialsekreterarens  könstillhörighet?  ....................................................  28	  

5.2	   Analys  ............................................................................................................  29	  
5.2.1	   Finns  det  skillnader  i  hur  mammor  och  pappor  utreds  och  bedöms  inom  

socialtjänsten?  .......................................................................................  29	  
5.2.2	   Finns  det  skillnader  i  socialtjänstens  arbete  beroende  på  

socialsekreterarens  könstillhörighet?  ....................................................  30	  

6	   DISKUSSION  ......................................................................................................  31	  

6.1	   Resultatdiskussion  ......................................................................................  31	  

6.2	   Metoddiskussion  ..........................................................................................  34	  
6.2.1	   Bortfallsanalys  .......................................................................................  35	  

6.3	   Diskussion  om  etiska  ställningstaganden  .................................................  36	  

7	   SLUTSATS  ..........................................................................................................  36	  

REFERENSLISTA  .....................................................................................................  37	  
 

BILAGA  A  –  ENKÄTFRÅGOR  

BILAGA  B  –  MISSIVBREV  

BILAGA  C  –  BLANKETT  FÖR  ETISK  EGENGRANSKNING  

BILAGA  D  –  INLEDA  UTREDNING  BEROENDE  PÅ  SOCIALSEKRETERARENS  
KÖNSTILLHÖRIGHET  

BILAGA  E  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  GRUNDLÄGGANDE  
OMSORG  



BILAGA  F  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  
STIMULANVÄGLEDNINGS  OCH    

BILAGA  G  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  SKAPA  SÄKER  
OMGIVNING  

BILAGA  H  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  KÄNSLOMÄSSIG  
TILLGÄNGLIGHET  
   



 1  

1   INLEDNING  OCH  BAKGRUND    
Jämställdhetsarbete är direkt kopplat till de mänskliga rättigheterna och är en förutsättning 
för att samhällsutveckling ska vara möjlig anger Regeringen (2019a). Ett organ som arbetar 
för att stötta människor i utsatta situationer är socialtjänsten. Enligt Socialtjänstlagens 
(2001:453) portalparagraf ska socialtjänsten arbeta för att “främja människornas 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 
samhällslivet”. Med andra ord har socialtjänsten ett viktigt samhällsansvar, därför är det 
också är viktigt att säkerställa att socialtjänstens klienter behandlas jämlikt oavsett faktorer 
som exempelvis kön, klass och etnicitet. Enligt 2 § i 1 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) ska 
alltid barnets bästa tas i beaktning i insatser som rör barn. För att kunna avgöra om 
socialtjänstens utredningar utförs på ett sådant sätt som tar barnets bästa i beaktande är det 
viktigt att reda ut om socialtjänstens barnavårdsutredningar och bedömningar utförs på ett 
neutralt sätt eller om faktorer såsom förälderns och/eller socialsekreterarens kön påverkar 
socialtjänstens bedömning. Detta utgör arbetets syfte. Att granska hur socialtjänsten arbetar 
med föräldraskap ur ett genusperspektiv handlar inte om att förneka de biologiska skillnader 
som finns mellan kvinnor och män. En genusmedvetenhet bidrar snarare till att ifrågasätta 
de könsspecifika föreställningarna som finns rotade i samhället och inom socialtjänsten, 
vilket kan leda till ett mer individanpassat stöd från socialtjänsten.  
 
I bakgrunden nedan presenteras en överblick över hur jämställdhetsarbetet sett ut i Sverige 
fram till idag. Ett område som mer ingående presenteras är hur jämställdhetsarbetet för 
föräldrar sett ut. Detta för att ge en överblick över det politiska arbete som utförs för att öka 
jämställdheten i föräldraskap. Eftersom de politiska beslut som tas inom området inte bara 
påverkar lagstiftningen kring föräldraledighet utan även normer i föräldraskap . En 
påverkande faktor i socialtjänstens utredningar gällande föräldrar och barn kan vara 
metodstödet som socialtjänsten använder sig av. De flesta kommunerna i Sverige använder 
BBIC - barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2014). Metoden kan därför tänkas ha stor 
betydelse för hur socialsekreterarna arbetar, vilket kan påverka hur föräldraförmågan 
bedöms utifrån könsaspekter och därför presenteras metodstödet. 

1.1   Det  politiska  jämställdhetsarbetets  utveckling  
Historiskt sett har det främst varit män som utfört forskning inom olika områden och så även 
inom det socialvetenskapliga fältet. De som utförde forskningen har i sina studier utgått från 
sig själva vilket lett till att forskningen har sin utgångspunkt i det manliga. En stor del av den 
socialvetenskapliga forskningen kan betraktas som könsblind, det vill säga där mannen varit 
utgångspunkten har kvinnan blivit sedd som avvikande från normen. Det har bidragit till en 
skev fördelning av villkor och handlingsutrymme mellan kvinnor och män (Fahlgren och 
Sawyer, 2005). Under 1960-talet problematiserades det faktum att kvinnor och män hade 
olika positioner i samhället och sedan dess har en politisk strävan mot jämställdhet mellan 
kvinnor och män pågått i Sverige (Björnberg, 2016). I början av 1970-talet påbörjades 
diskussioner om att lagstifta mot könsdiskriminering och det var då begreppet jämställdhet 
etablerades. Idag är målet för jämställdhetspolitiken att alla människor ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv, samt att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter 
och möjligheter inom livets alla områden. Strävan efter att alla människor ska ha samma 
möjlighet att forma sina liv utan att bli begränsade av föreställningar om kön är centralt för 
jämställdhetsarbetet. En annan stor del handlar om att uppmärksamma attityder, normer, 
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värderingar och ideal som på olika sätt och inom olika områden påverkar livsvillkoren för 
kvinnor och män (Jämställdhetsmyndigheten, 2017). Arbetet för ökad jämställdhet mellan 
kvinnor och män sker när beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför är en 
grundläggande förutsättning för att öka jämställdheten att ett jämställdhetsperspektiv 
beaktas både i politiska beslut och i det dagliga arbetet inom olika verksamheter (Regeringen, 
2019b). För att effektivt föra jämställdhetsarbetet framåt och uppnå regeringens 
jämställdhetspolitiska mål har en strategi om jämställdhetsintegrering använts sedan 1994. 
Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i beslut på 
alla nivåer och inom alla områden i politiken som påverkar människors liv. Detta för att 
andra politiska frågor eller verksamheter inte ska bortprioritera jämställdhetsfrågorna 
(Jämställdhetsmyndigheten, 2017). 

1.2   De  jämställdhetspolitiska  delmålen  
“Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sitt eget liv” (Regeringen, 2017a). För att kunna uppnå 
detta övergripande mål har regeringskansliet utformat sex delmål. Eftersom regeringen 
beslutat att arbeta utifrån dessa mål anser de att jämställdhetsarbete är viktigt i Sverige. 
Arbetet för att uppnå delmålen sker bland annat genom myndighetsarbete som socialtjänsten 
utför genom socialstyrelsens delegation. Det innebär att delmålen ligger till grund för 
socialtjänstens arbete, detta beskrivs i 1 § förordningen (SFS 2015:284) med instruktion för 
Socialstyrelsen. De sex delmålen är: 
 
(1) En jämn fördelning av makt och inflytande - det innebär bland annat att sociala eller 
ekonomiska faktorer inte ska hindra kvinnor från att ha samma makt eller inflytande som 
män och att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att delta i och påverka de processer 
som påverkar våra uppfattningar om exempelvis forskning, utbildning, media och kulturliv. 
(2) Ekonomisk jämställdhet - att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor för 
att nå ekonomisk självständighet i form av bland annat lönearbete, bidrag och ersättningar 
från transfereringssystemen. Den ekonomiska självständigheten ska även leda till trygghet 
under pensionsålder.  
(3) Jämställd utbildning - lika villkor och möjligheter mellan flickor och pojkar, kvinnor och 
män till utbildning från förskola till högskole- eller universitetsutbildning. Inom skolväsendet 
finns ett särskilt ansvar att främja personlig utveckling. Det innebär bland annat att få 
chansen att utöva och utveckla sina intressen samt att sträva mot mål oberoende av 
förutfattade meningar och normer om manligt och kvinnligt.  
(4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet - kvinnor och män ska dela 
lika på obetalt arbete både på individ- och samhällsnivå. Med obetalt hemarbete menas 
exempelvis hushålls- och underhållsarbete samt omsorg om barn och äldre.  
(5) Jämställd hälsa - innefattar att alla ska ha samma möjlighet att få sina behov 
tillgodosedda för att uppnå god hälsa, utförandet ska även ske på ett jämställt sätt. Med hälsa 
menas bland annat fysisk och psykisk hälsa och insatser från bland andra socialtjänsten. 
(6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra - begreppet våld innefattar fysiskt-, psykiskt- och 
sexuellt våld samt hot om våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom innefattas 
flickors, pojkars, kvinnors och mäns kroppsliga integritet och att motverka reproducering av 
föreställningar om kvinnors underordning (Regeringen, 2017a). 

1.3   Den  svenska  föräldraförsäkringen  –  ett  steg  mot  jämställdhet  
En politisk åtgärd som vidtagits för att öka jämställdheten i föräldraskap är utvecklingen av 
föräldraförsäkringen. År 1974 reviderades moderskapsförsäkringen till en föräldraförsäkring 
som innebar att både mammor och pappor hade rätt att vara hemma med sina barn och få 
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ekonomisk ersättning för det. Under årens lopp har flera åtgärder vidtagits för att öka 
pappors delaktighet under barnets första tid i livet genom föräldraledighet. År 1995 
reserverades en månad av föräldrapenningen till vardera förälder och år 2002 utökades det 
till två månader. Det innebär att 60 dagar var låsta till vardera förälder och resterande dagar 
kunde fritt fördelas mellan föräldrarna. År 2016 utökades dessa till ytterligare 90 dagar 
(Försäkringskassan, 2014). En jämställdhetsbonus fanns mellan år 2008 och år 2017 vilket 
innebar att föräldrar fick skattelättnader när den som tagit ut minst föräldrapenning var 
föräldraledig utöver de givna månaderna (Försäkringskassan, u.å). Dessa åtgärder har varit 
bidragande till att pappors uttag av föräldrapenning har ökat (Försäkringskassan, 2014). År 
2017 tog kvinnor ut 72,4 procent av föräldrapenningdagarna och män de resterande 27,6 
procenten (Försäkringskassan, 2017). 
 
Regeringen (2016a) förklarar att syftet med att fortsätta modernisera och utveckla 
föräldraförsäkringen är att uppmuntra till ett jämnare uttag av föräldradagar och på så sätt 
öka jämställdhet i föräldraskap, på arbetsmarknaden och även fortsatt bidra till goda 
uppväxtvillkor för barn (Regeringen, 2016a). Forskning har visat att brist på jämställdhet i 
arbetslivet och i hemmet hänger ihop. Ojämn fördelning av omsorgs- och hushållsarbete 
under föräldraledigheten tenderar att leva vidare efter föräldraledighetens slut 
(Försäkringskassan, 2014). Regeringen strävar efter att fortsatt utveckla föräldraförsäkringen 
för att nå de jämställdhetspolitiska delmålen om ekonomisk jämställdhet samt om en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet (Regeringen, 2016a). För att uppnå ett 
mer jämställt uttag av föräldraledighet behöver dagens normer om att kvinnan bär 
huvudansvaret i hemmet brytas (Försäkringskassan, 2014). Om män tar ut en större andel av 
föräldraledigheten och om ansvaret för barn och hem delas mer lika mellan kvinnor och män 
kommer kvinnors ställning på arbetsmarknaden att förbättras och leda till ökad ekonomisk 
självständighet. Forskning som Sveriges kommuner och landsting har publicerat (2018) visar 
att ett jämställt föräldraskap gynnar alla aspekter av barns hälsa och utveckling som till 
exempel sociala, språkliga och kognitiva förmågor. 
 
Könsbundna förväntningar på kvinnor och män tar sig även uttryck i form av normer för 
moderskap och faderskap. Mammor bemöts normenligt som den primära föräldern som bär 
huvudansvaret för omsorgen om barnet, medan pappor bemöts som mindre betydelsefulla 
med lägre engagemang och färdigheter i den direkta omsorgen om barnet. Traditionellt har 
faderskap varit förknippat med försörjning av familjen och den indirekta omsorgen om 
barnet vilket inneburit distans från den direkta, nära och lyhörda omsorgen. Pappor har till 
största delen setts som en andrahandsförälder som har förväntats hjälpa till med barnen vid 
behov. Genom föräldrastödjande verksamheter som bland andra mödrahälsovården och 
socialtjänsten kan traditionella normer utmanas genom att professionella i mötet med 
föräldrar förmedlar förväntningar om att båda föräldrarna är betydelsefulla och likvärdiga. 
Det är ett viktigt sätt att utmana och förändra normen om att kvinnor ska ta det huvudsakliga 
ansvaret för omsorgen om barn och till att främja jämställt föräldraskap. Barns 
välbefinnande, hälsa och utveckling påverkas positivt av föräldrar som gemensamt utövar 
barnomsorg. Ett delat ansvar för den vardagliga och nära omsorgen om barn medför vidare 
att omsorgsgivande män normaliseras vilket kan leda till att föräldraskapet blir mer jämställt 
vilket främjar både män, kvinnor och barn (Sveriges kommuner och landsting, 2018).  

1.4   Jämställdhetsintegrering  i  statliga  myndigheter  
Som tidigare nämnts är jämställdhetsintegrering en strategi för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i alla delar av beslutsfattande som påverkar människors liv. En stor 
mängd sådana beslut sker inom statliga myndigheter och för att ytterligare stärka och 
vidareutveckla jämställdhetsarbetet har utvecklingsprogrammet JiM 
(jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter) utformats. Socialstyrelsen är en av 60 
myndigheter som fått i uppdrag att arbeta med JiM (Regeringen, 2017b). Trots att 
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verksamheter trott att de agerat utifrån ett jämställt perspektiv har man genom arbete med 
JiM synliggjort oskäliga skillnader mellan hur kvinnor och män behandlas. Resurser har inte 
fördelats jämlikt, vissa verksamheter har bedrivits utifrån stereotypa föreställningar om kön 
som leder till att främst kvinnor missgynnas inom bland annat myndighetsutövning. 
Jämställdhetsintegrering i myndigheter tar sikte på att identifiera och åtgärda dessa 
problem, och därmed inte bara öka jämställdheten utan även kvalitén och effektiviteten i 
verksamheterna (Regeringen, 2016b). I 1 § förordningen (SFS 2015:284) med instruktion för 
Socialstyrelsen framkommer det att Socialstyrelsen är en förvaltningsmyndighet som 
ansvarar för bland annat socialtjänsten, vilket innebär att socialtjänsten arbetar på uppdrag 
av socialstyrelsen och därför arbetar de efter socialstyrelsens riktlinjer. 

1.5   Jämställdhet  inom  socialtjänsten  
Socialt arbete har sin utgångspunkt i Socialtjänstlagen som är en målinriktad ramlag (SOU 
2005:34). I 1 § i 1 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) återfinns socialtjänstens grundläggande 
mål, bland annat att främja människors jämlikhet i livsvillkor, ekonomiska och sociala 
trygghet. Socialstyrelsen fick år 2002 i uppdrag av regeringen att undersöka och analysera 
könsskillnader inom socialtjänsten. Rapporten Jämställd socialtjänst? publicerades år 
2005.  En anledning till varför inte könsperspektivet uppmärksammats mer kan vara 
socialtjänstens tradition av att se till individen och individens behov. Ordet kön finns inte 
med i några förarbeten till Socialtjänstlagen och jämställdhet som begrepp existerar inte i 
lagarna eller i förarbetena till lagarna som socialtjänsten tillämpar (Socialstyrelsen, 2005). 
Anledningen till att statistiken använts trots att den är från år 2005 är för att det är den enda 
undersökningen som granskat hela socialtjänsten ur ett jämställdhetsperspektiv. En 
uppföljning av Jämställd socialtjänst? har publicerats, Mot en mer jämställd sjukvård och 
socialtjänst (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen har publicerat nyare statistik i 
jämställdhetsrapporter gällande två av socialtjänstens verksamheter, ekonomiskt bistånd 
(2018) och personer med funktionsnedsättning (2016). 
 
Socialstyrelsens rapport (2005) visar att socialtjänsten ofta bemöter föräldrar utifrån den 
klassiska bilden av mödrar och fäder. Att fäder ofta är frånvarande, både i barnens liv och i 
socialtjänstens utredningar bidrar till att det främst är mammans föräldraförmåga som 
bedöms vara relevant. Det är inte bara i utredningar om föräldraförmåga och bedömningar 
av föräldraskap som könstraditionella normer påverkar socialtjänstens arbete. I rapporten 
(2005) framkommer också att kvinnor, män, flickor och pojkar bemöts och bedöms olika 
inom andra verksamheter inom socialtjänsten som bland annat missbruksbehandling, 
handikappomsorgen, barnavården och institutionsvården för barn. Kvinnor med 
missbruksproblematik känner i högre grad än män rädsla för att förlora vårdnaden om 
barnen på grund av kontakten med socialtjänsten medan män ser på vården som en chans att 
få behandling och minska risken att få ett fängelsestraff. Missbrukande män och kvinnors 
livssituationer skiljer sig åt då männen ofta lever ensamma medan kvinnor i högre grad bor 
tillsammans med sina barn och/eller en partner. Det finns en brist i stöttningen av 
missbrukande män i sin föräldraroll som behöver åtgärdas för att stärka barnens rätt till sina 
pappor. Missbruksvården är till största del anpassad efter män och det finns skillnader i 
problematiken hos män och kvinnor med missbruk. Exempelvis har kvinnor som missbrukar 
i högre utsträckning än män blivit utsatta för sexuella övergrepp vilket kräver ytterligare vård 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
Socialstyrelsens rapport (2008) redovisar inga större förändringar gällande insatser till män 
och kvinnor sedan den tidigare rapporten publicerats (2005). I den nyare rapporten (2008) 
tas dock upp att vissa skillnader som finns mellan män och kvinnor kan bero på att män och 
kvinnor lever i olika situationer och i olika grad söker hjälp. Socialstyrelsen (2008) tar upp 
att män och kvinnor ibland behandlas olika för att kompensera upp för orättvisor i samhället. 
Socialtjänsten ska många gånger behandla män och kvinnor som klienter olika eftersom 
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samhället inte är jämställt. Mäns våld mot kvinnor, kvinnors lägre löner, äldre mäns 
bristande kunskap när det gäller matlagning och att kvinnorna ofta överlever sina män är 
sådant som påverkar mäns och kvinnors behov av stöd och hjälp och som samtidigt måste 
innebära att socialtjänsten ska behandla män och kvinnor olika. Ibland är alltså 
socialtjänstens roll att kompensera för orättvisor mellan män och kvinnor som har sin grund 
i samhället utanför socialtjänstens ramar (Socialstyrelsen, 2008). 
 
Det finns olika traditionella könsspecifika förväntningar på flickors och pojkars beteenden 
och levnadssätt. Det leder till skillnader i hur flickors och pojkars behov synliggörs inom den 
sociala barnavården och beteendena bedöms vara olika problematiska beroende på barnets 
kön. Problemen ter sig också olika där pojkars svårigheter ofta blir tydliga och 
uppseendeväckande i jämförelse med flickors problem som ofta upptäcks efter lång tid vilket 
gör att problemen har hunnit utvecklas till det sämre (Socialstyrelsen, 2005). Även inom 
handikappomsorgen finns det stora kunskapsluckor gällande jämställdhet, vilket beror på att 
forskningen inriktas på själva funktionshindret och därför förbises kön som en faktor som 
kan påverka behandling och insatser. Det har framkommit att fler flickor och kvinnor 
drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar men trots det får fler män än kvinnor 
beviljade insatser med stöd av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
1993:387) och fler pojkar än flickor får vårdbidrag (Socialstyrelsen, 2016).  
 
Kartläggningen av verksamheter som arbetar med ekonomiskt bistånd synliggör att det inte 
utförs något systematiskt jämställdhetsarbete inom verksamheterna (Socialstyrelsen, 2018). 
Det finns dock ett stort intresse att arbete med detta område. Socialsekreterare bemöter 
klienter olika beroende på deras kön vilket leder till att bedömningarna av män och kvinnor 
inte är jämställda. Detta leder också till att män och kvinnor beviljas olika insatser på grund 
av könstillhörighet (Socialstyrelsen, 2018). Generellt sett har jämställdhetsarbetet för 
klienter inom socialtjänsten inte varit speciellt uppmärksammat, 15 procent av 193 
kommuner som besvarade en enkät angående jämställdhetsarbete meddelade att de hade 
någon policy, riktlinje eller bestämmelse kring jämställdhet (Socialstyrelsen, 2005). 
Socialstyrelsens uppföljningsrapport som publicerades år 2008 visar att ungefär hälften av 
kommunerna agerat för att öka jämställdheten mellan manliga och kvinnliga klienter. Att 
upplysa personalen om jämställdhet och upprätta policys och nya handlingsplaner med fokus 
på jämställdhet är exempel på hur arbetsplatserna arbetat för att öka medvetenheten 
jämlikheten för klienterna. I rapporten (2008) poängteras att mycket mer arbete krävs för att 
uppnå jämställdhet för socialtjänstens klienter (Socialstyrelsen, 2008). Trots att få åtgärder 
redovisades i rapporten från 2005 ansåg majoriteteten av cheferna att både män och kvinnor 
fick sina behov tillgodosedda på ett bra eller mycket bra sätt, några fler chefer ansåg att detta 
i högre utsträckning gällde män. Något som fått desto mer uppmärksamhet är hur 
könsfördelningen bland personalen ser ut och påverkar verksamheterna. Cirka 70 procent av 
cheferna tyckte att personalens könsfördelning spelade roll för vilka typer av insatser som 
beviljas och hur de manliga och kvinnliga klienterna stöttas. Mer än hälften av cheferna hade 
de senaste åren aktivt arbetat för att personalens könsfördelning skulle jämnas ut 
(Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2008) visar att en jämn könsfördelning bland 
anställda ses som det bästa men trots det bestod socialsekreterarna hösten 2007 av 82 
procent kvinnor. 

1.6   Manualbaserat  socialt  arbete  –  Barns  behov  i  centrum  
Socialstyrelsen (u.å., a) definierar begreppet evidensbaserad praktik som en sammantagen 
tillämpning av tre olika kunskapsområden för att på bästa sätt kunna sätta in lämpliga 
insatser. De tre områdena är (1) den bästa tillgängliga kunskapen, (2) den professionelles 
expertis och (3) den berörda personens (klientens) situation, erfarenhet och önskemål. 
Tillsammans utgör dessa områden en grund för beslut (Socialstyrelsen u.å., a). BBIC - barns 
behov i centrum, är skapat som en evidensbaserad diskurs och har framtagits i utvecklingen 
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mot ett mer vetenskapligt socialt arbete. BBIC är ett metodstöd som riktas till de som arbetar 
inom den sociala barnavården med barn och ungdomar. BBIC är utvecklat av Socialstyrelsen 
(u.å., b) tillsammans med forskare och yrkesverksamma och målet med användningen av 
BBIC är att skapa ett enhetligt kvalitativt system gällande handläggning, genomförande och 
uppföljning byggt på evidens. BBIC eftersträvar även att öka barnets delaktighet och att 
främja samarbete mellan barnets familj och omgivning.  
 
                                                                                      Figur 1: BBIC-triangeln. Källa: Socialstyrelsen              

Ett av verktygen som BBIC tillhandahåller är 
BBIC-triangeln. Den illustrerar barnets behov 
fördelade på triangelns tre sidor: (1) familj 
och miljö, (2) barnets utveckling och (3) 
föräldrarnas förmåga. Varje sida delas sedan 
in i fyra områden som i sin tur är uppdelade i 
mindre kategorier. Föräldrarnas förmåga, 
som står i fokus i detta arbete, delas in 
följande delområden (1) grundläggande 
omsorg, (2) stimulans och vägledning, (3) 
känslomässig tillgänglighet och (4) säkerhet. 
Genom att använda BBIC-triangeln kan en 
heltäckande utredningsplanering och 
utredning genomföras gällande de risk- och skyddsfaktorer som är relevanta för barnet. 
Triangeln är även behjälplig i uppföljningsarbetet (Socialstyrelsen, u.å., a). 
I stödmaterialet som BBIC tillhandahåller ges djupare information om varje risk- och 
skyddsfaktor inom respektive område och en motivering till varför den faktorn är en relevant 
del i barnets liv (Socialstyrelsen, u.å., a). 
 
De flesta socialtjänster i Sverige använder sig av BBIC som metodstöd i utredningar gällande 
barn (Socialstyrelsen, 2014). Hur detta material är utformat kan därför tänkas ha en stor 
påverkan på hur barnutredningar genomförs och vilka bedömningar som görs. Det finns 
olika uppfattningar om hur evidensbaserat manualbaserat arbete, som BBIC, fungerar inom 
socialt arbete. Hertz (2012) reflekterar över att detta arbetssätt kan medföra en förstärkning 
av de normer som finns i samhället, bland annat gällande kön och etnicitet. Detta utifrån 
kritiken som BBIC fått gällande att metoden saknar dimensioner som handlar om makt, 
status, samhälle och politik (Hertz, 2012). Rapporten Utvärderingsmöten i BBIC 
(Rasmusson, 2004) hade syftet att undersöka ramar, utrymmen och barns upplevelse av 
delaktighet och medbestämmande inom socialtjänsten. Där framkom att socialsekreterarna 
som deltog i BBIC-projektet inte uppfyllde BBIC:s grundidéer om att barnens perspektiv 
tydligt ska framkomma i dokumentationen. Inget av de 55 BBIC-formulär som studerades 
hade hanterats enligt Socialstyrelsens rekommendationer och flera saknade vårdplan. Det 
framkom också att socialsekreterarna ofta framställde barnen som objekt (Rasmusson, 
2004). 

1.7   Syfte  och  frågeställningar  
Det övergripandet syftet med arbetet är att ur ett jämställdhetsperspektiv undersöka om 
socialtjänstens barnavårdsutredningar och bedömningar skiljer sig åt beroende på förälderns 
och/eller socialsekreterarens könstillhörighet. Detta examensarbete inriktar sig speciellt på 
socialsekreterares syn på föräldraförmåga i barnavårdsutredningar och om uppfattningen om 
ett barns livssituation skiljer sig åt beroende på om barnet lever tillsammans med en 
ensamstående mamma eller en ensamstående pappa. Resultatet kommer att diskuteras i 
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relation till det teoretiska ramverk som handlar om normer gällande manligt, kvinnligt och 
föräldraskap. 
 
 
För att kunna besvara syftet har två frågeställningar utformats: 
 

•   Vilka samband finns mellan bedömningar av föräldraförmåga och förälderns 
könstillhörighet? 

•   Vilka samband finns mellan bedömningar av föräldraförmåga och socialsekreterarens 
könstillhörighet? 

1.8   Centrala  begrepp  
Genus - I detta arbete definieras genus i enlighet med Björk och Hedenus (2015). 
Utgångspunkten är att en uppdelning mellan det biologiska könet och det sociala könet kan 
göras. Det biologiska könet beskriver mäns och kvinnors kroppar och kommer i detta arbete 
endast benämnas som kön eller könstillhörighet. Det sociala könet, som också kommer att 
kallas genus, handlar om hur könet leder till föreställningar om en individ baserat på 
personens biologiska kön (Björk och Hedenus, 2015).  
 
Jämställdhet - “I ett jämställt samhälle har kvinnor och män samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet” (Jämställdhetsmyndigheten, 2017). 
Detta arbete handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, mammor och pappor, inga 
andra könsidentiteter eller andra aspekter av jämställdhet behandlas. 
 
Socialsekreterare/socialarbetare - Med begreppet socialsekreterare menas en person 
som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten, som exempelvis 
barnavårdsutredare. När vi syftar till en person vars yrke ryms inom socialt arbete men som 
inte innebär myndighetsutövning används begreppet socialarbetare som ett samlingsnamn 
för dessa yrken. Begreppet socialarbetare används även i redovisningen av en del av den 
internationella forskningen där de professionella benämnts som social workers. 

1.9   Disposition  
Uppsatsen innehåller sju avsnitt och det första avsnittet består av inledning och bakgrund, 
syfte och frågeställningar samt begreppsdefinition. Därefter följer avsnittet tidigare forskning 
som har sammanställts utifrån de teman som framträtt som relevanta för studiens syfte. Det 
tredje avsnittet innehåller de teoretiska utgångspunkter som valts till studien. I avsnitt fyra 
behandlas studiens metodval, urval och analysmetod. I det femte avsnittet presenteras 
resultat och analyser av resultatet, en koppling görs till valda teorier, teoretiska begrepp samt 
till tidigare forskning. Det sjätte avsnittet innehåller diskussion och reflektion om studiens 
resultat, metod och etiska överväganden. Sista avsnittet består av slutsatser och reflektioner 
rörande arbetet.  
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2   TIDIGARE  FORSKNING    
För att möjliggöra en avgränsning i redovisningen av tidigare forskning har 
inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna valts ut. Kriterierna är att artiklarna ska 
behandla bedömningar eller utredningar inom socialtjänsten och på något sätt redovisa de 
eventuella skillnaderna som finns gällande kön, antingen gällande den påverkan 
socialsekreterarens eget kön har eller hur klientens kön påverkar utredningar och/eller 
bedömningar. Även föräldraskap och manualbaserat arbete, i synnerhet BBIC, har också varit 
intressanta områden under informationsinhämtningen. Artiklarna har samlats in via de 
databaser tillgängliga genom Mälardalens högskolebibliotek som är inriktade på socialt 
arbete och psykologi. Primo, Social services abstracts, PsycINFO samt SwePub är de 
databaser som främst har använts. Sökord som förekommit i olika kombinationer i 
sökningarna är “bedömningar socialtjänst”, “genus”, “jämställdhet” och “mammor och 
pappor”. De engelska sökord som används mest frekvent är “social work”, “gender”, 
“assessments”, “social service” och “parenting”. Tidigare forskning har även hittats i 
referenslistor i de artiklar som ansågs vara intressanta utifrån detta arbetes syfte och 
frågeställningar.  
 
I första hand inriktar sig studierna på den svenska socialtjänsten men det redovisas även 
resultat från internationell forskning, bland annat från Storbritannien och Spanien. 
Forskningen har främst syftat till att fördjupa kunskaperna om hur föräldrars och/eller 
socialsekreterares kön påverkar arbetet inom socialtjänsten och för att bredda kunskapen om 
jämställdhet inom socialtjänsten har vi även tagit del av studier om hur bistånd bedöms till 
män och kvinnor. Fördjupade kunskaper om manualbaserat socialt arbete, framför allt BBIC, 
är relevant i arbetet då de flesta av Sveriges kommuner samt alla deltagare i vårt empiriska 
material använder sig av BBIC. Detta arbetssätt kan tänkas ha en betydande påverkan för hur 
arbetet inom socialtjänsten utförs och därmed eventuellt påverka könsskillnaderna som 
forskningen uppvisar. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen har en tematisering 
gjorts där de, för denna studie, mest relevanta aspekterna av forskningen framförs. 
Redovisningen av tidigare forskning presenteras under följande rubriker: synen på föräldrar i 
Sverige och internationellt, finns det skillnader i socialtjänstens arbete beroende på 
socialsekreterarens könstillhörighet och finns det skillnader i hur mammor och pappor 
utreds och bedöms inom socialtjänsten. 

2.1   Synen  på  föräldraskap  i  Sverige  och  internationellt  
Woodcock (2003) har genomfört en explorativ kvalitativ studie i Storbritannien med 
socialsekreterare för att undersöka deras syn på föräldraskap. Intervjuerna utgick från 
bedömningar och utredningar om föräldraskap utifrån förståelsen om den sociala- och 
familjerelaterade problematiken som framkom i fallet. I majoriteten av fallen (totalt 27 
stycken) var den huvudsakliga vårdnadshavaren en kvinna och i tre av fallen ansågs 
mamman och pappan dela likvärdigt på föräldraskapet. Respondenterna ombads beskriva 
och delge sin åsikt om kvalitén på föräldraskapet som framkom i ärendet. Under analysen 
framkom fyra underliggande förväntningar hos socialsekreterarna, dessa förväntningar låg 
till grund för bedömningar av föräldraskap. Socialsekreterarnas förväntningar på föräldrarna 
var att de ska vara kapabla att förhindra skador, att känna till och möta lämpliga 
utvecklingsnivåer hos barnet, att tillhandahålla barnet rutinmässig och kontinuerlig fysisk 
omvårdnad och att vara känslomässigt tillgänglig och lyhörd. Socialsekreterarnas 
bedömningar utgick från om föräldrarna uppfyller dessa faktorer “bra nog” eller “inte bra 
nog”.  
 
I Spanien har Fernández, Quiroga, Escorial och Privado (2014) undersökt om uttalade och 
outtalade könstraditionella mönster förknippas med den manliga eller kvinnliga könsrollen. 
De har utfört två studier, en för de uttalade och en för de outtalade mönstren. Deltog gjorde 
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psykologstudenters släktingar och bekanta, det var totalt 42 respondenter. Av 
respondenterna anser 76 procent att ta hand om barnen är en kvinnosyssla medan ingen 
respondent förknippar det med manlighet. De resterande 24 procenten är neutrala i frågan 
om att ta hand om barnen är förknippat med en viss könsroll (Fernández, Quiroga, Escorial 
och Privado, 2014).  
 
Plantin, Månsson och Kearney (2000) har genomfört en komparativ studie mellan Sverige 
och England genom intervjuer. De har separat intervjuat män och kvinnor i parrelationer för 
att utforska normer kring mäns föräldraskap och faderskap. De engelska respondenternas 
föräldraskap har inte fått något likvärdigt socialpolitiskt eller ekonomiskt stöd som det 
svenska. Inte förrän år 1999 skapades ett föräldraledighetssystem som möjliggjorde ledighet 
för både mammor och pappor. Dock sker denna ledighet utan ersättning och 
tidsbegränsningen är tre månader gällande barn yngre än fem år. De engelska fäderna har 
trots detta en tydlig bild av vilka krav det moderna faderskapet ställer på dem. Det moderna 
faderskapet verkar dock inte vara etablerat i samhället. Flera av de engelska respondenterna 
berättar om hur familj, vänner och arbetskollegor har uttryckt missnöje eller hån när de 
aktivt försökt ändra på sin livssituation för att kunna vara mer närvarande fäder, exempelvis 
genom att arbeta kortare dagar. De män som uppvisade störst svårigheter att anamma det 
moderna faderskapet var arbetarklassmän medan män i medelklassen hade enklare att 
applicera faderskap i sin vardag. Generellt verkade de engelska respondenterna ha en 
tämligen traditionell uppfattning om könsroller trots att de i många avseenden tog stort 
ansvar i hemarbete och barnomsorg (Plantin, Månsson och Kearney, 2000).  
 
Generellt bland de intervjuade svenska männen finns en gemensam vilja att möta de officiella 
förväntningarna på det moderna faderskapet. Dessa förväntningar beskriver författarna som 
egenskaper som att vara öppen, engagerad och lyhörd för barnens behov, vara rättvis och stå 
för ramarna under barnens uppväxt. En faktor som hjälpt männen att integrera faderskapet 
med sin självbild är stöttandet av faderskapet i samhället. Ett exempel är den lagstadgade 
föräldraförsäkringen som gav män samma möjlighet som kvinnor till föräldraledighet. Detta 
har bidragit till att stärka konstruktionen av faderskap som viktigt vilket har underlättat 
många mäns önskan om att vara aktiva föräldrar (Plantin, Månsson och Kearney, 2000).  

2.2   Finns  det  skillnader  i  socialtjänstens  arbete  beroende  på  
socialsekreterarens  könstillhörighet?  

Eriksson och Eriksson (2002) intervjuar bland annat socialsekreterare inom familjerätten. 
Forskarna analyserar både socialsekreterarnas syn på könets betydelse i arbetet och hur 
könsnormer reproduceras av socialsekreterarna. Det framkommer att socialsekreterarna har 
en tudelad syn på betydelsen av kön i arbetet. Å ena sidan anser de att socialsekreterares kön 
inte påverkar arbetet de utför medan de å andra sidan ställer sig positiva till att det finns 
fördelar med att ha både manliga och kvinnliga socialsekreterare när de möter klienter, som 
ofta är par som består av en man och en kvinna. Könsfördelningen bland de professionella 
anses vara viktigare vid samarbetssamtal än vid utredningar, då samarbetssamtalen ämnar 
skapa förändring eller påverka klienterna medan utredningar främst handlar om att inhämta 
information. Anledningen till att socialsekreterarna anser att den professionella 
konstellationen vid samarbetssamtal har fördelar av att bestå av en man och en kvinna är att 
det finns en bild av att män lyssnar mer på andra män och att män, speciellt invandrade män 
beskrivs ha en lägre tilltro till socialsekreterare av kvinnligt kön. Respondenterna hade också 
en uppfattning om att kvinnor förstår kvinnor bäst och att män har en större förståelse för 
andra män (Eriksson och Eriksson, 2002). 
 
Kullberg och Fäldt (2012) undersöker hur socialsekreterare bedömer en klients behov i ett 
fiktivt fall där klienten är av samma kön som socialsekreteraren själv. Undersökningen görs 
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med hjälp av en vinjett1 och enkätformulär. Det visar sig att de manliga socialsekreterarna 
med manliga klienter är mindre benägna att bevilja bistånd än vad kvinnliga 
socialsekreterare är med kvinnliga klienter. De menar att bedömningarna tenderar att bli 
påverkade både av socialsekreterarens och klientens könstillhörighet (Kullberg och Fäldt, 
2012). Kullberg (2005) jämförde socialsekreterares bedömningar i ett fiktivt fall för att se om 
bedömningen skilde sig åt beroende på om situationen gällde en ensamstående mamma eller 
en ensamstående pappa. Bedömningarna gällde hur allvarlig problematiken bedömdes vara, 
vilken av föräldrarna som ansågs behöva mest stöd och om det stöd som erbjuds följer de 
könstraditionella mönster som finns. Kullberg (2005) beskriver att de förväntningar och 
föreställningar som socialsekreterare har om kvinnor och män kan påverka deras 
bedömningar om klientens behov. Om socialsekreteraren och klienten är av samma kön 
förstärks de könsbaserade förväntningarna ytterligare (Kullberg och Fäldt, 2012).  
 
I en annan studie Kullberg och Fäldt (2008) genomfört undersöker de bedömningar som 
manliga och kvinnliga socialsekreterare gör och vilka hjälpstrategier de erbjuder till 
ensamstående föräldrar som ansöker om försörjningsstöd. Metoden som användes i studien 
var vinjett och postenkät. Resultatet visar att hjälpen som klienterna bedöms vara i behov av 
ofta går i linje med sådana förväntningar som är kopplade till socialsekreterarens eget kön. 
Vidare belyser Kullberg och Fäldt (2008) även att kvinnliga socialsekreterare i högre grad 
anser att klientens sociala nätverk och psykiska hälsa är av större vikt än manliga 
socialsekreterare, medan manliga socialsekreterare istället värderar klienters utbildningsnivå 
och kompetens högre. De manliga respondenterna i studien har kopplat ihop klienters 
problematik med arbetssituation, prestationer i arbetslivet och förmåga att försörja sig själv 
och andra. Kullberg och Fäldt (2008; 2012) menar att denna påverkan av socialsekreterarens 
egna kön och förväntningar på andra utifrån kön kan leda till att klienternas individuella 
problematik förbises eller missas helt. Detta leder enligt forskarna i sin tur till att de 
könsstereotypa rollerna riskerar att förstärkas och att klienterna inte får den hjälp de 
behöver. 
 
I Kullberg och Fäldts (2012) studie framkom att de kvinnliga socialsekreterarna i högre grad 
än de manliga socialsekreterarna håller med om påståendet att klienter, oavsett kön, ska bli 
erbjudna ekonomisk rådgivning och att de även värderar klienternas möjlighet att få stöd av 
vänner högre, speciellt när det gäller de kvinnliga klienterna. När det gäller bedömningen om 
en klient behöver en stödperson från socialtjänsten, anser drygt hälften av de manliga 
socialsekreterarna (57 procent) att det skulle beviljas till manliga klienter medan 75 procent 
av de kvinnliga socialsekreterarna beviljade bistånd till den kvinnliga klienten. Vidare belyser 
Kullberg och Fäldt (2012) att de manliga respondenterna tenderar att förminska manliga 
klienters behov som anses vara typiskt kvinnliga och fokusera mer på de behov som anses 
typiskt manliga. Manliga socialsekreterare håller i högre grad än kvinnliga socialsekreterare 
med om att ett stadigt förhållande betyder mycket för klientens självbild och att det 
underlättar vardagen (Kullberg och Fäldt 2012; 2008) och att barnuppfostran skulle vara 
enklare om klientens mamma eller pappa bodde närmre (Kullberg & Fäldt 2008). Fler män 
var villiga att bevilja ekonomiskt stöd till klienter så att de skulle klara av att betala sina 
kreditskulder (Kullberg och Fäldt 2008; 2012). När det gäller manliga socialsekreterares 
bedömning av den manliga klientens civilstånd visar Kullberg och Fäldts (2012) 
undersökning att det verkar finnas en uppfattning om att han ska ha svårt att klara av sin 
vardag utan att ha ett förhållande till en kvinna. Denna uppfattning verkar dock inte finnas 
när det gäller de kvinnliga socialsekreterare som bedömde den kvinnliga klientens situation. 
Pettersson (2006) har jämfört hur mammor och pappor granskas i utredningar gällande 
barnplaceringar. Granskningen genomfördes genom att ta del av beslutsunderlaget 
socialsekreterarna skrivit om respektive förälder. Både Kullberg och Fäldt (2012) och 
Pettersson (2006) är överens om att både manliga och kvinnliga socialarbetare gör 
könsspecifika bedömningar och att biståndet som beviljas ofta överensstämmer med den 
generella samhällsbilden av vad män respektive kvinnor behöver. 
                                                
1 Fallbeskrivning kallas även för vinjett. Vinjett beskrivs ytterligare under rubrik 4.1 Metodval. 



 11  

2.3   Finns  det  skillnader  i  hur  mammor  och  pappor  utreds  och  bedöms  
inom  socialtjänsten?  

Pettersson (2006) noterade att mammor och pappor granskas på olika sätt i 
barnavårdsutredningar gällande placeringar av barn. Mammor granskas på ett mer 
omfattande sätt än pappor och det ställs olika krav på mammor och pappors föräldraskap. 
Mammor beskrivs ingående gällande boende, ekonomi, utbildning, sysselsättning, hur hon är 
som mamma och eventuella tidigare kontakter med socialtjänsten. Mamman ombeds också 
att beskriva sin egen uppväxt och sin relation till barnen, barnens pappa och till en eventuell 
ny partner. I samma ärende är det inte någon pappa som lämnar uppgifter om varken 
uppväxtförhållanden eller sina tidigare eller nuvarande kärleksrelationer. I 1 av 26 
utredningar nämns relationen mellan pappa och barn. I de fall barn bor tillsammans med 
båda sina biologiska föräldrar nämns inte pappans omsorg enskilt utan det är mammans 
eller föräldrarnas gemensamma omsorg som utreds. I ungefär hälften av ärendena som 
granskades fanns endast noteringar om pappornas eventuella kontakt med barnet och hans 
syn på omhändertagande. De gånger männen nämns i barnutredningar verkar pappan endast 
ses som en ersättare för mamman om hennes omsorg skulle brista (Petersson, 2006).  
 
I Kullberg och Fäldts (2008) studie bedömdes den manliga klienten ha allvarligare 
problematik gällande arbetssituation än den kvinnliga klienten i samma situation. Kvinnans 
problematik bedömdes däremot vara allvarligare på det sociala området gällande livspartner 
och umgängeskrets. Detta bekräftas i Kullbergs (2005) studie om bedömningar av 
singelföräldrars behov av stöd där det visade sig att en singelpappa som befinner sig i en 
dålig arbetssituation bedöms ha allvarligare problem än en singelmamma i samma situation. 
Singelmammor som har problem med det sociala nätverket anses däremot ha mycket större 
problem än en singelpappa i samma situation. Gällande ekonomi, utbildning, relationer med 
barnen och boendesituation fanns det ingen direkt skillnad i bedömningarna av 
singelmammor och singelpappor. Singelmammor bedömdes dock vara i större behov av hjälp 
inom fler olika områden, exempelvis gällande kontakt med barnen, ekonomisk rådgivning 
och att kunna vårda det sociala nätverket. Fokus för singelpappor låg på att få ut dem i 
arbetslivet, ofta för att kunna betala av lån (Kullberg, 2005). 
 
Att det finns skillnader i hur mammor och pappor omnämns och bedöms i barnutredningar 
påpekar även Nygren, Walsh, Ellingsen och Christie (2018). De har i en studie genomfört 
fokusgruppsintervjuer med socialsekreterare från Sverige, Norge, Irland och England för att 
jämföra synen på hur pappor inkluderas i socialtjänstens beslut gällande barn. Intervjuerna 
utgick från en vinjett som beskrev en familj med två föräldrar och tre barn där det fanns en 
oro för mammans eventuella missbruk och för att pappan eventuellt har varit våldsam. I alla 
fyra länder fokuserar socialsekreterarna på mamman som primär omsorgsgivare för barnen 
och det är hennes problematik som står i fokus när insatser föreslås. Misstanken om pappans 
våld leder till att mamman anses vara den primära omsorgsgivaren trots misstanken om 
hennes missbruk. Respondenter från samtliga länder förväntade sig att mamman skulle 
ändra sitt problematiska beteende. Trots att de irländska respondenterna tar upp att båda 
föräldrarna har ansvar och kan ta hand om barnen utreds inte vilka insatser som behövs för 
att stötta pappan som förälder så att han kan ta hand om barnen. Att anse pappan som 
omsorgsgivare gör inte heller respondenterna från Sverige, England och Norge trots att alla 
respondenter i olika utsträckning nämner vikten av att involvera pappan i barnärenden. 
Detta för att ta del av information från pappan och ge honom möjlighet att uttrycka sin åsikt i 
ärendet men inte för att utreda hans föräldraskap. Respondenterna från Sverige, England och 
Norge tar upp att pappan kan behöva stöd i sitt föräldraskap medan de engelska och norska 
respondenterna föreslår att detta stöd ska ges enskilt till pappan. De svenska respondenterna 
är mer öppna för att ge familjen stöd tillsammans för att hålla ihop familjen. De engelska 
respondenterna ansåg att mamman behövde agera mot pappans eventuella våld genom att 
prata med honom om det och eventuellt lämna honom och ta med sig barnen bort. Även 
respondenterna från Norge överväger vilka möjligheter som finns för att få bort pappan från 
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familjen, de svenska respondenterna anser att en akutplacering utanför hemmet vore lämplig 
(Nygren, Walsh, Ellingsen och Christie, 2018). 

2.4   Sammanfattning  av  tidigare  forskning  och  bakgrund  
Den tidigare forskningen har direkt koppling till vårt arbetes båda frågeställningar som 
handlar om hur socialsekreterarens och/eller förälderns könstillhörighet påverkar 
utredningar och bedömningar inom socialtjänsten gällande föräldraförmåga. För att få en 
större förståelse för de aspekter som kan påverka bedömningar inom socialtjänsten har även 
information om föräldraskap och BBIC presenterats. Samtliga av de tidigare 
forskningsartiklarna som återfinns i detta avsnitt visar att det finns tydliga tecken på att kön 
har betydelse inom socialt arbete. Att det görs olika bedömningar för kvinnor, män, flickor 
och pojkar inom majoriteten av socialtjänstens områden framkommer även i Socialstyrelsens 
rapport om jämställdhet (2005). Forskningen visar att både klientens och socialarbetarens 
könstillhörighet påverkar arbetet och i de fall där både klient och socialarbetare är av samma 
kön tenderar påverkan att bli större (Kullberg och Fäldt, 2012). Det framkommer att 
mamman utreds mycket mer grundligt än pappan. Det visar sig att pappan ofta är 
frånvarande i både barnutredningar och i barns liv och de ses ofta inte som en föräldraresurs 
att räkna med om inte mamman har omfattande brister i si omsorg om barnen (Pettersson, 
2006). Det framkommer att socialsekreterarna som arbetar med hjälpstrategier åt 
ensamstående föräldrar ofta beviljar bistånd som går i linje med det egna könet, oavsett 
klientens kön. Kvinnliga socialsekreterare har en tendens att bevilja bistånd/hjälp som 
överensstämmer med de förväntningar som finns på sitt egna kön, exempelvis gällande 
psykisk hälsa medan manliga socialsekreterare i högre grad beviljar insatser som kan främja 
ekonomi och kompetens, något som ofta ses som viktigare för män än för kvinnor (Kullberg 
och Fäldt, 2008). Förutom den påverkan socialsekreterarens kön har så påverkar också 
klientens könstillhörighet bedömningar. Den hjälp klienterna erbjuds stämmer ofta överens 
med den samhälleliga bilden av vad män och kvinnor bör vara, och därmed vad de behöver 
hjälp med för att uppnå idealet/normen (Kullberg och Fäldt, 2012 och Pettersson, 2006).  

3   TEORETISKA  UTGÅNGSPUNKTER    
I detta kapitel beskrivs studiens centrala teoretiska utgångspunkter och begrepp som 
används för att ge en bredare förståelse för studiens syfte. Målet med detta arbete är att ur ett 
jämställdhetsperspektiv undersöka om utredningar och bedömningar gällande barn inom 
socialtjänsten skiljer sig åt beroende på klientens och/eller socialsekreterarens 
könstillhörighet. Detta arbete skrivs utifrån förståelsen att genus skapas av människor i 
kontexten vi befinner oss i, i linje med den socialkonstruktionistiska synen på skapandet av 
genus. Teorier om normsystemet och könsmaktsordningen ger tillsammans med 
begreppsförklaringar av den samhälleliga synen på manligt och kvinnligt en ökad förståelse 
för de bakomliggande faktorer som kan påverka utredningar, bedömningar och andra 
insatser inom socialtjänsten. I avsnitten resultat och analys samt diskussion utvecklas den 
teoretiska analysen ytterligare.  
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3.1   Genus  som  social  konstruktion  
Konstruktionismen är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som utgår från att verkligheten är 
socialt konstruerad. I vissa fall används begreppet konstruktivism som synonym till 
konstruktionism då de anses ha samma innebörd (Psykologiguiden, u.å.). I detta arbete 
kommer konstruktionism användas för att beskriva detta synsätt. Sociala konstruktioner 
uppstår i interaktion mellan människor och upprättas av normer i samhället (Hacking, 1999). 
Kön, klass, etnicitet och familj är exempel på kategoriseringar som inom 
socialkonstruktionism anses vara konstruerade. Fokus inom konstruktionismen ligger på 
vilka språkliga begrepp som används och hur de används (Thurén, 2007). Gemensamt har 
människor enats om en social kunskap som innefattar information om hur vi ska bete oss i 
olika situationer och mot varandra. Denna kunskap blir ofta sedd som en sanning och 
därmed skapas sociala regler och normer som accepteras i samhället. Barnen i samhället 
fostras under de rådande sociala reglerna och det blir till deras sanning. Det resulterar i att 
de med stor sannolikhet kommer att se samhället och människor på ett liknande sätt som de 
lärt sig, vilket i sin tur leder till att de reproducerar denna sociala kunskap och förståelse 
(Payne, 2015). 
 
Kön är en grundläggande sorteringskategori och det är utifrån vårt kön vi möter de rådande 
förväntningarna i samhället. Vi anpassar oss utifrån samhällets förväntningar på lämpligt 
beteende för kvinnor respektive män. Det kallas för könssocialisation och pågår från 
barnsben och upp i vuxen ålder (Franzén, 1998). Franzén (1998) refererar till Carina 
Holmberg som menar att den sociala konstruktionen är lika naturlig som om den vore 
medfödd, men att det är möjligt att arbeta för förändring om kön ses som ett socialt och 
kulturellt konstruerat begrepp (Franzén, 1998). En uppdelning mellan det biologiska och det 
sociala könet kan göras, det sociala könet kallas genus (Björk och Hedenus, 2015).  

3.2   Normsystem  
Hirdman (2001) använder begreppet genus för att förklara hur människor formas för att 
passa in i kategorierna man eller kvinna och att kategoriseringen sker genom uppfostran, 
tvång, prägling och/eller underordning. Det finns konstruerade uppfattningar om vad som är 
manligt och kvinnligt och dessa uppfattningar är dynamiska, exempelvis kan det som anses 
vara typiskt kvinnligt skilja sig åt i olika delar av världen och det har också förändrats över tid 
(Franzén, 1998; Josefson, 2005). I och med att verkligheten är beroende av kontext, samhälle 
och mellanmänskliga möten är den också föränderlig (Payne, 2015). Elvin-Nowak och 
Thomsson (2003) menar att utifrån de fysiska attributen människor föds med tolkar 
omgivningen det till att vara en pojke eller en flicka. Könssocialisation menar Franzén (1998) 
påbörjas tidigt i livet och innebär att lära sig vad som är lämpligt beteende för flickor och 
pojkar, kvinnor och män (Franzén,1998). Dessa könsstereotyper skapas och befästs på flera 
olika nivåer, från bebisstadiet bemöts flickor och pojkar på olika sätt av föräldrar, förskola 
och samhället. Inlärningen om vad som är manligt och kvinnligt fortsätter sedan via medier, 
reklam och relationer med omgivningen (Josefson, 2005; Mattsson, 2015; Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2003). Utifrån aktuella normer, förväntningar, traditioner, attityder och 
värderingar förutsätts olika attribut vara manliga eller kvinnliga. Normerna fungerar som 
mallar som styr vad som är socialt acceptabelt manligt och kvinnligt beteende (Elvin-Nowak 
& Thomsson, 2003). Franzén (1998) beskriver att det är vad som anses vara lämpligt 
kvinnligt respektive manligt beteende som bestämmer hur vi agerar och behandlas som man 
eller kvinna. Vidare menar hon att det är viktigt för människors självkänsla att bli socialt 
accepterade och att den som bryter mot de givna förväntningarna blir sedd som en avvikare 
(Franzén, 1998).  
 
Med hjälp av ett intersektionellt perspektiv menar Björk och Hedenus (2015) att analyser kan 
utföras på flera olika nivåer samtidigt. De beskriver vidare att olika faktorer, som exempelvis 
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kön, klasstillhörighet och etnicitet samverkar till skapandet och upprätthållandet av 
ojämlikhet och förtryck i samhället. Dessa faktorer kan med fördel granskas med hjälp av en 
intersektionell analys. Utgångspunkten i teorin om intersektionalitet är att de förutsättningar 
en människa har utgör en ömsesidig påverkan på varandra. I intersektionen, alltså i 
faktorernas gemensamma skärningspunkt, kan inte de enskilda egenskaperna urskiljas var 
för sig utan de skapar tillsammans nya kategoriseringar på strukturnivå. Exempelvis 
granskas inte egenskaperna ”kvinna” och ”arbetarklass” enskilt utan fokus läggs på 
”arbetarklasskvinnan” (Björk och Hedenus, 2015). Mattsson (2015) tar upp att det 
intersektionella perspektivet bidrar med en mer komplex och dynamisk förståelse för makt 
och människors olika förutsättningar. Mattsson (2015) belyser också att användningen av ett 
intersektionellt perspektiv kan motverka diskriminering inom socialt arbete, exempelvis 
genom att arbeta utanför rådande normer gällande exempelvis kön och heterosexualitet.  

3.3   Könsmaktsordning  
Könsmaktssystemet eller genussystemet bottnar i samhällets uppbyggnad och innebär att 
samhället ses som ett patriarkalt system som ordnar människor efter vilket kön de har 
(Elvin-Nowak och Thomsson, 2003). Franzén (1998) menar att manligt och kvinnligt 
konstrueras i relation till varandra och blir motsatspoler. Det manliga ses som det naturliga 
och i samhället finns en inbyggd norm om manlig överordning, motsatsen till det är den 
kvinnliga underordningen (Franzén, 1998; Elvin-Nowak och Thomsson, 2003). Hegemonisk 
maskulinitet är ett begrepp myntat av Robert Connell och innebär en slags hierarkisering av 
maskulinitet där den mest attraktiva manligheten är den som flest män vill bli förknippad 
med och även den som innehar mest makt och status. Vad som är mest attraktivt förändras 
över tid, plats och kultur (Elvin-Nowak, 2003). Det är människorna som lever i samhället 
som aktivt upprätthåller strukturerna. Strukturerna bidrar med en begriplig uppdelning och 
så länge strukturerna efterlevs märks de inte av, först när de bryts blir de synliga. Med sociala 
strukturer menas uppdelningar mellan människor som har, respektive inte har, tillgång till 
viktiga resurser. Män tilldelas mer resurser och makt än kvinnor och män anses vara mer 
värda och högre rankade än kvinnor (Elvin-Nowak och Thomsson, 2003; Hirdman, 2001). 
Kön och makt är starkt relaterade till varandra och att ha makt innebär bland annat att ha 
tolkningsföreträde av verkligheten. I och med att män har tolkningsföreträde har de också 
rätten till problemformulering och att definiera vad som är problem samt vad som ska göras 
för att lösa problemet (Franzén, 1998). Även inom socialtjänsten finns det föreställningar om 
att kvinnor och män har olika behov och funktioner, exempelvis finns det drogbehandlingar 
specifikt för kvinnor och en bild av att manliga förebilder är nödvändigt under barns uppväxt 
(Mattsson, 2015). 

3.4   Föreställningar  om  manligt  och  kvinnligt  

3.4.1   Personlighetsdrag  och  beteenden    
Franzén (1998) menar att normer skapas genom att människor under hela livsloppet tränas 
in i socialt accepterade roller beroende på om individen kategoriseras som man eller kvinna. 
Några gånger bryter alla mot dessa normer för att testa gränsen och oftast blir man direkt 
uppmärksammad på att det är ett avvikande beteende av människor i omgivningen (Franzén, 
1998). Genom historien har typiskt manliga egenskaper ansetts vara mer positiva än de 
kvinnliga egenskaperna (Josefson, 2005). Enligt Thurén (2007) uppmuntras pojkar till att ta 
plats och leka med bilar och intressen som anses vara typiskt manliga. Enligt Josefson (2005) 
är dessa intressen bland annat ekonomi, fordon och sport. Josefson (2005) beskriver 
egenskaper som att vara självsäker, hård, högpresterande och kontrollerad som typiskt 
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manliga, det finns även en föreställning om att män inte behöver hjälp från andra. 
Aggressivitet, envishet, tystlåtenhet, rationell och analytisk är andra ord som används för att 
beskriva den manliga normen. Flickorna socialiseras tidigt in att sköta det oavlönade hem- 
och omsorgsarbetet. Städning, matlagning, handarbete och att ta hand om barnen är sysslor 
som till största delen utförs av kvinnor (Connell och Pearse, 2015). Personlighetsdrag som att 
vara trevlig, ansvarstagande, vårdande och duktig på relationer passar enligt Josefson (2005) 
in i kvinnonormen. Omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva, 
sexuellt lojala, kärleksfulla, självuppoffrande och strävsamma menar Connell och Pearse 
(2015) konstrueras som typiskt kvinnliga egenskaper.  

3.4.2   Könsnormer  inom  föräldraskap  
Att vara en bra mamma är också något som kvinnor ”bör” vara (Josefson (2005). Även Bäck-
Wiklund och Bergsten (1997) beskriver att föräldraskapet är något som främst ses som 
kvinnans, mammans, angelägenhet. Bangura Arvidsson (2003) tar upp att det i 
barnutredningar främst är mamman som betraktas som omsorgsförälder och att de pappor 
som tar ett stort ansvar för barnen ofta har barn tillsammans med en mamma som brister i 
sitt ansvarstagande på grund av exempelvis psykisk ohälsa. Vidare menar hon att fäders 
frånvaro är centralt när föräldraskap står i fokus, både gällande fäders frånvaro i barnens liv 
och frånvaron av fäder i forskning om föräldraskap. Även Johansson (2004) beskriver att 
frånvaro är något som är starkt förknippat med pappors föräldraskap. Många gånger har 
dessa frånvarande fäder i sin tur frånvarande pappor. Han beskriver att de som saknar en 
fadersfigur ofta beskriver att det är stabiliteten, styrkan, tilliten, förtroendet och någon som 
sätter gränser som fattas i deras liv. Johansson (2004) tar vidare upp att det finns en 
uppfattning om att pojkar och unga män har ett stort behov av manliga förebilder, något som 
inte nämns i samma utsträckning gällande tjejer och kvinnliga förebilder.  
 
Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) beskriver att mammor och pappor ofta har samma 
idealbild angående vilken uppfostran som är bra för barn men att det finns olika bilder av hur 
detta uppnås. De beskriver att mammor generellt är mer aktiva i sin föräldraroll, har större 
pedagogiska ambitioner och oftare känner ett större ansvar för hur barnet utvecklas i 
framtiden i jämförelse med pappan. Pappor beskrivs generellt ha uppfattningen om att 
föräldraskapet kommer naturligt och att de agerar när de anser att barnet behöver det men 
anser också att det finns många andra viktiga personer i barnets liv som är behjälpliga. Enligt 
Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) anser mammor ofta att det är en självklarhet att barnen 
ska befinna sig i familjens mittpunkt medan pappor anser att alla familjemedlemmarna bör 
få lika mycket uppmärksamhet (Bäck-Wiklund och Bergsten, 1997). 

3.5   Sammanfattning  av  teorier  
Teorin om konstruktionism förklarar hur skapandet av verkligheten kan ske i interaktionen 
mellan människor och att den sociala kunskapen vi tillsammans formar innefattar riktlinjer 
om hur vi ska bete oss mot varandra utifrån våra olika förutsättningar som exempelvis 
könstillhörighet och etnicitet. Vidare utvecklar teorierna om könssocialisation, normsystemet 
och könsmaktsordningen förståelsen för hur normer och samhälleliga skillnader på grund av 
kön konstrueras - i allt från uppfostran till medias rapportering. Teorierna och begreppen i 
detta avsnitt kan ge en möjlig förklaring till hur genus skapas och upprätthålls i samhället 
och inom socialtjänsten. Ett intersektionellt perspektiv bidrar till en mer komplex förståelse 
av hur kön gemensamt med andra faktorer påverkar en människas livssituation. Synen på 
genus som en social konstruktion och könsnormer i föräldraskap är två perspektiv som 
särskilt kommer lyftas och diskuteras i analysavsnittet. 
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4   METOD  OCH  MATERIAL    
Syftet med arbetet är att ur ett jämställdhetsperspektiv undersöka om utredningar och 
bedömningar inom socialtjänsten skiljer sig åt beroende på förälderns och/eller 
socialsekreterarens könstillhörighet. För att kunna upptäcka mönster om hur mammor och 
pappor bedöms användes kvantitativ metod i form av en vinjett med tillhörande frågor i en 
webbenkät. 

4.1   Metodval  
Bryman (2008) beskriver att vinjetteknik med fördel kan användas för att undersöka 
respondenternas värderingar. En vinjett består av en fallbeskrivning och frågor om den 
specifika situationen. En förutsättning för att vinjetten ska kunna användas på ett värdefullt 
sätt är att fallet som beskrivs är trovärdigt. Att fallet är påhittat kan också öka möjligheterna 
att få mer uppriktiga svar på frågor som kan upplevas som känsliga (Bryman, 2008). 
Elofsson (2005) menar att jämställdhet, jämlikhet och utvärderingar av exempelvis socialt 
arbete är lämpligt att undersöka med kvantitativa metoder. En kvantitativ ansats kan 
användas vid olika typer av frågeställningar för att testa teorier om verkligheten och för att se 
trender och mönster i verkligheten. Utan kvantitativa levnadsnivåundersökningar hade det 
inte varit möjligt att undersöka skillnader inom stora sociala grupper. Sådana studier är 
viktiga för att belysa den problematik som finns och för att sedan kunna motverka den 
(Elofsson, 2005). Då vi vill undersöka om respondenternas föreställningar om klientens 
könstillhörighet påverkar bedömningar och utredningar inom socialtjänsten anser vi att 
kvantitativ metod är lämplig. Kvantitativ metod möjliggör insamling av data från fler 
respondenter på ett mer tidseffektivt sätt i jämförelse med exempelvis kvalitativa intervjuer. 
En anledning till att vi valt vinjetteknik är för att vi ville undersöka om socialsekreterares 
bedömningar varierar beroende på förälderns könstillhörighet. Två vinjetter som var 
identiska bortsett från förälderns könstillhörighet användes för att kunna urskilja om 
respondenternas uppfattning varierar beroende på det. I den tillhörande enkäten ställdes 
sedan samma frågor angående bedömningen. 

4.2   Population  och  urval  
Det vore önskvärt att studera samtliga socialsekreterares bedömningar inom socialtjänsten 
för att undersöka om utfallen skiljer sig åt beroende på klientens och/eller 
socialsekreterarens könstillhörighet. Då detta inte är möjligt på grund av arbetets tidsram 
har en avgränsning till rampopulationen, socialsekreterare som arbetar med utredning inom 
en barn- och ungdomsenhet gjorts för att undersöka hur förälderns och/eller 
socialsekreterarens könstillhörighet påverkar barnutredningar. Elofsson (2005) beskriver att 
det är ovanligt att göra en studie där hela rampopulationen deltar. Istället görs ett urval som 
får representera populationen. För att urvalet ska bli så representativt som möjligt används i 
kvantitativa studier sannolikhetsurval. Då vi tillfrågade alla medarbetare på ett antal barn- 
och ungdomsenheter att delta i undersökningen gjordes ett ett-stegs klusterurval. Elofsson 
(2005) beskriver att för att bestämma urvalsstorleken kan man antingen utgå från de 
resurser man har tillgängliga som genererar så mycket information som möjligt, eller så 
skaffar man sig informationen man behöver utifrån så små resurser som möjligt. Vi har 
utgått från det andra alternativet. Urvalsstorleken bestämdes till 70 respondenter innan 
studien påbörjats.  
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4.3   Datainsamling  och  genomförande  
Inför att enkäterna skulle skickas ut till olika barn- och ungdomsenheter inom socialtjänsten 
kontaktade vi i ett första steg enhetscheferna i 20 mellanstora kommuner och informerade 
om studiens syfte och att vi arbetar utifrån de forskningsetiska principerna. I de fall inga 
kontaktuppgifter till enhetscheferna fanns kontaktade vi receptionen på socialkontoret eller 
kommunväxeln för att få kontaktuppgifter till enhetschefen. I de fall chefen ansåg att 
personalen på barn- och ungdomsenheten hade möjlighet att besvara enkäten distribuerade 
hen ut enkäten med tillhörande missivbrev. Respondenterna hade fem till åtta arbetsdagar 
på sig att besvara enkäten beroende på när enhetscheferna vidarebefordrade enkäten. För att 
få svarsfrekvensen för de två fallen så jämn som möjligt skickades fallet Lars till hälften av 
enheterna och fallet Anna till andra halvan och vi avslutade möjligheten att besvara 
webbenkäterna när de inkommit 36 svar i Lars fall och 35 svar i Annas fall. Bortfall redovisas 
under rubrik 6.2.1 bortfallsanalys. 

4.3.1   Konstruktion  av  vinjett  och  enkät    
Vinjetten och enkäten som skickades ut skapades i verktyget Google forms. Eftersom tanken 
var att jämföra hur ensamstående mödrar och fäders föräldraförmåga bedöms utifrån kön 
gjordes två olika vinjetter där den ena handlade om en ensamstående pappa och den andra 
om en ensamstående mamma. Förutom förälderns kön är vinjetterna och enkätfrågorna 
identiska (se vinjett rubrik 4.3.2, se enkätfrågorna i bilaga A). Den inledande sidan på 
enkätundersökningen bestod av ett missivbrev (se missivbrev i bilaga B). I missivbrevet 
framgår de forskningsetiska principerna, att deltagandet är frivilligt och att informationen 
kommer att hanteras konfidentiellt. Det uppgavs även information om att enkäten består av 
en vinjett som frågorna delvis är baserade på samt information om enkätens disposition och 
uppskattad tidsåtgång. Därefter kom tre bakgrundsfrågor om respondenten och sedan 
visades vinjetten och en kort instruktion om hur man besvarar enkäten och därefter följde 
åtta frågor. De sex första frågorna var utformade med svarsalternativ på en linjär skala med 
tio steg där ett är “mycket dålig” och tio är “mycket bra”. Denna utformning valdes med 
studiens undersökande syfte i åtanke, för att få en så nyanserad bild som möjligt valdes en 
10-gradig skala. Den sjunde frågan bestod av tre svarsalternativ och den åttonde frågan var 
en ja/nej-fråga. Vi valde att ha ett tredje alternativ på fråga åtta, osäker, då vi ville minimera 
risken för internt bortfall. Med internt bortfall menas respondenter som svarat på enkäten 
men utelämnat att svara på en eller flera av frågorna (Mannheimer, 2005). Bryman (2008) 
beskriver att det finns en risk att respondenter pressas att ange ett svarsalternativ som de 
inte kan identifiera sig med om det endast finns svarsalternativ som tar ställning i frågan. 
Denna risk minskar om det exempelvis finns vet ej som svarsalternativ. Vi valde att inte ha 
några obligatoriska frågor vilket kan ha påverkat både det interna och externa bortfallet. 
Bryman (2008) förklarar att externt bortfall innebär att respondenter väljer att avstå från att 
delta i undersökningen.  
 
Bryman (2008) beskriver att det finns en risk att utforma frågorna på ett generellt sätt som 
gör det svårt för respondenten att veta hur denne ska besvara frågan och för att säkerställa 
tydligheten i frågorna genomfördes två pilotstudier. Frågorna som handlade om 
bedömningen av barnets situation i vinjetten har utgått från de fyra delområdena som finns 
under kategorin föräldrarnas förmåga i BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, u.å., b). Eftersom 
de flesta kommunerna i Sverige arbetar utifrån BBIC (Socialstyrelsen, 2o14) är det troligt att 
även respondenterna gör det. Utifrån att respondenterna förmodligen har erfarenhet av att 
arbete med BBIC:s teman blir förhoppningsvis enkätfrågorna tydliga. Detta kändes viktigt 
eftersom metodvalet inte möjliggör för  respondenterna att ställa följdfrågor eller be om 
förtydliganden. Enkäten innehåller en fråga om respondenten använder sig av BBIC i sitt 
arbete för att kunna se eventuella samband om det finns respondenter som inte använder sig 
av BBIC. 



 18  

4.3.2   Vinjett  
Två vinjetter användes i undersökningen. De var identiska förutom förälderns 
könstillhörighet och namn. Tre kommuner svarade på enkäten om fallet med den 
ensamstående mamman som vi valt att kalla Anna och tre kommuner läste fallet med den 
ensamstående pappan som vi gett namnet Lars. Barnet i vinjetten kallas Kim. Nedan följer 
den fallbeskrivning respondenterna tog del av för att kunna svara på enkätfrågorna samt 
instruktionerna som bifogades.  
 
Du får till dig denna information genom en orosanmälan från en förskola och efter samtal 
med föräldern. Orosanmälan gäller Kim som ofta har samma kläder på sig och att han äter 
ovanligt stora portioner till lunch vilket har fått personalen på förskolan att reagera med oro. 
Familjen har inte haft kontakt med socialtjänsten tidigare. Informationen är inte heltäckande 
men svara på enkätfrågorna utifrån den information som framkommer i fallet och din 
uppfattning av situationen. Kim vill inte prata med någon från socialtjänsten. 
 
Kim är fyra år och bor tillsammans med sin pappa Lars/mamma Anna. Mamman/pappan 
lämnade familjen när Kim var ett år och finns inte med i bilden längre. Kim går i förskola på 
vardagarna och upplevs av pedagogerna och pappan/mamma som självständig och mogen 
för sin ålder. Kim är tystlåten och vill oftast leka ensam, detta är något som Lars/Anna 
uppskattar då han/hon ofta är trött. De dagar Lars/Anna känner sig pigg har Kim och 
Lars/Anna roligt tillsammans, de gör utflykter och har myskvällar hemma med god mat och 
massor av godis. När Lars/Anna känner att han/hon behöver ha en paus från 
pappalivet/mammalivet och vill gå ut och träffa sina kompisar är Kim hos en vän till 
familjen. Där stannar han ibland över natten och ibland flera nätter i rad vilket uppskattas av 
Lars/Anna, familjen och Kim själv. Familjevännen hjälper även till att ta Kim till läkaren och 
tandläkaren då Lars/Anna har svårt att komma ihåg och passa tider, han/hon tror själv att 
han/hon har ADHD. Det gör även att Lars/Anna har svårt att planera bland annat tvättid så 
ibland har Kim samma kläder flera dagar i rad men de är alltid i rätt storlek och anpassade 
efter vädret. Lars/Anna har två olika jobb och arbetar därför långa dagar för att få ekonomin 
att gå ihop. I slutet av månaden är det ofta knapert på kontot så då brukar Lars/Anna säga åt 
Kim att äta mycket till lunch på förskolan för att hålla nere matkostnaderna hemma.  
 
Markera det svarsalternativ som bäst stämmer in med din uppfattning av situationen som 
beskrivs i vinjetten. 

4.3.3   Pilotstudier  
För att pröva hur enkäten uppfattas av personer som inte konstruerat vinjetten och enkäten 
genomfördes pilotstudier i två omgångar. I pilotstudierna genomfördes undersökningarna 
som om de vore på riktigt. Den första gången deltog två handledare som funnits tillgängliga 
under detta uppsatsskrivande, och vid det andra tillfället deltog tre socialsekreterare som 
arbetar med utredning inom en barn- och ungdomsenhet, alltså personer ur den tilltänkta 
urvalsgruppen. Två pilotstudier genomfördes för att öka chansen att få relevant respons, 
både på utformandet av enkäten rent metodiskt samt angående hur realistisk vinjetten är, det 
vill säga om frågorna är möjliga att besvara utifrån den information som ges. 
 
Efter den första testomgången togs beslutet att förändra svarsalternativen, från fem olika 
svarsalternativ till en skala med tio alternativ som sträckte sig från mycket dåligt till mycket 
bra. Detta för att kunna samla in mer precis data och vid behov kunna göra andra 
kategoriseringar i analysstadiet. Det framkom också av handledarna att det fanns ett behov 
av ökad information i vinjetten om hur informationen hade nått socialsekreteraren. Följden 
på frågorna ändrades också för att ge respondenterna en tydligare struktur. 
Bakgrundsfrågorna om respondenten placerades direkt efter missivbrevet för att sedan följas 
av själva vinjetten med tillhörande frågor om fallet istället för att även placera 
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bakgrundsfrågorna efter vinjetten. Med ovanstående förändringar gjorda utfördes 
pilotstudiens andra omgång med socialsekreterarna. Efter denna testomgång framkom 
endast positiv respons, främst gällande frågorna där inspirationen från BBIC ansågs vara bra 
för tydligheten och förståelsens skull. 

4.4   Validitet,  reliabilitet  och  generaliserbarhet  
Studier kan granskas utifrån begreppen validitet och reliabilitet	  för att undersöka de hot som 
föreligger mot studiens pålitlighet. Validitet handlar om giltigheten i det vi mäter. Det finns 
både extern och intern validitet. Med intern validitet avses undersökningens 
begreppsmässiga och teoretiska relevans, alltså om frågorna som ställs till respondenterna 
verkligen ger svar på det som avses att mäta. Extern validitet handlar om möjligheten att 
generalisera resultatet så att det kan appliceras på andra situationer och personer än de som 
medverkar i undersökningen. Validitethoten kan delas in i kategorier som granskar olika 
typer av hot (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010).	  
 
Bryman (2008) beskriver att sannolikhetsurval är positivt då resultatet blir mer 
generaliserbart. Ett hot mot validiteten är selektionsbias. Enkäten skickades till alla 
medarbetare på utvalda enheter med en förfrågan om att delta. Det var endast de som var 
intresserade och som hade möjlighet att delta som besvarade enkäten. Den information vi 
har om respondenterna är att de arbetar på en barn- och ungdomsenhet, könstillhörighet och 
arbetserfarenhet inom barnutredningar. Någon annan information om vilka de personerna 
som valde att besvara enkäten har vi inte. De som valde att delta kan ha gemensamma 
värderingar eftersom de valde att delta, lika som de som valde att inte delta kan besitta andra 
egenskaper. Det kan leda till att resultatet blir missvisande då de som är benägna att delta i 
undersökningen eventuellt inte är representativa för populationen. Det finns inget i resultatet 
som indikerar på att någon respondent har en extrem åsikt vilket minskar hotet om statistisk 
regression. Ett annat hot mot validiteten kan vara att respondenterna har olika lång 
arbetslivserfarenhet som barn- och ungdomsutredare inom socialtjänsten. Dels beroende på 
när och var respondenten utbildade sig och hur mycket erfarenhet denne har kan påverka 
bedömningen av vinjetten. 

	  
Bortfall är ytterligare en faktor som kan påverka en studies validitet. I och med att vi inte vet 
exakt hur många som totalt tillfrågades om att delta vet vi inte hur stort det externa bortfallet 
är. Det största interna bortfallet var på fråga tio, vilken bedömning gör du av risk- och 
skyddsfaktorerna i fallet? Det var tre respondenter som inte svarade på denna fråga. Det kan 
ses som ett instrumenthot eftersom det höga interna bortfallet kan tyda på att frågan var svår 
att förstå eller att svarsalternativen inte upplevdes som passande för respondenterna som 
valde att inte svara på den frågan. För att försöka minimera sådana fel genomfördes två 
omgångar med pilotstudier med två olika målgrupper, handledare och yrkesverksamma inom 
barnutredning (se rubrik 4.3.3 pilotstudier). Deltagarantalet var lågt i relation till 
populationen vi undersökt och vissa resultat var inte signifikanta vilket gör det problematiskt 
att generalisera resultatet. Det är eventuellt möjligt att generalisera resultat från ett 
sannolikhetsurval till populationen vi undersökt, det vill säga barn- och ungdomsutredare 
och inte till hela populationen, alltså alla socialsekreterare i Sverige. Vi beskriver 
tillvägagångssättet samt bifogar vinjett och enkät vilket gör att undersökningen är möjlig att 
replikera (Bryman, 2008).	  
	  
Mätningars pålitlighet kan beskrivas med begreppet reliabilitet. Något som kan ha påverkat 
undersökningens reliabilitet är att respondenterna inte delgavs det fullständiga syftet innan 
undersökningen. Informationen de fick om att undersökningen ämnade ta reda på vilka 
faktorer som uppmärksammas i ett barns situation var dock sann och det enda 
respondenterna inte visste var att resultaten skulle jämföras ur ett könsperspektiv.  
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Reliabilitet kan beskrivas som hög eller låg och innefattar tre underkategorier. Dessa begrepp 
är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008). Stabiliteten 
ämnar att mäta hur pass varaktigt ett mått är över tid, exempelvis genom att utföra 
undersökningar i två eller fler omgångar för att se om resultatet förändras. Visar 
undersökningarna inget samband kan stabiliteten ses som låg. Stabiliteten kan dock påverkas 
av att det sker förändringar mellan undersökningarna som påverkar respondenterna vilket 
gör att orsaken till en låg stabilitet inte kan säkerställas. Vi har inte genomfört flera 
undersökningar för att testa om resultatet håller över tid. 
	  
Interbedömarreliabiliteten handlar om hur de som utför undersökningen gör bedömningar 
gällande exempelvis hur kategorisering av data ska se ut och om dessa bedömningar skiljer 
sig åt beroende på vem som gör dem (Bryman, 2008). Eliasson (2006) beskriver också att 
reliabiliteten ökar genom att tydliga anvisningar om hur undersökningen ska genomföras och 
att de som utför undersökningen delar samma uppfattning om hur undersökningen ska 
genomföras. De två författarna har arbetat tillsammans genom hela arbetet vilket har lett till 
att bedömningar och beslut om undersökningen har fattats tillsammans. 
	  
Den interna reliabiliteten handlar om vilket samband som finns mellan olika frågor. För att 
öka reliabiliteten har en viktig variabel undersökts i två olika enkätfrågor, som Eliasson 
(2006) rekommenderar. Frågan om respondenternas benägenhet att inleda utredning och 
om det är risk- eller skyddsfaktorerna som är övervägande syftar till att undersöka vad den 
totala bedömningen av fallet är och vilken åtgärd som behövs. Tillvägagångssättet för hur vår 
undersökning genomförts är beskriven steg för steg i arbetet och enkätens tydlighet har 
kontrollerats genom pilotstudier för att stärka reliabiliteten. Både Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2011) och Eliasson (2006) rekommenderar att en kontroll görs av den data som 
automatiskt har matats in i analysprogrammet och detta har gjorts manuellt av båda 
författarna till detta arbete. 

4.5   Etiska  ställningstaganden  
Genom hela detta arbete har de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2017) 
beskriver beaktats. Informationskravet innebär att deltagarna blir delgivna information om 
undersökningen, vad syftet är samt information om att deltagandet är frivilligt. 
Samtyckeskravet behandlar att undersökningen måste vara frivillig. Konfidentialitetskravet 
gäller den information som samlas in om deltagarna och innebär att det ska behandlas ytterst 
varsamt och att personuppgifter inte ska kunna avslöjas för obehöriga. Nyttjandekravet 
handlar om att data som samlas in endast används i det syfte som angivits (Vetenskapsrådet, 
2017). Blankett för etisk egengranskning har fyllts i tillsammans med handledare (se bilaga 
C). 
 
I det missivbrev som skickades ut tillsammans med enkäterna informerades deltagarna om 
undersökningens tillvägagångssätt, vad informationen skulle användas till och att 
deltagandet är frivilligt och därmed uppfylldes informations-, nyttjande- och 
samtyckeskravet. Även syftet med studien redovisades, dock utelämnades informationen om 
att undersökningen bestod av två olika vinjetter, en med den ensamstående mamman och en 
med den ensamstående pappan. 

4.6   Databearbetning  och  analysförfarande  
För att analysera enkäterna användes analysprogrammet IBM SPSS Statistics, version 24, 
framöver kommer programmet endast benämnas SPSS. Datan förflyttades automatisk från 
enkätverktyget Google forms till SPSS och båda författarna till arbetet har manuellt 
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kontrollerat och säkerställt att empirin blev korrekt inmatad, såsom Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2011) och Eliasson (2006) rekommenderar. Vi utförde univariata analyser i 
form av stapeldiagram (bar chart). De bivariata analyserna utfördes med analysmetoderna 
Spearman's rho, Fisher's exact test och Pearson's Chi-square för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. I resultatredovisningen finns även deskriptiv data. Innan 
dataanalyserna genomfördes bestämdes vilka variabler som skulle jämföras och testas mot 
varandra. Utgångspunkten var att jämföra resultaten från enkäterna för att undersöka om det 
förekommer korrelationer mellan socialsekreterarens kön och bedömningen i respektive fall 
samt om mammor och pappor bedöms olika. För att kunna genomföra analyser på fråga nio, 
hur Lars och Annas föräldraförmåga bedömdes, kodades svarsalternativen om. 
Svarsalternativen var på en tiogradig skala som kodades om, svarsalternativen från ett till 
fem på skalan kategoriserades om till att motsvara låg föräldraförmåga och de som valt 
alternativ sex till tio kategoriserades som hög föräldraförmåga.  
 
Chi-square test kan enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2011) användas för att göra 
sannolikhetsfördelningar som visar om en variabels fördelning skiljer sig mot den förväntade 
frekvensfördelning. Författarna skriver att sannolikheten för att resultatet är slump bör vara 
mindre än 5 procent för att godtyckliga slutsatser ska kunna dras utifrån analysen. Ett p-
värde på < 0,001 betyder att i färre fall än 1 på 1000 är resultatet en slump vilket betyder att 
resultatet är statistiskt signifikant. Med ett resultat som exempelvis har p-14 kan en hypotes 
varken bekräftas eller förkastas då det är 14 procents slump. Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2011) skriver att Fishers Exact Test har samma funktion som chi-square tests 
och kan avläsas på samma sätt men används istället i fyrfältstabeller för att jämföra 
procentuella fördelningar. Denna analysmetod används med fördel när urvalsstorleken är 
liten. 
 
Norušis (2008) menar att för att göra icke-parametriska sambandsanalyser kan 
analysmetoden Spearmans rho användas. R-värdet kan anta ett värde mellan -1 till +1, 
korrelationerna kan alltså vara både positiva och negativa. Ett högt r-värde, exempelvis 0,93, 
betyder att det finns en stark samvariation mellan variablerna. Enligt Norušis (2008) kan 
korrelationer under 0.4 anses som svaga samband medan korrelationer mellan 0.4 och 0.65 
ses som medelstarka samband och om värdet ligger på 0.65 eller högre ses sambandet som 
starkt. Detta gäller positiva korrelationer men kan tolkas på samma sätt fast med negativa 
värden, vilket då redovisar negativa samband. 
 
Resultatanalysen presenteras utifrån vardera frågeställning för att skapa en tydlig struktur. 
Under dessa rubriker presenteras en jämförelse av det empiriska material som framkommit i 
enkäterna utifrån respektive fallbeskrivning. Materialet analyseras i relation till tidigare 
forskning och teoretiska utgångspunkter. Vidare diskuteras resultat och analys i 
resultatdiskussionen. 

5   RESULTAT  OCH  ANALYS  
I detta avsnitt kommer resultaten som framkommit i dataanalysen redovisas för att kunna 
besvara arbetets syfte och frågeställningar. Den första delen i avsnittet handlar om hur 
förälderns könstillhörighet påverkar bedömningar i barnutredningar inom socialtjänsten. 
Därefter följer en rubrik som behandlar hur socialsekreterarens könstillhörighet påverkar 
utredningar och bedömningar gällande barn. I avsnittet framförs först resultaten av detta 
arbetes empiriska undersökning med tillhörande statistisk analys, uppdelat efter vardera 
frågeställning. Därefter kopplas resultaten till den tidigare forskningen samt de teorier och 
teoretiska begrepp som valts ut i tidigare avsnitt. 
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Socialsekreterare från sex svenska kommuner har deltagit i undersökningen. Totalt 
besvarade 71 personer enkäten, varav fallet Lars stod för 36 av dessa medan det var 35 
personer som svarade på enkäten om Anna. De som svarade på enkäten om Lars hade i 
genomsnitt arbetat 5 år inom någon barn- och ungdomsenhet och i Annas fall hade 
respondenterna i genomsnitt 7 års arbetslivserfarenhet inom området. Annas respondenter 
bestod till största del av kvinnor, 29 stycken (85,3 procent) och det var 5 män som deltog 
(14,7 procent). Bland respondenterna i fallet Lars fanns 27 kvinnor (75 procent) och 9 män 
(25 procent). 

5.1   Resultat  

5.1.1   Finns  det  skillnader  i  hur  mammor  och  pappor  utreds  och  bedöms  inom  
socialtjänsten?  

Figur 2: Bedömning av risk- och    Figur 3: Bedömning om risk- och 
skyddsfaktorer – Anna     skyddsfaktorer – Lars 

  

 
På frågan om bedömningen av risk- och skyddsfaktorerna i Annas fall (se figur 2) uppgav 12 
respondenter (37,5 procent) att riskfaktorerna överväger skyddsfaktorerna, 11 respondenter 
(34,4 procent) svarade att skyddsfaktorerna överväger riskfaktorerna. Det var 9 respondenter 
(28,1 procent) som svarade att varken risk- eller skyddsfaktorerna som framkom i vinjetten 
var övervägande. I Lars fall (se figur 3) ansåg lika många respondenter att skyddsfaktorerna 
överväger riskfaktorerna som att risk- och skyddsfaktorerna var likvärdiga (13 personer, 37,1 
procent). Att riskfaktorerna överväger skyddsfaktorerna angav 9 personer (25,5 procent). Det 
var således fler som ansåg att skyddsfaktorerna runt Kim väger upp för riskfaktorerna i fallet 
där han lever tillsammans med sin ensamstående pappa än med sin ensamstående mamma. 
 
 
 
 
 
 

Anna

Riskfaktorerna	  överväger	  
skyddsfaktorerna
Varken	  risk-‐ eller	  skyddsfaktorerna	  är	  
övervägande
Skyddsfaktorerna	  överväger	  
riskfaktorerna

Lars

Riskfaktorerna	  överväger	  skyddsfaktorerna

Varken	  risk-‐ eller	  skyddsfaktorerna	  är	  
övervägande

Skyddsfaktorerna	  överväger	  riskfaktorerna
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Figur 4: Benägenhet att inleda utredning - Anna.  

 

Figur 5: Benägenhet att inleda utredning - Lars 

  

I figur 4 och 5 visas att fler respondenter ansåg att utredning var nödvändigt i fallet med 
Anna än fallet Lars, 21 respondenter (60 procent) svarade att de hade inlett utredning i 
Annas fall medan 18 respondenter (50 procent) ville inleda utredning i Lars fall. Gällande 
Anna valde 8 personer (22, 9 procent) att de inte hade inlett utredning och i Lars fall ansåg 11 
respondenter (30,6 procent) att utredning inte behövdes. Alternativet “osäker” valdes av 6 
personer (17, 1 procent) i Annas fall och av 7 stycken (19,4 procent) i Lars fall.  
 

Anna

Ja Nej Osäker

Lars

Ja Nej Osäker
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Figur 6: Bedömning av Kims livssituation. Frågan hade svarsalternativ från 1-10 där 1 
motsvarar mycket dålig och 10 motsvarar mycket bra.  
 

 

Medianvärdet av bedömningen av Kims totala livssituation i fallet Anna blev 6 (typvärde 5) 
medan medianen i Lars fall var 5 och de mest frekvent valda alternativen var 4 och 6, se figur 
6. Sett till medianvärdet ligger respondenternas bedömning av Kims totala livssituation, både 
tillsammans med Anna och Lars, kring mitten av skalan från 1 till 10, alltså varken väldigt bra 
eller väldigt dålig. Det lägsta värdet som valdes var 2 och det var två respondenter som 
bedömde Kims livssituation tillsammans med Anna  som valde det. Det högsta värdet som 
valdes var 8 och det var 1 respondent som bedömde Kims livssituation tillsammans med Lars 
ansåg att Kims livssituation motsvarade 8 på skala 1-10. Figur 6 visar att respondenterna 
överlag anser att Kims liv är bättre tillsammans med Lars än med Anna. Detta ger en 
indikation på att mammor bedöms vara sämre än pappor i likvärdiga situationer.  
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Figur 7: Bedömning av Lars/Annas förmåga att ge Kim grundläggande omsorg. Frågan hade 
svarsalternativ från 1-10 där 1 motsvarar mycket dålig och 10 motsvarar mycket bra.  
 

 

Den lägsta bedömningen av förmågan att ge Kim grundläggande omsorg var 1, vilket 
handlade om Annas förmåga medan den respondent som skattade förmågan som högst, 9, 
bedömde Lars. Medianen gällande den grundläggande omsorgen i både Annas och Lars fall 
var 5 (typvärde 6 för Anna och 4 för Lars). I figur 7 visas att de flesta respondenter som tagit 
del av Annas fall bedömt den grundläggande omsorgen som 2, 3, 4, 5, 6, eller 7.  Lars förmåga 
i detta föräldraområde bedömdes oftast som 3, 4, 5, 6, eller 7. Detta visar att respondenterna 
verkar bedöma Lars och Annas förmåga att ge Kim den grundläggande omsorgen som relativt 
jämlik. Alltså verkar det inte finnas betydande skillnader i hur män och kvinnor bedöms 
gällande nivån på den grundläggande omsorgen i denna undersökning. Något som är 
anmärkningsvärt är att Annas förmåga att tillgodose Kims grundläggande omsorg bedöms 
med siffror från 1 till 9. Det finns därmed en stor skillnad i hur respondenterna bedömt 
Annas omsorg. 
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Figur 8: Bedömning av Lars/Annas förmåga att ge Kim stimulans och vägledning. Frågan 
hade svarsalternativ från 1-10 där 1 motsvarar mycket dålig och 10 motsvarar mycket bra.  
 

 

På frågan om förälderns stimulans och vägledning bedömdes Annas förmåga som 4,5 i 
medianvärde (typvärde 3) medan Lars bedömdes som något sämre, 4 i median (typvärde 4). 
Figur 8 visar att de flesta respondenterna i båda fallen har bedömt förälderns förmåga att ge 
Kim stimulans och vägledning som 3, 4 eller 5. Alltså bedömde majoriteten av 
respondenterna både Lars och Annas förmåga att ge Kim stimulans och vägledning som 
medelmåttig eller sämre.  Respondenterna i både Lars och Annas fall har bedömt detta 
föräldraområde från 2 till 8 och ingen av föräldrarna bedömdes som bättre eller sämre än 
dessa värden.  
 
Figur 9: Känslomässigt tillgänglig. Frågan hade svarsalternativ från 1-10 där 1 motsvarar 
mycket dålig och 10 motsvarar mycket bra. 
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I figur 9 presenteras respondenternas bedömning av Lars och Annas känslomässiga 
tillgänglighet. Annas känslomässiga tillgänglighet fick 4 i medianvärde (typvärde 4) och 
respondenterna bedömde Lars känslomässiga tillgänglighet som något bättre, median 5 
(typvärde 5). Lars känslomässiga tillgänglighet bedömdes i och med det som lite bättre än 
Annas. Det högsta värdet som Lars känslomässiga tillgänglighet bedömdes till var 7 och 
Annas bedömdes till 9. Det var större spridning i bedömningen av Annas känslomässiga 
tillgänglighet (1-9) än i bedömningen av Lars (1-7). 
 
Figur 10: Bedömning av Lars/Annas förmåga skapa en säker omgivning för Kim. Frågan 
hade svarsalternativ från 1-10 där 1 motsvarar mycket dålig och 10 motsvarar mycket bra. 
 

 

I figur 10 visas bedömningen av Annas och Lars förmåga att skapa en säker omgivning för 
Kim. Respondenterna bedömde Anna och Lars förmåga som likvärdiga (median 6, typvärde 
7). De flesta respondenter bedömde att föräldraförmågan inom detta område befann sig på 
den övre delen av skalan gällande både Lars och Annas vilket betyder att de ansåg att detta 
område hanterades relativt bra. I diagrammet syns att 8 respondenter tyckte att Annas 
förmåga motsvarade 7 på skalan medan 11 respondenter ansåg att Lars förmåga att skapa 
säker omgivning till Kim motsvarade 7.  
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Figur 11: Bedömning av Lars/Annas föräldraförmåga. Frågan hade svarsalternativ från 1-10 
där 1 motsvarar mycket dålig och 10 motsvarar mycket bra. 
 

 

Respondenterna ansåg att den generella föräldraförmågan i Annas fall var sämre än i Lars 
fall, medianen i Annas fall blev 5 (typvärde 4) medan Lars föräldraförmåga fick medianen 6 
(typvärde 6), se figur 11. Det alternativ som valdes av flest respondenter i Annas fall, 
alternativ 4, valdes av 8 respondenter och alternativ 4 bedömde 7 personer att Lars 
föräldraförmåga motsvarade. Alternativ 6 valdes mest frekvent i Lars fall och det var av totalt 
13 respondenter som valde det alternativet.  
 
Vilken vinjett respondenterna läst innan de besvarade enkäten tycks inte ha haft någon 
statistisk säkerställd betydelse för bedömningen gällande om utredning bör inledas eller inte 
(Pearson Chi-square value 0,767, df=2, p=0,681). Det visar på att respondenterna bedömer 
allvarlighetsgraden av fallet lika oavsett om det är en ensamstående moder eller fader. Alltså 
gör socialsekreterarna i den föreliggande studien inte olika bedömningar beroende på vilken 
könstillhörighet föräldern i fallet har. Däremot finns det ett samband i hur respondenterna 
bedömer föräldraförmågan i vinjetten beroende på om de bedömt fallet med Anna eller Lars, 
resultatet är dock inte signifikant (Pearson chi-square, value 2,367, df=1, p=0,116). Det är fler 
respondenter än förväntat som bedömer Lars föräldraförmåga som hög (count 19, expected 
count 15,7) och det är även fler som anser att Lars föräldraförmåga är hög i jämförelse med 
Annas föräldraförmåga. Fler än förväntat ansåg att Annas föräldraförmåga befinner sig på 
den lägre nivån (count 23, expected count 19,7).  

5.1.2   Finns  det  skillnader  i  socialtjänstens  arbete  beroende  på  
socialsekreterarens  könstillhörighet?  

Det framkommer att de kvinnliga respondenterna i undersökningen är mer benägna att 
inleda utredning jämfört med de manliga respondenterna som deltog. Det finns således ett 
samband mellan kön och benägenhet att inleda utredning (se tabell i bilaga D). Resultatet är 
signifikant (Pearson Chi-square value 4,981, df=1, p=0,026). Resultatet är trots att det endast 
baseras på 58 respondenter statistiskt säkerställt vilket indikerar att mönstret skulle 
förstärkas ytterligare med fler respondenter.  
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Det finns en korrelation som visar på signifikanta samband mellan bedömningen av Kims 
totala livssituation och bedömningen av de fyra föräldraområdena, grundläggande omsorg 
(se tabell i bilaga E), stimulans och vägledning (se tabell i bilaga F), säker omgivning (se 
tabell i bilaga G) och känslomässig tillgänglighet (se tabell i bilaga H). Korrelationen innebär 
att de som bedömt Kims totala livssituation högt på skalan där ett representerar mycket 
dålig och tio mycket bra också har bedömt att föräldraförmågan inom varje enskilt område 
befinner sig högt på skalan. Varje samband i Spearmans korrelationskoefficient är statistiskt 
säkerställt (livssituation - säker omgivning, p=0,000 R=0,583), (livssituation - känslomässig 
tillgänglighet p=0,000 R=0,625), (livssituation - stimulans och vägledning p=0,000 
R=0,556) och (livssituation - grundläggande omsorg p=0,000 R=0,603).  
 
Fisher’s exact test visar att det inte finns något samband (p=1, value 0,182) mellan 
socialsekreterarens kön och vilken bedömning av risk- och skyddsfaktorerna som görs, om 
risk- eller skyddsfaktorerna är övervägande. Det finns inget statistiskt säkerställt samband 
mellan socialsekreterarens kön och hur de bedömer den totala föräldraförmågan i fallet 
(Pearson Chi-square value .801, df=2, p=,670). 

5.2   Analys  

5.2.1   Finns  det  skillnader  i  hur  mammor  och  pappor  utreds  och  bedöms  inom  
socialtjänsten?  

I jämförelsen av de fyra föräldraområdena bedömdes Anna och Lars relativt lika sett till 
typvärde och median. Valet att redovisa siffrorna med hjälp av både typvärde och median 
togs för att öka tydligheten i resultaten och eftersom det finns en spridning i svaren redovisas 
figurer över svarsfördelningen i detta avsnitt. Svaren för båda enkäterna är redovisade i 
gemensamma figurer för att skillnader och likheter enklare ska kunna identifieras. Utifrån 
medianen och typvärdet bedömde respondenterna områdena Kims livssituation och 
stimulans och vägledning som bättre i Annas fall och de bedömde att förmågan att tillgodose 
den grundläggande omsorgen likvärdig sett till medianen men Anna fick ett högre typvärde. 
Gällande de två resterande två områdena bedömdes säker omgivning som likvärdigt mellan 
Lars och Anna och känslomässig tillgänglighet som lite bättre i Lars fall. Vid en 
sammanslagning av de fem olika bedömningarna som gjorts gällande föräldraförmåga visar 
det sig att Anna och Lars föräldraförmåga bedöms som relativt jämlik. Trots det ansåg 
respondenterna, som tidigare nämnt, att skyddsfaktorerna i fallet Anna inte var av lika stor 
vikt som i Lars fall och fler uppgav att de hade inlett utredning i Annas fall. Att risk- och 
skyddsfaktorerna i Lars och Annas fall bedömdes olika och att behoven att utreda Kims 
situation skiljer sig åt beroende på förälderns kön visar att det är mer troligt att ett barn som 
lever tillsammans med en mamma har större risk/chans att bli aktuell hos socialtjänsten. 
Därmed ökar också chanserna för det barnet att få stöd av socialtjänsten. Detta resultat kan 
förstås med hjälp av det Bäck-Wiklund och Bergsten (1997), Josefson (2005) och Nygren, 
Walsh, Ellingsen, och Christies (2018) säger om att ett gott moderskap ofta ses som en 
grundläggande kvinnlig egenskap. Föräldraskap ses till största del som mammans 
ansvarsområde och mamman är den som förväntas ombesörja barnen. Dessa föreställningar 
om kvinnor och moderskap kan ses som ett uttryck för det normsystem som finns i samhället 
(Hirdman, 2001). Även socialsekreterare är påverkade av de normer som råder i samhället 
och i sin tur kan deras bedömningar och utredningar påverkas av normerna. Både den 
tidigare forskningen och begreppsbeskrivningen om könsroller i föräldraskapet visar på att 
pappor sällan ses som en möjlig omsorgsperson för barnet, alternativt är frånvarande i 
barnets liv (Nygren, Walsh, Ellingsen & Christie, 2018; Pettersson, 2006; Socialstyrelsen, 
2005). Att fäder sällan ses som den primära föräldern kan vara en företeelse som påverkar 
socialsekreterarnas bedömning. Det kan leda till att ensamstående fäder ses som duktiga för 
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att de tar hand om barnet, även fast det finns vissa brister i omsorgen. Socialsekreterarna kan 
i och med det vara mer överseende i sin bedömning om utredning bör inledas eller inte.  
 
Att respondenterna som bedömer Annas fall i högre grad anser att det bör inledas utredning 
går i linje med Petterssons (2006) forskning som visar att mammor granskas mer 
djupgående än pappor, exempelvis inom områden som bakgrund, bostadssituation, ekonomi, 
förhållandestatus och föräldraskap medan pappor ibland inte ens blir tillfrågade om 
relationen med sitt barn. Undersökningen Nygren, Walsh, Ellingsen, och Christie (2018) 
genomfört visar på att både svenska och internationella socialarbetare räknade med att 
mammor skulle kunna och vilja förändra beteenden som bedömdes vara problematiska för 
barnens situation. Det fanns inte någon liknande förväntan på pappor. Detta kan ytterligare 
vara en förklaring till att fler anser att utredning bör inledas i Annas fall.  

5.2.2   Finns  det  skillnader  i  socialtjänstens  arbete  beroende  på  
socialsekreterarens  könstillhörighet?  

I undersökningen gällande hur kön påverkar bedömningar och utredningar inom 
socialtjänsten framkommer att socialsekreterarens kön är betydelsefullt för om utredning 
inleds eller inte. De kvinnliga respondenterna är mer benägna att inleda utredning än de 
manliga respondenterna. Alltså skiljer sig resultatet i vår undersökning åt gentemot vad som 
framkom av respondenterna i Eriksson och Eriksson (2002) studie. Eriksson och Erikssons 
(2002) studie visar att socialsekreterare själva gör bedömningen att deras kön har en viss 
betydelse för arbetet de utför, speciellt i samarbetssamtal som ofta genomförs med en manlig 
klient och en kvinnlig klient som har eller har haft en relation. Respondenterna i Eriksson 
och Erikssons (2002) studie hävdar att män har större förståelse för andra män, att män 
lyssnar bättre på andra män än på kvinnor, vidare menar de också att kvinnor förstår kvinnor 
bäst. De menar däremot att socialsekreterarens könstillhörighet inte är lika viktig i 
utredningar då det arbetet mestadels består av inhämtning av information. Om utredning 
inleds eller inte är ett första steg mot insatser av socialtjänsten. Med tanke på att 
socialsekreterarens kön har betydelse för i vilken utsträckning utredning inleds har familjer 
som kommer i kontakt med socialtjänsten olika chans/risk att bli utredda på grund 
socialsekretarens kön. Alltså verkar socialsekreterare, på grund av sin könstillhörighet, göra 
olika bedömningar angående ett eventuellt behov av insatser vilket ger en indikation på att 
annat än barnets bästa är avgörande i om utredning ska inledas eller inte. Även Kullberg 
(2005), Kullberg och Fält (2008; 2012) visar på att det görs könsspecifika bedömningar inom 
socialt arbete. Bedömningarna är påverkade av föreställningar om klientens könstraditionella 
behov. Vidare visar studierna att socialsekreterarna tenderar att projicera de förväntningar 
som är kopplade till det egna könet på sina klienter. Kullberg och Fäldt (2012) lyfter även att 
de könstraditionella förväntningarna tenderar att stärkas ytterligare i de fall 
socialsekreteraren och klienten är av samma kön. Kullberg och Fäldt (2008) belyser att 
kvinnliga socialsekreterare i högre grad än manliga socialsekreterare anser att klientens 
sociala nätverk och psykiska hälsa är viktigt. 
 
Att de kvinnliga respondenterna är mer benägna att inleda utredning kan ha att göra med att 
de manliga och kvinnliga respondenterna kan ha fokuserat på olika problemområden i fallet. 
Detta kan ha lett till att fler kvinnliga socialsekreterare ansåg situationen som så pass 
problematisk att de skulle ha inlett utredning. I det fiktiva fall respondenterna i 
undersökning fick ta del av var problematiken som framträdde tydligast kopplad till 
förälderns mående och omsorgen om Kim och inte till arbetssituation eller ekonomi, vilka 
också var del av förutsättningarna i fallet. Utifrån perspektivet om hur könssocialisation sker 
(Franzén, 1998) kan vi förstå att socialsekreterarna, precis som alla andra i samhället, har 
fostrats in i konstruerade föreställningar om vad som är lämpligt manligt och kvinnligt 
beteende. I Fernández, Quiroga, Escorial och Privados (2014) spanska undersökning 
framkom att 76 procent av respondenterna ansåg att ta hand om barnen är en kvinnosyssla 
och ingen respondent ansåg att det var en manlig syssla. I svensk forskning (Pettersson, 2006 
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och Bangura Arvidsson, 2003) framkommer att mamman ses som den primära 
omsorgsföräldern i barnavårdsutredningar och att pappan ses som en ersättare för mamman 
om hennes omsorg om barnen skulle brista. Även Josefson (2005) och Bäck-Wiklund och 
Bergsten (1997) menar att föräldraskap är nära förknippat med moderskap och Johansson 
(2004) och Bangura Arvidsson (2003) menar att frånvaro i föräldraskap är förknippat med 
faderskap. Vidare kan bedömningar inom socialtjänsten förstås som en reproduktion av 
rådande normer (Bäck-Wiklund och Bergsten, 1997; Connell och Pearse, 2015, Josefson, 
2005, Pettersson, 2006 och Kullberg och Fäldt, 2012, Franzén, 1998). Med den 
utgångspunkten kan det tänkas att manliga och kvinnliga socialsekreterare gör olika 
bedömningar eftersom de utifrån sin könstillhörighet lärt sig att fokusera på olika 
problemområden. Det kan vara en möjlig anledning till att fler socialsekreterare i vår studie 
har valt att inleda utredning i Annas fall.  
 
I Sverige arbetar de flesta barn- och ungdomsutredare i socialtjänsten efter metoden BBIC 
(Socialstyrelsen, 2014). Ett av verktygen som BBIC tillhandahåller är BBIC-triangeln som 
illustrerar barnets behov fördelade på triangelns tre sidor. Föräldrarnas förmåga är indelad i 
fyra underkategorier, grundläggande omsorg, stimulans och vägledning, känslomässig 
tillgänglighet och säkerhet, se figur 1 (Socialstyrelsen, u.å., b). I vår studie var informationen i 
vinjetten utformad för att kunna appliceras på de olika föräldraområden. I undersökningen 
framkom en korrelation, det vill säga ett samband, mellan bedömningen av Kims totala 
livssituation och bedömningen av de fyra föräldraområden, både i fallet Lars och Anna. Alla 
samband var signifikanta vilket tyder på att resultaten är pålitliga eftersom resultaten inte 
påverkats av slumpen. Korrelationen innebär att de som bedömt Kims totala livssituation 
som bra också bedömt att föräldraförmågan inom varje enskilt område som högt på skalan. 
Samtliga föräldraområden som BBIC tagit fram verkar därför bedömas som viktiga av 
respondenterna. I Storbritannien har socialsekreterares bedömningar om kvalitén på 
föräldraskap undersökts. Förväntningar på föräldrarna var att de ska vara kapabla att 
förhindra skador, att känna till och möta lämpliga utvecklingsnivåer hos barnet, att 
tillhandahålla barnet rutinmässig och kontinuerlig fysisk omvårdnad och att vara 
känslomässigt tillgänglig och lyhörd (Woodcock, 2003). Dessa områden kan ses som 
motsvarande för föräldraområdena i BBIC.  

6   DISKUSSION  
Syftet med uppsatsen var att ur ett jämställdhetsperspektiv undersöka om socialtjänstens 
barnavårdsutredningar och bedömningar skiljer sig åt beroende på förälderns och/eller 
socialsekreterarens könstillhörighet. I undersökningen som genomfördes lades fokus på 
socialsekreterares syn på föräldraförmåga i barnavårdsutredningar och om uppfattningen om 
ett barns livssituation skiljer sig åt beroende på om barnet lever tillsammans med en 
ensamstående mamma eller ensamstående pappa. I kommande diskussion synliggörs 
skillnader i hur mödrars och fäders föräldraförmåga bedöms eftersom föräldrarna ofta har en 
betydande roll i barns liv. Diskussionen förs under rubrikerna resultatdiskussion, 
metoddiskussion och etiska överväganden. 

6.1   Resultatdiskussion  
Socialstyrelsens rapport (2005) visar att jämställdhet för socialtjänstens klienter inte är 
särskild uppmärksammat. Hälften av kommunerna enligt Socialstyrelsen (2005) följer aldrig 
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upp de insatser som beviljas kvinnor och män för att synliggöra jämställdhetsperspektivet. 
Trots det anser de flesta verksamhetscheferna att både män och kvinnor får adekvat stöd 
utifrån sina behov (Socialstyrelsen, 2005). Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket 
innebär att det finns vissa möjligheter att tolka lagtexten för de som tillämpar den (SOU 
2005:34). En potentiell nackdel med att socialsekreterare kan tolka lagen är risken för att 
socialsekreterarnas egna värderingar och åsikter, medvetet eller omedvetet, påverkar 
utredningar eller bedömningar vilket kan leda till orättvisa för klienter. En fördel med lagens 
utformning är att det finns möjlighet att individanpassa åtgärder och insatser efter klientens 
unika situation och behov.  Teorier visar att könsnormer ofta är så djupt inpräntade i oss att 
de normativa föreställningarna om män och kvinnor framstår som en sanning (Holmberg 
refererad i Franzén, 1998). Utifrån Socialstyrelsens rapport (2005) och teorierna om 
könsnormer visar det sig finns en omedvetenhet om jämställdhetsproblematik generellt i 
samhället, vilket också kan antas gälla för de anställda inom socialtjänsten. De är, trots sin 
profession, också “vanliga samhällsmedborgare” som påverkas av normer. I kombination 
med den frihet ramlagen SoL ger kan det tänkas att de olika bedömningarna för män och 
kvinnor inom socialtjänsten sker utan vidare reflektion kring jämställdhet. Om de ojämna 
bedömningarna sker omedvetet kan ett steg i jämställdhetsarbetet vara att synliggöra de 
skillnader som finns för klienter inom socialtjänsten med hjälp av exempelvis statistik och 
jämställdhetsforskning. 
 
Både utifrån tankarna om normsystemet (Hirdman, 2001) och synen på kön som en 
konstruktion (Thurén, 2007) kan det tänkas att socialsekreterarna omedvetet eller medvetet 
har olika krav på kvinnor och mäns föräldraskap på grund av normer som de flesta av oss blir 
påverkade av. Det kan tänkas att höga förväntningar på mammors föräldraskap även kan 
leda till att mammor blir hårdare dömda i de fall det visar sig att föräldraskapet inte är så bra 
som förväntat. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför fallet med Lars och Kim inte 
bedöms vara i lika stort behov av utredning och att skyddsfaktorerna i högre grad är 
övervägande. Eventuellt kan det finnas en bild av att pappan är en god förälder endast för att 
han “tar sig an” barnet. Att han dessutom är ensamstående och tar hand om barnet själv kan 
också stärka bilden av honom som en bra pappa eftersom normer kring faderskap visar att 
det generellt inte finns sådana förväntningar på män. Alltså har Lars redan här överträffat 
många förväntningar vilket eventuellt förändrar utgångsläget i bedömningen av hans 
föräldraförmåga. Det kan tänkas att de kvinnliga respondenterna lättare identifierar sig med 
föräldrarollen och därför känner sig mer ansvariga för Kims livssituation och att de manliga 
respondenterna känner tvärtom angående att identifiera sig med föräldraskapet, vilket kan 
göra dem mindre benägna att inleda utredning. 
 
Att arbeta utifrån synsättet att kön är en betydande faktor för individers problem och 
stödbehov kan det vara en tillgång för socialtjänsten. Detta då synsättet kan bidra till en ökad 
förståelse och kunskap inom områden där det visat sig att klientens könstillhörighet är av 
betydelse. Ett exempel på ett sådant område kan vara mäns våld mot kvinnor. Därmed kan 
insatser och/eller behandlingar utvecklas och preciseras ytterligare för att möta klienters 
behov. Om det exempelvis visar sig via forskning att män och kvinnor svarar olika bra på 
olika sorters familjebehandling kan den kunskapen bidra till att mer effektiva insatser 
beviljas vilket gynnar familjer som är aktuella inom socialtjänsten och i förlängningen 
därmed förbättrar barnens situationer. Mer forskning om kvinnors sociala problem skulle 
bidra till att komplettera den forskning som hittills genomförts, som traditionellt utförts av 
och för män (Fahlgren och Sawyer, 2005). På så sätt kan det tänkas att socialtjänstens 
insatser kan vidareutvecklas med djupare kunskaper om könsaspekterna av olika sorters 
sociala problem. Både i mötet med socialtjänsten och i bedömningar och beslut som tas kan 
detta normativa synsätt medföra problem då klienter med annan könsidentitet osynliggörs 
och faller mellan stolarna gällande behandlingar och insatser om de inriktar sig på att hjälpa 
just män eller kvinnor. En annan risk är att individers problem reduceras till att endast bero 
på könstillhörigheten. Om socialtjänsten arbetar utifrån att kön är en betydande faktor hos 
klienterna finns dock risken att individuell problematik som inte är könsstereotypisk förbises 
alternativt förminskas. 
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De flesta socialtjänster i Sverige använder sig av BBIC som metodstöd i utredningar gällande 
barn (Socialstyrelsen, 2014). Samtliga respondenter i vår studie angav att de använder sig av 
metodstödet BBIC i sitt arbete inom socialtjänsten. Herz (2012) menar att BBIC saknar 
dimensioner som handlar om makt, status, samhälle och politik och att det kan förstärka de 
könsnormer som råder i samhället. Rasmusson (2004) belyser att socialsekreterarna ofta 
framställer barnen som objekt. BBIC-materialet, exempelvis förslagen om vilka frågor en 
barnavårdsutredning ska besvara, som socialsekreterarna använder kan vara en faktor som 
påverkar socialsekreterarnas bedömningar ur ett jämställdhetsperspektiv. Materialet kan 
vara utformat på ett sätt som leder till att socialsekreterarnas utredningar fokuseras på olika 
aspekter av situationen eller att könsspecifika bedömningar av föräldraförmågan görs. 
Alternativt skulle BBIC-materialet kunna verka för ökad jämställdhet eller medvetenhet i hur 
mammor och pappor bedöms olika, exempelvis genom att upplysa om dessa skillnader. I 
studien framkom att fler socialsekreterare ville inleda utredning i fallet med den 
ensamstående mamman Anna. Förhoppningen är ändå att inget barn ska bli lidande på 
grund av faktorer som påverkar bedömningen som exempelvis förälderns könstillhörighet. 
Nygren, Walsh, Ellingsen, och Christies (2018) undersökning visar att socialsekreterare 
räknar med att mammor i högre utsträckning än pappor ska förändra beteenden som är 
problematiska för barnet. Även det är en faktor som kan påverka socialsekreterarnas 
bedömning. Möjligtvis delar respondenterna i vår undersökning denna bild av att mammor 
är mer benägna att förändra problematiska beteende och därför i högre utsträckning än de 
manliga respondenterna bedömde att utredning ska inledas. 
  
I Kims fall är det mest troligt att stöd endast skulle ske genom frivillighet i och med att 
socialtjänstlagen tar stor hänsyn till individens fria vilja. Kraven för att bedriva vård utan 
barnets eller vårdnadshavarens tillstånd är enligt lagen (SFS 1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) är hårda. I LVU (SFS 1990:52) 2 § stadgas att “Vård 
skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, 
brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den 
unges hälsa eller utveckling skadas”. I samma lag anger 3 § att “vård skall också beslutas om 
den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 
beteende”. Vi gör bedömningen att Kims situation inte är av den allvarlighetsgrad som krävs 
för LVU-vård och därför tillfrågades inte respondenterna om det skulle vara aktuellt med 
tvångsvård för Kim. Om situationen i vårt fall varit allvarligare får vi anta att 
socialsekreterarna inte låtit faktorer som förälderns könstillhörighet påverka bedömningen 
av barnets behov av en utredning angående stöd från socialtjänsten. Däremot hade eventuellt 
utredningens utformning och beviljade insatser kunna blivit påverkade av förälderns 
könstillhörighet på ett liknande sätt som Pettersson (2006), Kullberg (2005), Kullberg och 
Fäldt (2008; 2012) beskrivit i sina studier.  
 
I forskningen framkommer att socialsekreterare lägger vikt vid olika problemområden 
beroende på om de utreder en kvinna eller en man (Kullberg & Fäldt, 2008; Pettersson, 
2006). Kullberg och Fäldts (2008) studie visar exempelvis att socialsekreterare ofta bedömer 
arbetsrelaterade problem som allvarligare för män än för kvinnor och att problem med det 
sociala nätverket bedöms som allvarligare för kvinnor än för män. Med den enkät vi 
utformade var det inte möjligt att exakt ta reda på vad respondenterna tagit fasta på när de 
gjort sina bedömningar, förutom de fyra föräldraområdena. Med anledning av forskningen 
kan det ändå tänkas att respondenterna lagt vikt vid olika områden beroende på om de 
svarade på enkäten om Lars eller Anna.  
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6.2   Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av vinjett med tillhörande webbenkät för att samla in data. Valet 
grundades i möjligheten att kunna undersöka mönster och trender, i relation till 
examensarbetets frågeställningar. Med arbetets syfte och frågeställningar i åtanke valdes 
kvantitativ metod för att bäst kunna besvara dessa. I och med detta metodval minskar också 
risken att påverka respondenterna, exempelvis genom att de känner press att besvara 
frågorna på ett sätt som framstår som det förväntade. Detta utifrån att vi har en föreställning 
om att män och kvinnor bedömer klienter olika utifrån sitt eget kön och utifrån brukarens 
kön men att detta sker omedvetet. Förhoppningen var att respondenterna skulle göra 
bedömningen så som de skulle göra en riktig bedömning, utan att tänka för mycket på vad 
som är rätt eller fel svar på enkäten. Trots att vi använt oss av enkät och vinjett kan 
respondenterna svara på ett sätt som de uppfattar är socialt önskvärt men förhoppningsvis 
har både valet av metod och valet att inte berätta hela syftet minskat risken för detta. Syftet 
och frågeställningarna hade också kunnat besvaras med hjälp av vinjetten och en 
strukturerad intervju, som Bryman (2011) beskriver är en intervju med förbestämda frågor 
men med tanke på att vi ville undersöka mönster var det positivt att kunna nå många 
respondenter på den begränsade tid examensarbetet har. Den kvantitativa metod vi använt 
oss av har varit passande då detta arbete varit av kartläggande karaktär snarare än att 
djupgående undersöka respondenternas åsikter och känslor om ämnet. Eftersom webbenkät 
användes som datainsamlingsmetod fanns ingen möjlighet att ställa följdfrågor eller få ta del 
av respondenternas känslor och djupare reflektioner om ämnet, vilket inte heller var syftet. 
För att säkerställa att enkäten skulle vara enkel att förstå utfördes två pilotstudier som 
resulterade i värdefulla synpunkter. Detta minskade risken för otydliga frågor som i sin tur 
skulle kunna leda till missvisande svar eller bortfall. Detta kändes viktigt då kvantitativ 
metod inte lämnar utrymme för några följdfrågor eller möjligheter att förtydliga frågor eller 
svar varken för respondenter eller författarna. Vi gjorde valet att endast delvis berätta om 
syftet för respondenterna - vi berättade att undersökningen syftade till att undersöka vilka 
faktorer som framträder starkast i bedömningen av ett barns fall. Respondenterna fick inte 
veta att det fanns två olika vinjetter där föräldrarna var av olika kön och att de ämnade 
jämföras ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Vi valde att inte ha med några obligatoriska frågor i webbenkäten för att säkerställa att 
respondenterna endast valde de svarsalternativ som de förstod och upplevde som passande.  
Vid utformandet av enkäten gjordes valet att erbjuda respondenterna ett svarsalternativ som 
varken var för eller emot, detta var osäker på frågan om utredning behöver inledas (fråga 11) 
och svarsalternativet varken risk- eller skyddsfaktorer är övervägande på frågan om risk- 
eller skyddsfaktorerna är övervägande (fråga 10). Detta leder dock till att det finns en 
svårighet att veta mer specifikt vad det är som gör att respondenterna gjort den bedömning 
som de gjort. Beslutet att erbjuda respondenterna osäkerhetsalternativ tog vi för att 
underlätta för respondenterna att hitta ett lämpligt svarsalternativ och därmed förhindra 
eventuellt internt bortfall.  
 
Analyserna gjordes i SPSS och de analysmetoder som använts är Spearman's rho, Fisher's 
exact test och Pearson's Chi-square. Vid analysen blev det uppenbart för oss att vissa 
enkätfrågor hade kunnat formulerats annorlunda för att kunna utföra mer avancerade 
analyser. Exempelvis hade två frågor (nr. 10 och 11 i bilaga A) svarsalternativ på 
nominalskala vilket försvårade analysen. I efterhand hade det varit bättre att formulera 
frågorna på en intervallskala, där exempelvis respondentens benägenhet att inleda utredning 
skulle gå att gradera. I och med det skulle frågorna varit bättre utformade för bi- och 
multivariata analyser. Med anledning av detta redovisas många frågor deskriptivt och 
komparativt mellan de två fallen för tydlighetens skull. En del svar blev vi tvungna att 
kategorisera om för att kunna utföra bivariata analyser. Med större förståelse för vilka 
variabler som kan mätas mot varandra hade vi kunnat undvika att kategorisera om 
respondenternas svar. Vi valde exempelvis att kategorisera svar som befann sig från 1 till 5 på 
skalan (där 1 motsvarar mycket dålig och 10 mycket bra) som låg föräldraförmåga och svaren 
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som befann sig från 6-10 på skalan som hög föräldraförmåga. Kategoriseringen kan medföra 
problematik då svaren endast delas upp i två kategorier och analyserna riskerar att bli 
missvisande i jämförelse med vad respondenterna menade när de svarade på frågan. Det är 
trots allt relativt stor skillnad om respondenten svarat 1 eller 5 på frågan men i och med 
omkategoriseringen återfinns dessa två alternativ i samma fick vilket försvårar att dra exakta 
slutsatser av resultatet. Kanske hade det varit bättre att endast ha två svarsalternativ på 
frågor av det slaget där respondenterna själva kunde ha valt om de ansåg att 
föräldraförmågan hos Lars/Anna var hög eller låg. Även osäkerhetsalternativen försvårade 
analysen. Det är svårt att tyda svarsalternativet osäker eftersom respondenten kan ha valt det 
alternativet av flera olika anledningar. Detta problem hade kunnat undvikas med hjälp av 
graderade svarsalternativ på en intervallskala. 
 
Flera analyser påvisade ett samband, dock utan signifikans. Vi tror att anledningen till detta 
är att urvalet var relativt litet. När 71 personer besvarat enkäterna valde vi att avsluta 
datainsamlingen eftersom det antal vi ville nå var 70 stycken, då detta var minsta antal som 
krävdes för examensarbetet. Det visade sig dock försvåra analysarbetet eftersom vi har två 
enkäter med 35 respektive 36 respondenter och det var tänkt att göra separata analyser för 
vardera fall för att kunna göra jämförelser. Detta ledde till att många analyser inte uppvisade 
någon signifikans och att ett flertal analyser gjordes på samtliga svar istället för att jämföra 
de två fallen. För att resultaten skulle vara signifikanta hade minst 70 respondenter behövts 
för varje enkät vilket hade kunna genomföras om det hade planerats från arbetets början. När 
detta upptäcktes var det arbetets tidsbegränsning som stoppade ytterligare insamlande av 
data.  
 
Namnen i vinjetterna är svenskklingande och i fallbeskrivningen framgår också att 
föräldrarna levt i en heterosexuell relation. Dessa förutsättningar kan ha påverkat 
respondenternas bedömningar. Hade namnen i fallen indikerat att föräldrarna hade 
utomeuropeiskt ursprung eller om deras sexuella läggning beskrivits som något annat än 
heterosexuell kanske resultatet hade sett annorlunda ut. Kims, Annas och Lars åldrar kan 
också påverkat bedömningarna. Lars och Annas åldrar framgår inte men om det funnits 
tecken på att de varit mycket unga eller mycket gamla eller om det fanns en markant 
åldersskillnad mellan föräldrarna kanske respondenterna hade gjort andra bedömningar. Om 
det framkommit att barnet i vinjetten varit en flicka eller att könet inte framkom kan 
bedömningarna som gjordes se annorlunda ut.  
 
Flertalet av referenserna som använts i detta arbete är av det äldre slaget men vi har gjort 
bedömningen att de fortfarande är relevanta och att de går att applicera på detta arbete. De 
sökningar som har gjorts för att hitta tidigare forskning har visat att det inte finns något 
överflöd av forskning kring jämställdhet för klienter inom socialtjänsten. Några av studierna i 
tidigare forskning som också hänvisas till i resultatanalysen är internationella. De 
välfärdssystem och normer som finns i andra länder överensstämmer inte nödvändigtvis med 
de som råder i Sverige. På grund av det kan vissa av delarna i den internationella forskningen 
inte appliceras i vår studie. 

6.2.1   Bortfallsanalys    
Socialsekreterare från 20 kommuner tillfrågades att delta i undersökningen och det var 
respondenter från sex kommuner som slutligen besvarade enkäten. Sex kommuner svarade 
att de inte hade tidsutrymme att besvara enkäten på grund av hög arbetsbelastning och en 
kommun samarbetade med en annan högskola vilket gjorde att de inte kunde delta i denna 
undersökning. Åtta kommuner svarade inte alls på förfrågan. Detta ger ett totalt externt 
bortfall om 14 kommuner. Det externa bortfallet kan ses som relativt stort vilket var väntat 
med tanke på att många socialsekreterare har stressiga arbetsdagar samt att vi inte skickade 
ut några påminnelser. Tekniska problem kan ha varit en annan anledning till det externa 
bortfallet då det finns en risk att mailen inte kommer fram eller att länken till enkäten inte 
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fungerat. Kanske hade det externa bortfallet varit mindre om vi fysiskt åkt till socialkontoren 
med vår förfrågan för att informera om undersökningen och för att motivera 
socialsekreterarna till att delta. I och med det höga arbetstempot kan det tänkas att mailet 
med förfrågan har glömts bort eller prioriterats bort av cheferna.  
 
Totalt besvarade 71 respondenter på enkäterna à 11 frågor (781 frågor totalt). Det var åtta 
frågor av de 781 som inte besvarades, vilket ger ett internt bortfall på 1,02 procent. Detta är 
att anse som en låg grad av internt bortfall då det inte påverkar resultatet nämnvärt. Något 
som däremot har påverkat resultatet är det faktum att vi i analyserna valde att koda om 
osäkerhetssvar, det vill säga svar då respondenten inte tar ställning i frågan, exempelvis 
alternativ som osäker. Dessa svar har kodats om till bortfall vilket medförde att analyserna 
på fråga 10 baserades på 49 svar och fråga 11 baserades på 58 svar. Det kan vara en 
bidragande faktor till att signifikansnivåerna i analyserna var lägre på dessa frågor än på de 
frågor med mindre bortfall. 

6.3   Diskussion  om  etiska  ställningstaganden  
Ett beslut vi tagit som kan diskuteras ur ett etiskt perspektiv är angående att vi inte 
informerade respondenterna om arbetets egentliga syfte. Den information som framgick i 
missivbrevet och i försättsbladet till enkäten var att undersökningens syftade till att ta reda 
på vilka faktorer som framträder starkast i bedömningen av ett barns situation. Att det fanns 
två olika vinjetter som planerades att jämföras var information som respondenterna inte fick 
ta del av. Detta valde vi för att förhindra att respondenterna skulle svara annorlunda om de 
visste att en jämförelse utifrån kön skulle göras. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna och 
den tidigare forskningen kan det antas att ojämlika bedömningar och utredningar inom 
socialtjänsten inte görs medvetet från socialsekreterarnas sida vilket också talar för att vi 
valde att utelämna delen om jämställdheten när vi informerade respondenterna om syftet. 
Författarna bedömer att detta val är etiskt försvarbart i och med att det inte går att härleda 
respondenternas svar till vilka de är eller vilken kommun de arbetar inom och att 
bedömningen endast gäller ett fiktivt fall. Varken vinjetten eller frågorna som ställs är av 
känslig karaktär. 

7   SLUTSATS  
Resultatet i vår undersökning kan förstås som att kön har betydelse för hur utredningar 
gällande föräldraförmåga genomförs och för utfallet av de beslut som tas inom socialtjänsten. 
Både förälderns och socialsekreterarens kön verkar ha en viss betydelse i bedömningen. De 
kvinnliga socialsekreterarna var mer benägna att inleda utredning än manliga respondenter 
som bedömde samma fall. Det visar sig även att modern i fallet ansågs vara i större behov av 
insatser från socialtjänster då respondenterna i högre grad ansåg att hennes föräldraförmåga 
behövde utredas. Skyddsfaktorerna bedömdes också som mindre betydande i fallet med 
Anna än i Lars fall. Vidare vore det intressant att undersöka hur andra faktorer än kön 
påverkar utredningar och bedömningar, både gällande arbetet med föräldrar och barn men 
även inom socialtjänstens övriga områden. 
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BILAGA  A  -    ENKÄTFRÅGOR  
 

1.   Identifierar du dig som kvinna/ man/ annat 
 
2.   Hur många år har du arbetat med barnutredning?  
 
3.   Använder du Barns Behov I Centrum (BBIC) i ditt arbete med barn och ungdomar? 

Ja Nej 
 
4.   Hur bedömer du Kims livssituation utifrån informationen i vinjetten?  
              1 Mycket dålig - Mycket bra 10 
 
5.   Hur bedömer du förälderns förmåga att ge Kim den grundläggande omsorgen? 
              1 Mycket dålig - Mycket bra 10 
 
6.   Hur bedömer du förälderns förmåga att ge Kim stimulans och vägledning? 
              1 Mycket dålig - Mycket bra 10 
 
7.   Hur bedömer du förälderns känslomässiga tillgänglighet? 
              1 Mycket dålig - Mycket bra 10 
 
8.   Hur bedömer du förälderns förmåga att skapa en säker omgivning för Kim? 
              1 Mycket dålig - Mycket bra 10 
 
9.   Sammantaget av all information i vinjetten, hur bedömer du föräldraförmågan? 
              1 Mycket dålig - Mycket bra 10 
 
10.   Vilken bedömning gör du av risk- och skyddsfaktorerna i fallet? 
              Riskfaktorerna överväger skyddsfaktorerna  
              Varken risk- eller skyddsfaktorerna är övervägande  
              Skyddsfaktorerna överväger riskfaktorerna 
 
11.   Skulle du inleda utredning? 
              Ja Nej Osäker
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BILAGA  B  –  MISSIVBREV 
 
Hej!  
 
Våra namn är Lisa och Jenny, vi går termin 6 på socionomprogrammet på Mälardalens 
högskola. Vi skriver examensarbete om socialsekreterares bedömningar av barns situationer 
för att	  undersöka	  vilka	  faktorer	  som	  uppmärksammas	  vid	  bedömningar.	  Undersökningen 
består av en vinjett, vilket är en kort beskrivning av ett påhittat fall, och ett frågeformulär 
som berör vinjetten. Sammanlagt tar det max tio minuter att läsa fallet och besvara frågorna.  
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan avbryta när som helst tills du skickat in 
enkäten om du av någon anledning vill avbryta ditt deltagande. Uppsatsen kommer att 
skrivas på ett sätt som gör att det inte går att utläsa vilka kommuner eller socialsekreterare 
som enkäten skickats till. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet 
kommer endast att användas i detta examensarbete.  
Om ni önskar ta del av undersökningen eller examensarbetet när det är färdigställt eller om 
ni har några funderingar, tveka inte att höra av er till oss! 
 
jhh16001@student.mdh.se  
lrr14002@student.mdh.se  
 
Med vänliga hälsningar 
Lisa Regnander och Jenny Björnholm Hurtigh 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
Vid frågor kontakta oss på 
jhh16001@student.mdh.se  
lrr14002@student.mdh.se  
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BILAGA  C  –  BLANKETT  FÖR  ETISK  EGENGRANSKNING  
  

 
   



 2  
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BILAGA  D  –  INLEDA  UTREDNING  BEROENDE  PÅ  
SOCIALSEKRETERARENS  KÖNSTILLHÖRIGHET  
 

Inleda  utredning  *  Vad  identifierar  du  dig  som? 

  

Vad  identifierar  du  dig  som? 

Total Man Kvinna 

Inleda  utredning Ja Count 6 33 39 

Expected  Count 9,4 29,6 39,0 

Nej Count 8 11 19 

Expected  Count 4,6 14,4 19,0 

Total Count 14 44 58 

 
 

Chi-Square  Tests 

  Value df 
Asymptotic  Significance  

(2-sided) 
Exact  Sig.  (2-

sided) 
Exact  Sig.  (1-

sided) 
Point  

Probability 

Pearson  Chi-
Square 

4,981a 1 ,026 ,047 ,030   

Fisher's  Exact  
Test       ,047 ,030   

N  of  Valid  
Cases 

58           

a.  1  cells  (25,0%)  have  expected  count  less  than  5.  The  minimum  expected  count  is  4,59. 
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BILAGA  E  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  
GRUNDLÄGGANDE  OMSORG  
 

Correlations 

	  
Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  

informationen  i  vinjetten? 
Hur  bedömer  du  förälderns  

förmåga  att  ge  Kim  
grundläggande  omsorg? 

Spearman's  
rho 

Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  
informationen  i  vinjetten? 

Correlation  
Coefficient 

1,000 ,603** 

Sig.  (2-tailed) . ,000 

N 71 71 

Hur  bedömer  du  förälderns  
förmåga  att  ge  Kim  
grundläggande  omsorg? 

Correlation  
Coefficient 

,603** 1,000 

Sig.  (2-tailed) ,000 . 

N 71 71 

**.  Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed). 
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BILAGA  F  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  
STIMULANS  OCH  VÄGLEDNING  
 

Correlations 

	  
Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  

informationen  i  vinjetten? 
Hur  bedömer  du  förälderns  
förmåga  att  ge  Kim  stimulans  

och  vägledning? 

Spearman's  
rho 

Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  
informationen  i  vinjetten? 

Correlation  
Coefficient 

1,000 ,556** 

Sig.  (2-tailed) . ,000 

N 71 70 

Hur  bedömer  du  förälderns  
förmåga  att  ge  Kim  stimulans  
och  vägledning? 

Correlation  
Coefficient 

,556** 1,000 

Sig.  (2-tailed) ,000 . 

N 70 70 

**.  Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed). 
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BILAGA  G  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  
SKAPA  SÄKER  OMGIVNING  
  

Correlations 

	  
Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  

informationen  i  vinjetten? 
Hur  bedömer  du  förälderns  
förmåga  att  skapa  en  säker  

omgivning  för  Kim? 

Spearman's  
rho 

Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  
informationen  i  vinjetten? 

Correlation  
Coefficient 

1,000 ,583** 

Sig.  (2-tailed) . ,000 

N 71 70 

Hur  bedömer  du  förälderns  
förmåga  att  skapa  en  säker  
omgivning  för  Kim? 

Correlation  
Coefficient 

,583** 1,000 

Sig.  (2-tailed) ,000 . 

N 70 70 

**.  Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed). 
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BILAGA  H  –  KIMS  LIVSSITUATION  X  FÖRÄLDRAOMRÅDE  
KÄNSLOMÄSSIG  TILLGÄNGLIGHET  
 

Correlations 

	  
Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  

informationen  i  vinjetten? 
Hur  bedömer  du  förälderns  

känslomässiga  
tillgänglighet? 

Spearman's  
rho 

Hur  bedömer  du  Kims  
livssituation  utifrån  
informationen  i  vinjetten? 

Correlation  
Coefficient 

1,000 ,625** 

Sig.  (2-tailed) . ,000 

N 71 71 

Hur  bedömer  du  förälderns  
känslomässiga  tillgänglighet? 

Correlation  
Coefficient 

,625** 1,000 

Sig.  (2-tailed) ,000 . 

N 71 71 

**.  Correlation  is  significant  at  the  0.01  level  (2-tailed). 



 

 



 

 

 


