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Sammanfattning

Pappor beskrivs som en marginaliserad och bortglömd grupp brukare inom socialtjänstens arbete 
med barn och familjer. Följaktligen har få studier undersökt pappors erfarenheter av bemötande. 
Individer med erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk uppges generellt  vara mer utsatta i 
samhället och i kontakt med myndigheter. Den här studien handlar om hur pappor, med erfarenhet 
av kriminalitet och/eller missbruk, konstruerar socialtjänsten och erfarenheter av bemötande samt 
vilka strategier de använder för att hantera kontakt med myndigheten. Studien består av tematiskt 
öppna kvalitativa intervjuer med 31 pappor, vilka haft  kontakt med IFO Barn och Unga 0-20 år i 
Uppsala kommun. Studien vilar på en kunskapssociologisk grund och har integrerat begrepp från 
genusteori och social mobilisering. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt 
till kunskapsproduktion. 

Efter tematisk kodning och dataanalys inspirerad av narrativa och diskursiva metoder framkommer 
att socialtjänsten antingen konstrueras som en förvirrande och svårförståelig organisation eller som 
en hotfull och enad myndighetsfront. Kunskap, tillgänglighet och en nära relation till 
socialsekreteraren är centralt i positiva bemötandekonstruktioner. I negativa konstruktioner av 
bemötande framkommer exempelvis lagbrott, brutna överenskommelser och svårigheter att  få 
kontakt. Den personliga bakgrunden och kön upplevs påverka socialsekreterarnas bemötande. 
Identitetsutveckling, självkänsla och förtroende för myndigheten tycks vara sammanlänkat med 
bemötande.

Hanteringsstrategier kan vara aktiva protester eller social mobilisering och länkas till återtagande 
eller manifestation av hegemoniska maskuliniteter. Papporna manifesterar ofta sin roll som 
medborgare och innehavare av konventions- och lagstadgade rättigheter. Strategier kan vara passiva 
genom att ”spela med” socialsekreteraren eller försök att undvika kontakt. Passiva strategier 
argumenteras vara en protest i det dolda. Exempelvis, kan en obesvarad enkät ses som protest. 
Socialsekreterarens maktanvändning är central och kontakt med socialtjänsten antyds leda till 
reproduktion av könsstereotyper samt normalisering av genussystem. Bemötande tycks vara viktigt 
för att  överbrygga glappet mellan formulerade ideal i lagar eller konventioner och verkligheten på 
socialkontoret. Politikerna, de yttersta makthavarna, kan anses ha en avgörande roll för skapandet 
av en socialtjänst som kan erbjuda bra bemötande.

Nyckelord: Pappa, bemötande, socialtjänst, hanteringsstrategier, genus

2



Innehållsförteckning

1. Inledning ..................................................................................................................................... 4
 1.1 Bakgrund .............................................................................................................................4
 1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................................5
 1.3 Disposition ...........................................................................................................................6     

2. Tidigare forskning .....................................................................................................................7
 2.1 Socialtjänsten - en tillvaro mellan maktlöshet och hopp .....................................................7        
 2.2 Socialsekreteraren - tillgänglighet och kunskap...................................................................9
 2.3 Pappor - en underrepresenterad och marginaliserad grupp?..............................................10
2.4 Pappan och socialtjänsten ..................................................................................................11
2.5 Slutsatser och sammanfattning ..........................................................................................12

3. Teoretisk förklaringsmodell ............................................................................................... 13
3.1 Kunskapssociologi ............................................................................................................13
3.2 Voice, exit och loyalty - aktiva och passiva protester .......................................................15
3.3 Genusteori - genussystem och hegemoniska maskuliniteter ............................................16
3.4 Sammanfattning ................................................................................................................17

4. Metod ........................................................................................................................................ 18
         4.1 Forskningsansats .............................................................................................................. 18
        4.2 Urval och avgränsningar .................................................................................................. 18
        4.3 Presentation av deltagarna ............................................................................................... 20
        4.4 Datainsamling .................................................................................................................. 24 
         4.5 Dataanalys .........................................................................................................................25
         4.6 Etiska hänsynstaganden ....................................................................................................26
         4.7 Metodologiska begränsningar ...........................................................................................27

5. Resultat .....................................................................................................................................28
         5.1 Konstruktioner av socialtjänsten ......................................................................................28
         5.2 Konstruktioner av bemötande ..........................................................................................31
         5.3 Hanteringsstrategier .........................................................................................................40

6. Diskussion ...............................................................................................................................48
         6.1 Summering av resultaten .................................................................................................48
         6.2 Praktisk implementering ..................................................................................................50
         6.3 Resultaten i förhållande till metod och framtida forskning .............................................52
         6.4 Avslutning ........................................................................................................................52

Referenslista...................................................................................................................................54

Appendix ........................................................................................................................................61

3



1. Inledning

1.1 Bakgrund
Pappor är olika och kan för det mesta, precis som föräldrar generellt, erbjuda sina barn en lugn och 
kärleksfull uppväxt. En del barn, oavsett familjekonstellation, behöver däremot stöd från samhället 
för att  garanteras god psykisk och fysisk utveckling under trygga uppväxtförhållanden. Ett stort 
antal barn aktualiseras därför vid svensk socialtjänst och orsaken kan vara oro för förhållanden i 
hemmet eller barnets egna beteende. Modern forskning visar att de flesta barn som aktualiseras vid 
socialtjänst i Nordamerika och Europa har en person av manligt kön som spelar en viktig roll i deras 
liv (Brown et al. 2009; Dubowitz et al. 2000; Marsiglio et al. 2000; Roy&Burton 2007; Strega et al. 
2008). Mannen är vanligtvis men inte nödvändigtvis den biologiska fadern. Det finns många pappor 
i Sverige, en del lever välordnade och ”vanliga” liv medan andra är drabbade av olika typer av 
social utsatthet. En del pappor har en regelbunden kontakt med socialtjänsten medan andra aldrig 
haft kontakt med myndigheten. Ordet pappa har valts eftersom terminologin används i praktiken 
och av respondenterna själva.

Det finns röster i Sverige som hävdar att pappor per se är en utsatt och diskriminerad grupp inom 
socialtjänsten (PappaBarn 2014-09-14). Exempelvis, förening Pappavarför? beskriver att kontakt 
med socialtjänsten innebär stora påfrestningar för föräldrar men lyfter ut könsaspekten, dels genom 
sitt namn och dels genom att arbeta för att ”motverka könsrelaterad diskriminering” (Pappavarför? 
2014-09-14). I tidigare forskning konstateras att pappor ofta utesluts, glöms bort och marginaliseras 
i socialtjänstens arbete med barn och familjer, vilket leder till att  pappor inte involveras i 
utredningar och insatser i lika stor grad som mammor (Cameron et al. 2012; Clapton 2009; 
Scourfield 2001). Samtidigt framkommer att pappors involvering i socialtjänstens arbete med barn 
och familjer kan förbättra kvalité och resultat av utredningar och insatser (Bellamy 2009; Marshall 
et al. 2001), vilket gör att pappor framstår som generellt viktiga i barns liv. Två bilder av 
verkligheten som tycks stå i skarp kontrast till varandra, frågan är hur detta påverkar praktiskt 
socialt arbete.

Den här studien handlar om pappor med erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk som har 
kontakt med socialtjänsten i egenskap  av pappa. Sårbarhetsfaktorer eller social utsatthet hos 
föräldrar beskrivs som den bästa indikatorn på att barn kan fara illa och behöva stöd från 
socialtjänsten (Lagerberg&Sundelin 2000). Kriminalitet och missbruk är vanliga exempel på sådana  
sårbarhetsfaktorer hos föräldrar (Gustavsson 2011). Individer med erfarenhet av kriminalitet och/
eller missbruk uppges vidare ha en generellt mer utsatt position i samhället och i kontakt med 
myndigheter (Bergström 2004; Walklate 2005). Sammantaget kan pappor med erfarenhet av  
kriminalitet och/eller missbruk ses som en utsatt men även bortglömd grupp brukare inom 
kommunens Individ- och Familjeomsorg (IFO) Barn och Unga 0-20 år. Ovan beskrevs en splittrad 
bild rörande fäder och socialtjänst, frågan är vilka praktiska konsekvenser detta får för en redan 
utsatt och bortglömd grupp pappor, exempelvis i form av bemötande i det praktiska vardagsarbetet 
på socialkontoret. 
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Bemötande är ett uppmärksammat ämne inom socialt  arbete, bland annat stadgas i socialtjänstlagen 
(SoL; 2001:453) 3:3 att ”insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet” samt att det ”inom 
socialtjänsten ska [...] finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet”. I socialtjänstlagens 
portalparagraf (1:1) skrivs också att ”socialtjänsten skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas ekonomiska och sociala trygghet” och att ”verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Detta är ett av flera steg för att 
stärka medborgarens ställning vid kontakt med socialtjänsten och är en följd av svenska riksdagens 
försök att ratificera FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter. Även från lokala politiker 
syns ett ökande intresse för klienters erfarenheter och deltagande i det praktiska sociala arbetet, 
exempelvis Uppsala kommun genomförde en brukarundersökning inom IFO Barn och Unga 0-20 år 
med fokus på bemötande hösten 2013. Svenska brukarundersökningar har generellt  en alltför låg 
svarsfrekvens för att generera några egentliga resultat och man kan fråga sig vad det indikerar.

Sammantaget kan en ökad förståelse för hur pappor med erfarenhet av kriminalitet och/eller 
missbruk upplever bemötande från IFO Barn och Unga 0-20 år i Uppsala kommun bidra med viktig 
kunskap för att förstå hur socialsekreterare kan påverka pappornas upplevelse av kontakt med 
myndigheten. Kunskapen kan även så frön, som i bästa fall påverkar det sociala arbetets praktik, om 
hur förtroende och kontakt kan skapas och bibehållas i mötet med den här gruppen pappor. Detta 
kan innebära att det  blir enklare att involvera pappor i processer, utredningar och insatser som faller 
inom myndighetens arbete och därmed förbättra kvalitén inom socialtjänstens verksamhet. På 
sådant sätt kan även demokratiaspekten av socialtjänstens arbete förbättras vilket i den bästa av 
världar skulle kunna leda till ökat förtroende för sociala myndigheter överlag. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar
Kunskap  är en förutsättning för dialog och kan därmed möjliggöra praktiskt förändringsarbete. 
Studiens syfte är således att producera ny kunskap om en utsatt  och ofta bortglömd grupp pappors 
erfarenheter av bemötande. Studien avser att undersöka hur pappor med erfarenhet av kriminalitet 
och/eller missbruk konstruerar socialtjänsten som organisation och erfarenheter av bemötande. 
Syftet är vidare att studera vilka strategier den här gruppen pappor använder för att hantera 
kontakten med socialtjänsten. Följande frågeställningar har formulerats för studien: 

• Hur konstruerar pappor med erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk socialtjänsten 
som organisation?

• Hur konstruerar den här gruppen pappor erfarenheter av bemötande från IFO Barn och 
Unga 0-20 år i Uppsala kommun?

• Vilka strategier använder papporna för att hantera kontakten med socialtjänsten?
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1.3 Disposition
Nästa kapitel redogör för tidigare forskning med relevans för ämnesområdet, tydliggör studiens 
sammanhang och möjlighet att generera ny kunskap inom forskningsfältet. Därefter beskrivs 
studiens teoretiska ramverk och de verktyg som utgör studiens stomme. Först presenteras det 
socialkonstruktionistiska perspektivet följt  av en redogörelse för Hirschmanns begrepp ”voice”, 
”exit” och ”loyalty”. Sedan följer en kort beskrivning av begreppen ”genussystem” och 
”hegemoniska maskuliniteter”.  

Kapitel fyra beskriver studiens metod och praktiska genomförande, vilket ger läsaren förståelse  för 
studiens metodologiska förhållningssätt till kunskapsproduktion, urval, datainsamling och 
dataanalys. Kapitel fem presenterar den analyserade empirin strukturerad utifrån frågeställningarna 
och med fokus på empirins förhållande till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. I 
kapitel sex återfinns summering av resultaten, vilka sedan diskuteras utifrån praktisk 
implementering i socialt arbete samt metod och nya forskningsfrågor. 
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2. Tidigare forskning

Kapitlet inleds med en kort redogörelse för de inkluderade studierna då den löpande texten av 
utrymmesskäl enbart fokuserar på studieresultat. Texten har fokus på bemötande och utgår från 
studiernas gemensamma drag med generell början i socialtjänsten och avslutning i studier som 
behandlar pappors erfarenheter. En stor mängd forskning har varit relevant för studien, exempelvis 
studier som behandlar kriminalitet, missbruk, pappor, socialtjänst, föräldraskap, män som offer, 
bemötande, hanteringsstrategier och myndighetskontakt ur olika perspektiv och kontexter. I en 
svensk kontext har bemötande i huvudsak studerats i anslutning till sjukvård, rehabilitering eller i 
betydelsen ”service” inom forskningsfälten media, kommunikation och statsvetenskap. 
Internationell forskning har studerat bemötande ur de ovan nämnda perspektiven men även mer 
uttryckligt i det sociala arbetets kontext. Svenska studier, med intresse för brukares uppfattning, har 
i huvudsak tagit form av brukarundersökningar. 

Få svenska studier har kvalitativt studerat upplevelser av bemötande, exempelvis Björkhagen 
Turesson (2009) har studerat hur frihetsberövade mödrar och deras barn upplevt kontakten med 
socialtjänsten med fokus på ungdomens egna motståndskraft. Internationellt återfinns ett flertal 
studier som intresserar sig för föräldrars erfarenheter av kontakt med sociala myndigheter. De 
behandlar olika aspekter, såsom bemötande, utfall av kontakten, deltagande, hanteringsstrategier 
eller vilja att framföra åsikter. Pappan som brukare saknas vanligen i studier rörande socialt arbete 
med barn och familjer. Svenska studier som intresserar sig för pappor diskuterar ofta ämnet  inom 
ramen för mäns våld mot kvinnor eller barns berättelser om kontakt med socialtjänsten. Ibland 
problematiseras socialtjänsten eller omsorgsyrken ur ett genusperspektiv, exempelvis hur 
socialsekreteraren konstruerar mammor och pappor. Internationellt återfinns studier som behandlar 
pappors marginella position inom forskningsfältet socialt arbete och som generellt  analyserar 
könsroller inom sociala myndigheter. Internationella studier har berört pappors involvering i det 
praktiska sociala arbetet och orsaker till pappors eventuellt marginella position. 

2.1 Socialtjänsten - en tillvaro mellan maktlöshet och hopp
I tidigare forskning beskriver föräldrar och klienter återkommande sociala myndigheter som 
hotfulla, mäktiga, brutala eller svårförståeliga med möjlighet att utan orsak förstöra familjer och 
ödelägga hem (de Boer&Coady 2006; Dumdrill 2006; Mason 2011; Müssner 2012; Rautio 2012). 
Detta resulterar ofta i rädsla eller bristande tillit. Exempelvis, upplevelser av att socialtjänsten inte 
tar ansvar för berörda individer eller föräldrar som känt sig utsatta för krav, hot eller tvång från 
socialsekreteraren vid utredning, frivilliga insatser eller planering av vårdplaner (Ayón et al. 2010; 
Buckley et al. 2010; de Boer&Coady 2006; Palmer et al. 2006). Berättelser om beslut, som officiellt 
tillkommit i frivilligt  samarbete, beskrivs egentligen som resultatet av långvarigt och utdraget 
övertalande eller hotande från socialarbetaren. Några av forskarna ovan ifrågasätter lagligheten i 
sådant förfarande.

Socialtjänstens maktanvändning beskrivs vara avgörande för föräldrars upplevelse av bemötande 
men också för vilka strategier föräldrar använder för att hantera kontakten med myndigheten (Ayón 
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et al. 2010; de Boer&Coady 2006; Dumbrill 2006). Exempelvis, föräldrar som  beskriver att makten 
används i syfte att  härska och bestämma använder ord som indikerar upplevelser av angrepp och 
hanterar det genom att slå tillbaka, kämpa emot eller spela med i socialsekreterarens förväntningar. 
När myndighetens makt upplevs i syfte att ge hjälp och stöd beskriver klienten ofta samarbete som 
det bästa verktyget. Föräldrarna i det första exemplet redovisar i större utsträckning känslor av 
rädsla och maktlöshet. Detta kan relateras till Skaus (2007) resonemang om socialsekreterarens 
dubbla roll som hjälpare och samtidigt makthavare med tolkningsföreträde, vilket kan leda till 
etiska dilemman och motstridiga känslor hos klienten. 

Ayon med flera (2010) beskriver att tjänstemannens maktposition blir särskilt tydlig när föräldrar 
framför åsikter till myndigheten. Buckley  med flera (2010) och Dumbrill (2006) framställer dessa 
situationer som avgörande för hur klienten upplever kontakten med myndigheten och även för 
klientens framtida försök att höras inom systemet. Tre faktorer fastställs som bestämmande för 
föräldrars möjligheter att framföra åsikter. För det första, föräldrarnas resurser i form av kunskap 
om myndighetens rutiner, ekonomiska medel och emotionell ork beskrivs som avgörande för 
möjligheten att framföra åsikter. Detta kan jämföras med forskningsresultat som visar att kontakt 
med socialtjänsten för både barn och vuxna generellt innebär stor social och psykisk press 
(Baum&Negbi 2013; Coady et  al. 2012; Dale 2004; de Boer&Coady  2006; Müssner 2012; Palmer 
et al. 2006). Kontakten beskrivs ofta av föräldrar som en traumatisk upplevelse följd av sorg, skuld,  
oro men också lättnad. Mirick (2013) framhäver att  de familjer som aktualiseras redan innan 
kontakten har en svår livssituation med högt stresspåslag, vilket ofta är orsaken till aktualiseringen. 
Utifrån detta kan föräldrarnas möjligheter att framföra åsikter från början ses som inskränkta. 

För det andra, påverkar föräldrarnas tidigare erfarenheter av myndighetens förmåga att  hantera  
framförda åsikter viljan att försöka igen. Dessa föräldrar upplever ofta att myndigheten inte tar dem 
på allvar, vilket beskrivs som att  en kränkning av den personliga integriteten och leder till bristande 
förtroende. För det tredje, föräldrarnas upplevelser av ärendets kontext, exempelvis risken att barnet 
omhändertas, påverkar möjligheten att framföra åsikter. Föräldrarna uttrycker ofta rädsla för att 
upplevas som besvärliga eller jobbiga om de påvisar felaktigheter i verksamheten. Detta kan 
relateras till upplevelser av påtryckningar från socialsekreteraren och kan antas påverka förmågan 
att framföra åsikter. 

Tidigare forskning konstaterar återkommande att föräldrar generellt  lägger större vikt vid 
bemötande, exempelvis hur utredningar, insatser och beslut framförs och utförs, än på det aktuella 
utfallet. Detta konkretiseras då uttalanden om ineffektivitet, långa utredningstider och otydliga 
beslut förekommer men inte är i majoritet (Dale 2004; Mason 2011; Müssner 2012). Andra 
områden är fokus i föräldrarnas berättelser, exempelvis uppföljning samt myndighetens förmåga att 
följa överenskommelser, erbjuda preventiv hjälp och tillgång till långvariga insatser av hög kvalité 
(Baum&Negbi 2013; de Boer&Coady 2006; Palmer et al. 2006). Föräldrar och klienter beskriver 
även vikten av korrekt information och att kunna känna igen sig själv, familjen och samtalen med 
socialsekreteraren i skriven dokumentation såsom journalanteckningar, yttranden och utredningar 
(Buckley et  al. 2010; Müssner 2012). Föräldrar och klienter upplevde felaktigheter eller alltför hård 
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sortering av innehållet i textdokument som tecken på ignorans, ovilja eller maktfullkomlighet från 
myndighetens sida. 

Detta kan jämföras med föräldrars upplevelser av att på förhand klassas som dåliga föräldrar 
(Baum&Negbi 2013; Coady  et al. 2012; de Boer&Coady 2006) och vikten av positiv feedback från 
socialsekreteraren eller uttryck av förståelse för att föräldern älskar barnet och gör sitt  bästa utifrån 
sina förutsättningar. Många föräldrar beskriver att  de lämnats ensamma och utan kontakt med 
socialsekreteraren, vilket resulterat i känslor av övergivenhet och maktlöshet. Några uttrycker oro 
för att någon i privatlivet  ska veta att  föräldrarna har kontakt med socialtjänsten (Buckley et al. 
2010; Palmer et al. 2006; Rautio 2012). Dessa rapporter kan kopplas till att  föräldrar ofta uppger att 
tron på den egna föräldrakompetens försämras vid kontakt med socialtjänsten, vilket antas påverka 
förälderns självförtroende negativt. Paralleller finns till resultat inom rehabiliterande sjukvård där 
bemötande framhålls vara avgörande för individens självkänsla och självförtroende även om den 
fysiska statusen inte förändras (Müssner 2012).

För många föräldrar innebär kontakten med socialtjänsten också något positivt, exempelvis en väg 
bort från missbruk, en våldsam relation eller en generellt  svår livssituation (Buckley et al. 2010; de 
Boer&Coady 2006; Manson 2011; Palmer et al. 2006). Upplevelsen av kontakten varierar ofta för 
samma individ beroende på vilken socialsekreterare eller programverksamhet hen deltar i, vilket 
kan innebära att socialsekreterare definierar arbetsuppgifter och lagar olika (Müssner 2012). 
Socialsekreteraren kan därmed ses som länken mellan myndigheten och klienten samt avgörande 
för upplevelser av bemötande.

2.2 Socialsekreteraren - tillgänglighet och kunskap
En positiv relation till socialsekreteraren beskrivs återkommande kompensera klienters eventuellt 
negativa upplevelser av myndighetskontakt även vid större ingrepp i privatlivet (Buckley  et al. 
2010; Coady et al. 2012; de Boer&Coady 2006; Mason 2011; Müssner 2012). Det kan exempelvis 
innebära att klienten ges möjlighet att diskutera ett beslut för att få kännedom om myndighetens 
rutiner och terminologi. En positiv relation karaktäriseras av att socialsekreteraren är tillgänglig för 
föräldern, exempelvis svarar i telefon, erbjuder extratid vid behov, ringer tillbaka eller besvarar 
brev. Den tillgängliga socialsekreteraren kopplas till orden vänlig, artig, ansvarsfull och pålitlig. Det 
är en person föräldern litar på och som får hen att känna sig viktig och värdefull, vilket kan relateras 
till diskussionen om hur bemötande påverkar självkänslan. 

Positivt bemötande innebär också att socialsekreteraren intresserar sig för förälderns syn på 
situationen (Dumbrill 2006). de Boer&Coady (2006) framför att bra bemötande kan vara att möta 
en ”vanlig” människa och inte bara myndigheten. Socialsekreteraren blir, enligt föräldrarna i 
studien, en människa genom att erkänna sina felsteg eller dela måttlig personlig information om 
exempelvis en skilsmässa eller egen myndighetskontakt. Motbilden till den tillgängliga 
socialsekreteraren är den okunniga, som är alltför naiv, oerfaren eller oengagerad för att  förstå 
familjens eller klientens situation (Buckley et  al. 2010; Coady et al. 2012;  Müssner 2012). Det kan 
gälla allt från teoretisk till praktisk kunskap om behandlingsmetoder, narkotiska preparat, barns 
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behov eller risker med att lämna en destruktiv relation. Negativa upplevelser av bemötande 
förklaras av några föräldrar med att tjänstemannen var praktikant, nyexaminerad, i pensionsåldern 
eller i avsaknad av rätt utbildning för arbetsuppgifterna. 

Tidigare erfarenheter av kontakt med myndigheter antas påverka föräldrars tolkning av 
socialsekreterarens bemötande (Buckley et al. 2010; de Boer&Coady 2006; Dumbrill 2006; Mason 
2011), men även organisatoriska brister kan påverka. Bristande kvalité är ofta följden av bristande 
resurser, vilket leder till stressade och utarbetade socialsekreterare (Dale 2004; Müssner 2012; 
Palmer et al. 2006). En annan förklaring till erfarenheter av negativt bemötande kan finnas i 
skillnader mellan förälderns och socialsekreterarens upplevelse och definition av barnets eller 
familjens behov. Definitionsskillnader blir särskilt framträdande i skriven dokumentation, vilket kan 
länkas till att föräldrar även betonar vikten av att kunna känna igen sig själv och barnet i skriven 
dokumentation. 

2.3 Pappor - en underrepresenterad och marginaliserad grupp?
De senaste 20 åren har mer uppmärksamhet riktiats mot föräldrars involvering och medverkan i 
socialtjänstens arbete (Brown et al. 2009; Cavanagh&Cree 1996; Mirick 2013; O’Donell 2001; 
Pringle 1995; Scourfield 2001; Williams 1998). Generellt  problematiseras pappors 
underrepresentation inom forskningsfältet socialt arbete och forskningen beskrivs i första hand 
undersöka situationen för barn, i andra hand mammor och i tredje hand föräldrar generellt 
(Baum&Negbi 2013; Buckley  et al. 2010; Cameron et al. 2012; Clapton 2009; Coady et al. 2012; 
Daniel&Taylor 2001; Dumbrill 2006; Farmer&Owen 1995; Risley-Curtiss&Heffernan 2003;  
Strega et al. 2008). Dessa studier är i stort  sett överens om att det råder ett ”mammafokus” i det 
sociala arbetets praktik, vilket har både positiva och negativa konsekvenser. 

Clapton (2009) och Risley-Curtiss&Heffernan (2003) beskriver exempelvis situationer där alla 
insatser riktas mot en mamma med många sårbarhetsfaktorer medan pappan inte ens övervägs som 
alternativ. Samtidigt visar annan forskning att moderns oförmåga att skydda barnet mot våld, 
övergrepp, missförhållanden eller fattigdom ses som ett större misslyckande och därmed bedöms 
hårdare av socialtjänsten än mannen som i refererad forskning skadat barnet (Brown et al. 2009; 
Coohey& Zang 2006; Dominelli et  al. 2005; Mayer et al. 2003; Radhakrishna et al. 2001;  
Scourfield 2001; Strega et al. 2008; Strega 2006). I diskursiva jämförelser mellan föräldrar  kan 
socialsekreterare utgå från ett mammafokus genom att beskriva pappan som ”lika dålig som”, 
”förvånande bra” eller ibland ”till och med bättre än” modern (Scourfield 2001). Diskurser om 
manligt och kvinnligt ställs då mot varandra varpå diskursiva motsägelser och spänningsfält uppstår 
och problematiska maskuliniteter och femininiteter skapas (Williams 1998). 

Modern forskning visar att utredningar eller insatsers kvalité och utfall kan förbättras när pappor 
blir aktivt involverade samt att ärenden återaktualiseras i lägre grad, vilket positivt påverkar barnens 
situationen och utveckling (Bellamy 2009; Daniel et al. 2001; Dubowitz et al. 2001; Malm et al. 
2006; Marshall et al. 2001; Strega et  al. 2008). Samtidigt framhålls att kvalitén på relationen mellan 
barnet och den vuxne påverkar utfallet av insatser och inte den vuxnes kön eller släktskap till barnet 

10



(Amato& Gilbreth 1999; Bellamy 2009; Jackson 1999). Cameron med flera (2012) hänför pappans 
eventuellt marginella roll till traditionella könsroller och hävdar att det finns en generell brist på 
kunskap om hur vardagslivet ser ut för pappor, hur pappor ser på rollen som förälder och 
upplevelsen av kontakt med socialtjänsten. 

Majoriteten av forskarna kopplar pappors eventuellt marginella roll till tre återkommande teman 
eller sociala roller, vilka reproduceras i socialtjänstens och forskningens beskrivningar av pappor 
(Ferguson&Hogan 2004; Lupton&Barclay  1997; Polansky et al. 1992; Scourfield 2001; Stormshak 
et al 2000; Williams 1998). Den frånvarande pappan som deltar inkonsekvent i barnets liv, 
utredningar och insatser eller inte går att kontakta (Brown et al. 2009; Hecker 1991; Regnér 2006; 
Strega et al. 2008). Fadern kan exempelvis vara avliden, frihetsberövad, bosatt  på annan ort eller 
avskuren från kontakt med mor och barn genom dom. Den oviktiga pappan deltar i den mån han 
tillåts men hans bidrag ses som trivialt, oviktigt eller ovidkommande för utredning eller insats 
(Clapton 2009). Den farliga pappan exkluderas från utredning och insats då han bedöms utgöra en 
alltför stor risk för barnet, modern eller handläggaren.

Den våldsamma och farliga mannen är den mest förekommande papparollen i litteraturen och 
förekommer oftast i kontexten mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer eller barn som bevittnat 
våld (Christensen 2007; Eriksson 2007; Holmberg&Enander 2004; Källström Carter 2007, 2004; 
Mullender&Morley  2001; Överlien&Hydén 2007). Den farliga pappan presenteras också i 
sammanhanget sexuella övergrepp och incest (Herman&Hirschman 1984) och ibland beskrivs 
fadern också som fattig, ung och oansvarig (Hendricks 1980; Sorensen&Zibman 2001). Män kan 
också återfinnas i rollen som utsatt, hjälpsökande, våldsutsatt eller helt enkelt bara en förälder som 
vill sitt barns bästa (Cronholm 2006; Fetchenhauer&Rohde 2002; Hines& Douglas 2010; Johnson 
2006; Lane&Addis 2005; McLean 2013; SAVE 2010; Tsui 2014). Ensidig skildring av mannen, 
som farlig, frånvarande eller oviktig, kan vara kontraproduktiv för det sociala arbetets praktik. 
Reproduktionen förhindrar att pappan tilldelas andra sociala roller såsom hjälpsökande, förälder 
eller brukare. 

2.4 Pappan och socialtjänsten
Baum&Negbi (2013) och Coady  med flera (2012) studerar specifikt pappors upplevelser och 
erfarenheter av bemötande. Rautio (2012) samt Dumbrill (2006) har studerat föräldrar generellt  men 
även gjort jämförelser mellan mammor och pappor. Resultaten från studierna tyder på att  pappor 
inte särskiljer sig från föräldrar i allmänhet men några marginella skillnader finns. Pappor förklarar 
i större utsträckning bemötande med förekomsten av stereotypa föreställningar om kön (Coady et 
al. 2012). Detta kan ses som en praktisk underbyggnad av de könsstereotyper som presenterades 
ovan. Pappor beskriver vidare svårigheter att få stöd från polis och socialtjänst  när det förekommer 
våld i familjen, vilket kan sammanlänkas med pappors frustration och oro över felaktiga anklagelser 
om övergrepp, missbruk eller våld (Dumbrill 2006). Pappor, som korrekt dömts för brott, önskar att 
socialsekreteraren såg dem som en hel människa och inte enbart som gärningsman (Baum&Negbi 
2013; Coady et al. 2012). Likheter finns med beskrivningen av den farliga pappan.
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I likhet med föräldrar generellt, uppger pappor att  de lämnades ensamma eller utan stöd från 
socialtjänsten efter stora ingrepp i privatlivet (Baum&Negbi 2013; Coady et al. 2012; Dumdrill 
2006). Däremot beskriver pappor samtidigt negativa upplevelser av att  visa känslor, exempelvis att 
gråta inför socialsekreteraren. Ett  samband kan finnas mellan erfarenheten att  bli ifrågasatt  vid 
känslouttryck och att pappor i större utsträckning rapporterar psykiska och fysiska symptom 
tillsammans, exempelvis sorg och saknad samtidigt som andningssvårigheter och insomnia. Pappor 
rapporterar även i högre grad självhat och skuld efter kontakt med socialtjänsten (ibid). I linje med 
rollen som den farliga pappan är det vanligt att  pappor hanterar kontakten med socialtjänsten genom 
kamp och uppror. Vanligt är också att pappor efter kontakten beskriver att papparollen blivit en 
viktigare del av deras identitet, vilket kan ses som en hanteringsstrategi. Baum&Negbi (2013:1681) 
uppger att  papporna i studien använder grafiskt  bildspråk för att beskriva svåra upplevelser, 
exempelvis beskriver en pappa känslan av en uppläst dom med orden ”it's like they've torn 
something out of you.... When an organ is removed”. 

2.5 Slutsatser och sammanfattning
Hur föräldrar generellt upplever bemötande från sociala myndigheter är ett relativt välutforskat 
ämnesområde och några teman står ut, exempelvis bemötandets förhållande till makt, sårbarhet och 
integritet. Bra bemötande, som skapar förtroende för myndigheten, beskrivs genomgående i tidigare 
forskning som avgörande för klientens vilja att delta i förändringsarbete (de Boer et al. 2006; 
Müssner 2012). Detta kan sättas i relation till generellt lågt deltagande i svenska 
brukarundersökningar. Bemötande är viktigt för föräldrar särskilt i samband med upplevelser av 
myndighetens maktanvändning. Andra framträdande teman är pappor som en eventuellt 
marginaliserad grupp  samt reproduktion av könsstereotyper i det sociala arbetets praktik. 
Indikationer finns om en praktisk implementering då pappor förklarar negativt bemötande med 
särbehandling baserad på kön. Hanteringsstrategier beskrivs vara beroende av socialsekreterarens 
maktanvändning och förekommer i några studier i form av kamp  eller att spela med för att undvika 
negativa konsekvenser. Några studier berör svenska förhållande och reproducerar framförallt bilden 
av den farliga pappan. Föräldrar upplever generellt psykisk och social stress vid kontakt med 
socialtjänsten och få studier berör alla tre söktermerna bemötande, socialtjänst och pappa.

Den här studien kan därmed argumenteras verka på relativt outforskad mark i svensk och till viss 
del internationell forskning, då den producerar ny kunskap om hur pappor, med erfarenhet av 
kriminalitet och/eller missbruk, erfar och hanterar bemötande från svensk socialtjänst. Studien får 
ett  innovativt värde genom att lyfta en utsatt och ofta bortglömd grupp pappors erfarenheter och 
hanteringsstrategier. Ett nytt  kunskapsunderlag kan leda till diskussioner och nya tankar samt 
möjliggöra och inspirera praktiskt förändringsarbete. Syftet är att stärka den här gruppens 
möjligheter att komma till tals och därmed pappornas rättigheter som medborgare. På så sätt  kan 
studien bli en del av lokalt demokratiarbete med rötter i universella mänskliga rättigheter.
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3. Teoretisk förklaringsmodell

Studien vilar på ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion och 
samhällsfenomen, vilket innebär att  mänskliga uttryck ses som skapade genom interaktion och 
kunskapsöverföring mellan människor och historiska tider. Socialkonstruktionismen, enligt 
Berger&Luckman (1998), besitter ett  flertal teoretiska begrepp  för att analysera och förstå hur 
enskilda individer och grupper konstruerar sin förståelse av verkligheten. Berger&Luckmans 
kunskapssociologi utgör därför studiens stomme och teoretiska fundament. Teorin används som 
utgångspunkt för att undersöka hur pappor, med erfarenhet av kriminalitet  och/eller missbruk, 
konstruerar socialtjänsten som organisation, erfarenheter av bemötande och hanteringsstrategier. 

Kunskapssociologin erbjuder verktyg för att analysera hur hanteringsstrategier konstrueras av 
intervjupersonerna samt vilka roller de medför. Analys av strategiernas innebörd och syfte kräver 
däremot mer specifika verktyg. Hirschmanns (1970) begrepp ”voice”, ”exit” och ”loyalty” kommer 
därför användas, som komplement till kunskapssociologin, i syfte att tematisera och analysera 
respondenternas konstruktioner av hanteringsstrategier. Även genusteori har inkluderats i den 
teoretiska förklaringsmodellen, som en påbyggnad till kunskapssociologin. Genusfärgad analys av 
resultaten möjliggör nya perspektiv och tolkningar av respondenternas konstruktioner samt öppnar 
för en strukturell förankring av resultaten. Genusperspektivet utgörs av Hirdmans genussystem, 
Connells hegemoniska maskuliniteter och genus i socialt arbete. Nedan följer en mer utförlig 
redogörelse för de teoretiska begreppen och perspektiven. 

3.1 Kunskapssociologi
Kunskapssociologi utgår från att verkligheten konstrueras genom sociala processer, externalisering, 
och att människan genom kunskap ges möjlighet att upptäcka och acceptera fenomen som en del av 
verkligheten (Berger&Luckman 1998). Språket är människans viktigaste verktyg för att typifiera, 
nämligen strukturera verkligheten efter olika kännetecken. I interaktion med andra individer skapas 
typifieringsscheman över mänskliga aktiviteter och uttryck, vilka ligger till grund för hur individen 
förstår verkligheten och dess invånare. Syftet är att verkligheten och sociala situationer ska bli 
förutsebara men typifieringsscheman förhandlas och förändras ständigt i och med nya erfarenheter. 
Exempelvis lär vi oss ordet ”bemötande” av vår omgivning och får kunskap om vad som 
kännetecknar bemötande genom att iaktta andra människor och interagera i olika situationer som vi 
definierar, typifierar, som bemötande.

Genom typifieringsschemat ges ett  fenomen innehåll och kan genom sin språkliga symbol, ordet, 
användas relativt oreflekterat i sociala sammanhang. Detta indikerar att individerna i sammanhanget 
har en delad förståelse rörande ordets innebörd, det vill säga fenomenet har objektiverats. Ett 
fenomen, som upplevs vara en naturlig del av verkligheten, har institutionaliserats av samhället och 
upplevs ofta som fristående och utanför mänsklig kontroll. Ordet ”bemötande” kan exempelvis ses 
som en objektiverad språklig symbol i vårt samhälle. Vi använder begreppet  relativt  oreflekterat och 
förväntar oss att medmänniskan ska förstå oss när vi berättar att vi blivit illa bemötta på 
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vårdcentralen, men också att medmänniskan förstår skillnaden när vi dagen efter berättar att vi 
ringde Teknik&Service och blev bra bemötta. Typifieringen innebär även en kontextualisering av 
den språkliga symbolens innebörd. 

Sociala roller är, enligt Berger&Luckman, en utveckling av typifierade handlingar och innebär att 
enbart de individer som uppfyller vissa kriterier får utföra vissa handlingar. Språket  används för att 
kontrollera att enbart individer av en viss typ utför vissa handlingar. Den språkliga objektiveringen 
inkluderar och exkluderar samt tillskriver vissa människor specifika egenskaper och specialiserade 
uppgifter. Sociala roller innebär specialisering av ordförråd, rutiner och egenskaper vilket verkar 
exkluderande. En social roll består dels av en mer ytlig förståelse för de rutiner som hör samman 
med det praktiska utförandet och dels av en djupare förståelse för rollens känslomässiga och 
intellektuella egenskaper (Berger&Luckman 1998:94). Den sociala rollen kan därmed genom 
språket omförhandlas och även kriterierna för en specifik roll  kan rangordnas sinsemellan. 
Individen kan vara en socialsekreterare som utåt sett  gör ett korrekt jobb genom att följa vedertagna 
rutiner för utförandet av arbetsuppgifterna. Hen kan samtidigt sakna kunskap om andra delar av det 
praktiska vardagsarbetet, såsom komplexa etiska dilemman, eller ha svårigheter att behärska 
arbetets snabba bedömningar. Detta möjliggör för utomstående att, exempelvis genom typifieringar 
av ”bra” och ”dåliga” socialsekreterare, skapa hierarkier och således utöva makt gentemot den 
specialiserade gruppen. 

Internalisering  är människans förmåga att reagera och uppleva andra människors subjektiva uttryck 
för känslor och tankar som betydelsefulla för hen själv (Berger&Luckman 1998:153). 
Internaliseringen är förutsättningen för att vi genom språket ska kunna förstå andra människor och 
därmed uppleva verkligheten som meningsfull. Individens internalisering av samhället struktureras 
genom två processer, primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen består av ett 
övertagande av en redan existerande social struktur genom signifikanta andra, exempelvis ett barns 
föräldrar. Den sekundära socialisationen fördjupar individens förståelse av världen och hen börjar 
internalisera institutioner, såsom sociala roller och rollspecifika ordförråd. Individens nya 
kunskaper jämförs med de perspektiv av verkligheten som överförts vid den primära 
socialisationen. 

Genom att internalisera en bild av verkligheten, dess fenomen och oss själva skapar människan 
identiteter, roller och en subjektiv verklighetsuppfattning. Det innebär, exempelvis, att mannen när 
han får barn intar rollen som pappa, att han ser sig själv som medborgare med rättigheter i ett visst 
land, att  han tilldelas rollen som brukare genom kontakt med socialtjänsten eller klassar sig själv 
som kriminell/missbrukare utifrån sina handlingar. Syftet är att  skapa en verklighet som individen 
upplever är trygg och stabil, ett försök att skapa harmoni mellan verklighetens ofta motsägelsefulla 
budskap (Berger&Luckman 1998:172). För att  klara av den ständiga spänningen mellan inre och 
yttre påtryckningar använder individen legitimering. Språket möjliggör legitimering och är närmare 
bestämt människans verktyg för att förklara och försvara verkligheten. Legitimering sker genom 
rutiner och interaktion med andra individer. I huvudsak påverkar viktiga personer i omgivningen 
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vår verklighetsuppfattning, men även personer med makt kan inverka på individens bild och 
upplevelse av verkligheten.

3.2 Voice, exit och loyalty - aktiva och passiva protester 
Hirschmann (1970, 1974) argumenterar för att protester och missnöjesyttringar är sociala 
konstruktioner som skapas i interaktion med omvärlden. Protestens uttryck är beroende av 
individens förståelse av en situation eller händelse samt av samspel med andra människor. 
Interaktionen kan vara den utlösande faktorn till protest, exempelvis att känna sig diskriminerad av 
en myndighetsanställd, eller verka mobiliserande genom att fler blir aktiva i protesten. Hirschmann 
presenterar begreppen voice och exit för att beskriva och förklara olika sätt  att  manifestera missnöje.  
Teorin är nära kopplad till begreppet social mobilisering och protester för förändringar inom 
företag, organisationer, offentlig verksamhet och hela nationer. Begreppet loyalty berör hur lojalitet 
kan påverka användande av voice och exit.

Voice beskrivs av Hirschmann (1970) som aktiva och artikulerade protester, exempelvis politiska 
demonstrationer eller andra typer av manifestationer. Voice är vanligen en följd av medborgarnas 
förlust av förtroende för ett traditionellt system, en politisk institution eller en tidigare accepterad 
verksamhet. Syftet med protesten är att skapa förändring utifrån vad som definieras vara samhällets 
eller medborgarnas bästa, med andra ord ”public intrest” eller ”public happiness”. Protesten är 
artikulerad, vilket  innebär att budskapet framförs direkt till protestens objekt, exempelvis en 
makthavare. Makthavaren får då information om att medborgaren är kritisk, vad hen är missnöjd 
med och vilken förändring som önskas. Användande av voice kan ofta uppfattas som hotfullt av 
makthavaren då institutionens legitimitet och självklarhet ifrågasätts. Hirschmann (1974) 
argumenterar för att detta är en orsak till att de flesta myndigheter och företag har rutiner för 
klagomålshantering och för det mesta bemöter protester med exit, nämligen protesten ignoreras 
eller tas emot, men ges marginellt värde. 

Exit, som protest, grundar sig i föreställningar om makthavarens ointresse att  förstå orsaken till 
missnöjet eller i osäkerhet kring innebörden i en händelse (Hirschmann 1974). Det kan exempelvis 
röra sig om att känna sig illa bemött men osäker på huruvida det var avsikten. Exit  innebär att 
individen, som en följd av missnöje, drar sig tillbaka eller intar en passiv position. Enligt detta 
synsätt kan därmed passivitet i form av att  samarbeta eller inte framföra åsikter vara en 
missnöjesyttring, med andra ord en protest i det dolda. Hirschmann (1974) konstaterar att tystnad är 
en kraftfull protest men diskuterar faran med att manifestationen ofta går makthavaren förbi. 
Protestens objekt är kanske inte ens medveten om att det är en missnöjesyttring utan tolkar det som 
ignorans eller frånvaro. Baserat på detta argumenterar Hirschmann (1974) att voice är en 
nödvändighet för social mobilisering och samhällsförändring. Strategin framhålls som det bästa 
alternativet då makthavaren informeras om brister i verksamheten, vilket möjliggör konstruktiv 
dialog för förändring. 
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Mellan voice och exit återfinns hanteringsstrategin loyalty, som bygger på starka band mellan 
individen och organisationen (Hirschmann 1970). Strategin aktualiseras när det uppstår brister i  
organisationen och i syfte att undvika exit, försöker individen förändra organisationen från insidan. 
Ofta sker detta genom stort överseende med missförhållanden, men situationen blir till slut ohållbar 
och lojaliteten brister. I detta skede används kraftfulla protester, voice, för att möjliggöra ändring. 
Om individens krav inte uppfylls väljer hen att lämna organisationen, exit, vilket ofta innebär att 
individens tillit till verksamheten blivit skadad (ibid). Återinträde är möjligt men försvåras av 
bristande tillit och höga krav på kvalité och garantier från individen. Även organisationer kan 
förhindra exit genom lojalitet, vanligen sker detta genom bestraffning vid uttryck för voice eller exit 
exempelvis genom uteslutning. Loyalty kan därmed ses som ett sätt för individer i underordnad 
ställning att undvika negativa konsekvenser. 

3.3 Genusteori - genussystem och hegemoniska maskuliniteter
Begreppet genussystem beskriver en struktur av processer och fenomen vilka leder till socialt och 
kulturellt  förankrade föreställningar om kön, med andra ord genus (Hirdman 1988). Genussystemet 
har två beståndsdelar, dels isärhållande av manligt och kvinnligt och dels skapande av en hierarki 
där mannen är norm. Isärhållande skapas genom det Hirdman (2001:84) kallar genuskontrakt, vilket 
är en ”kulturellt nedärvd” överenskommelse mellan könen rörande arbetsfördelning, platser och 
egenskaper. Kontraktet verkar normerande genom att skapa könsstereotyper, mannen är 
familjeförsörjare i världen medan kvinnan är barnaföderska i hemmet.  Isärhållandet möjliggör att 
mannen blir samhällets norm då han likställs med alla människor och därmed ses som allmängiltig 
(ibid). Kvinnlighet skapas i förhållande till den manliga normen samtidigt som manlighet skapas 
som motsatsen till kvinnlighet, exempelvis kvinnan ses som svag och passiv och mannen som stark 
och aktiv. Genussystemets delar är nära länkade till varandra och könsstereotyperna blir naturliga 
delar av verkligheten. Konsekvensen är att systemet verkar normerande, vilket innebär att 
könsstereotyperna förstärks och normaliseras.

Dominerande föreställningar om manlighet, hegemoniska maskuliniteter, är överordnade andra  
typer manlighet och återfinns jämte normativa könspraktiker på olika samhällsnivåer (Connell 
2005). Få män praktiserar hegemonin men alla män tvingas förhålla sig till maskulinitetsidealen, 
vilka utgör en viktig del av mäns identitetsutveckling och skapar hierarkier män emellan (Connell 
&Messerschmidt 2005). Utövare och företrädare för hegemoniska maskulinitetsideal återfinns 
bland män med makt och dominans inom exempelvis militär, företag, filmindustri, sport eller 
politik. Mäns kroppar utgör grunden för hegemonin, vilket  gör heterosexuell praktik till en viktig 
del av maskulinitet. Även andra typer av fysisk aktivitet eller manifestationer av styrka är länkade 
till hegemonin, exempelvis rikedom, makt eller aggression i sport  och krig. Våld är ett verktyg för 
att  upprätthålla hegemonin och undvika att klassas som feminin men är inte en nödvändighet för 
maskuliniteten. Manifestationer av hegemonisk maskulinitet förekommer ofta i situationer där 
mannens manlighet ifrågasätts, exempelvis när han ger uttryck för det stereotypt feminina (Connell 
2005). Syftet med manifestationer av hegemonisk maskulinitet är upprätthållande av normativa 
könsstereotyper, vilket värnar om genussystemets makthierarki. 
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Könsstereotyperna påverkar även det  sociala arbetets praktik, exempelvis konstrueras generellt 
klienters behov och sociala problem olika beroende av kön (Kullberg et al. 2012). Exempelvis, 
erbjuds kvinnor ofta fler och längre insatser än män då kvinnors problem antas bero på inre faktorer 
såsom bristande självförtroende eller trauma (Fäldt&Kullberg 2012:157). Även genuskontraktet 
påverkar, mammor ses oftare som viktigare för barnet, vilket  ibland leder till att fadern uppfattas 
som ett komplement till modern och därmed inte integreras i lika stor utsträckning (Herz&Wallroth 
2012:89). Utifrån föreställningar om hegemoniska maskuliniteter ses män ofta som  självständiga 
och kapabla, något som påverkar deras möjligheter att få hjälp och stöd men även insatsers 
utformning. Följaktligen reproduceras genussystemet och tillhörande könsstereotyper även inom det 
sociala arbetets praktik. 

3.4 Sammanfattning
Kunskapssociologin utgör studiens teoretiska utgångspunkt och bidrar med analysverktyg för att 
förstå hur respondenterna konstruerar sin förståelse av socialtjänsten, bemötande och 
hanteringsstrategier. Voice, exit och loyalty kan vidare användas för en fördjupande analys rörande 
hanteringsstrategier som protester och därmed klargöra konstruktionernas innebörd och funktion. 
Integreringen genussystem och hegemoniska maskuliniteter möjliggör genusfärgad analys av 
konstruktionerna och även möjlighet till en strukturell förankring av resultaten. Den empiriska 
analysen kan vidare relateras till genusstrukturers inverkan på erfarenheter av bemötande och 
hanteringsstrategier. Nästa kapitel behandlar studiens praktiska tillvägagångssätt. 

17



4. Metod 

I det här kapitlet  presenteras studiens metodologiska utgångspunkter på ett teoretiskt plan så väl 
som den praktiska implementeringen av metodvalen vid urval, datainsamling och analys. Löpande i 
texten infogas kommentarer om hur metodvalen påverkar studiens kvalité, tillförlitlighet och 
giltighet. Metodologiska begränsningar och etiska hänsynstaganden återfinns i kapitlets avslutning.  
En fyllig redogörelse för stegen i forskningsprocessen ökar möjligheten att bedöma resultaten och 
eventuellt replikera studien (Guba1985; Guba&Lincoln 1994). Metodavsnittets omfattning bör 
därmed ses som ett steg i processen att försäkra studiens kvalité. 

4.1 Forskningsansats
Studien utgår  från en kvalitativ forskningsansats och data har samlats in genom tematiskt öppna 
intervjuer med 31 pappor. Databearbetning har bestått av tematisk kodning och dataanalysen har 
genomförts med narrativ analys och diskursanalytisk dekonstruktiv läsning. Angreppssättet 
bedömdes kunna producera ett  fylligt och detaljrikt  datamaterial, känsligt för nyanser, samt 
möjliggöra ett flexibelt och öppet förhållningssätt till empirin. Intervjupersonerna kunde därmed 
utgöra arbetsprocessens centrum. Detta uppfattades som nödvändigt för att uppnå studiens syfte att 
beskriva hur pappor konstruerar socialtjänst, bemötande och hanteringsstrategier. Metodologiskt har 
studien inspirerats av etnografiska forskningsmetoder och intagit ett  socialkonstruktionistiskt 
förhållningssätt till kunskap. Utgångspunkten har därmed varit att  kunskap  konstrueras i samspelet 
mellan respondenten och intervjuaren, vilket innebär att intervjun inte är objektiv utan en produkt 
av socialt samspel (Aspers 2011).  Förhållningssättet har varit användbart för att  förstå interaktionen 
och maktasymmetrin mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

Studien gavs även en explorativ karaktär med rötter i etnometodologin, vilket möjliggjorde att 
insamlad data, frågeställningar, analys och teori kunde förändras i takt med att ny kunskap 
inhämtades från fältet eller tidigare forskning. Därmed skapades ett ramverk byggt på flexibilitet, 
närhet och öppenhet mot den enskilde deltagaren och hans verklighet. Eftersom studien syftar till att 
beskriva subjektiva erfarenheter av ett socialt konstruerat fenomen, har resultatens överförbarhet 
inte varit i fokus under forskningsprocessen. Resultat från mindre och kvalitativa urval, som 
överensstämmer med tidigare forskning, kan dock antas ha en ökad överförbarhet (Bryman 2002, 
Kvale&Brinkman 2009). Texten kommer nu att övergå till det praktiska genomförandet. 

4.2 Urval och avgränsningar
Snöbollsurval har använts för att få kontakt med personer i fält. Det innebär att kontakt från början 
upprättas med personer i fält, vilket möjliggör kontakt med andra potentiella deltagare (Bryman 
2002:115). Urvalsprocessen har möjliggjort kontakt med individer, som troligen inte nås genom 
urval baserade på myndighetsregister eller annonsering i myndighetens lokaler. Detta var en central 
aspekt av studien då tidigare forskning enbart  använder urval baserade på myndighetsregister. 
Studien antas därmed nå en ny grupp individer som vanligtvis inte kommer till tals. I syfte att 
specificera och avgränsa urvalet  formulerades från första början tre kriterier, som är gemensamma 
för de 31 deltagarna i studien: 
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• Deltagaren är pappa.

Deltagaren definierar sig som far till ett eller flera barn. Ordet pappa är därmed inte 
automatiskt kopplat till det juridiska begreppet vårdnad. 

• Deltagaren har, i egenskap av pappa, haft kontakt med socialtjänsten i Uppsala kommun.

Socialtjänsten har avgränsats till enheter som har delegation på myndighetsutövning och 
arbetar med frågor som rör barn, ungdomar och familjer. Inkluderade är de fyra enheterna 
Barn och Familj, Familjerättsenheten, Mottagningsenheten, placeringsenheterna och de fyra 
Ungdomsenheterna. Uppsala kommun utgör det geografiska område som enheterna ansvarar 
för.

• Deltagaren har erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk.

Kriminalitet definieras som en eller flera begångna handlingar som i svensk lagstiftning 
klassas som brottsliga. Definitionen är bred för att möjliggöra deltagarnas identifiering med 
begreppet och inbegriper: pågående eller avslutad aktivitet, allt från innehav av en mindre 
mängd narkotika till allvarligare brott och personer som avtjänat fängelsestraff och individer 
som är ostraffade. 

Missbruk beskrivs även som bruk av narkotiska preparat men i studien används konsekvent 
ordet missbruk. Det är möjligt att personer, som av samhället definieras som missbrukare 
utifrån innehav eller sporadiskt bruk av narkotiska preparat, själva definierar sig som brukare 
av den aktuella substansen. Resonemanget bygger på att alkohol är det berusningsmedel som i 
det svenska samhället är sanktionerat  och tillåtet att inta i relativt stora mängder, utan att 
personen klassificeras som missbrukare. Deltagaren definierar själv huruvida denne har 
erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk.

Uppgifter om bakgrundsfaktorer grundas på självrapportering och har av integritetsskäl inte 
kontrollerats. Risken finns att vissa uppgifter är felaktiga, vilket inverkar negativt på studiens 
tillförlitlighet och giltighet. Fem deltagare har frivilligt och utan påtalan från intervjuaren delgivit 
dokument, domar och utredningar, vilka i samtliga fall stödjer lämnade uppgifter. Lämnad data kan 
därmed antas överensstämma med information i myndighetsregister, vilket stärker resultatens 
giltighet och tillförlitlighet. Två kontakter fanns ursprungligen i fältet och ledde vidare till möten 
med andra personer inom urvalsgruppen. Till en början uppstod svårigheter att hitta deltagare till 
studien och jag vände mig då till ett antal organisationer. Genom organisationen Pappavarför fick 
jag kontakt med tre informanter. Under försommaren 2014 ringde ett antal pappor för att berätta att 
studien var viktig men att de inte vågade delta trots löften om konfidentialitet. Dessa personer 
uttryckte oro över eventuella konsekvenser från socialtjänsten om personen/familjen identifierades. 

Det slutgiltiga urvalet  består trots detta av 31 pappor. Telefonsamtal har genomförts med dubbla 
antalet individer, vilka av rädsla inte tillåtit  att samtalen spelats in och därmed exkluderats från 
urvalet. En stor mängd data är å ena sidan en styrka eftersom fler berättelser innebär ett mer 
nyanserat material med större antal exempel men å andra sidan en svaghet då datamaterialet  kan 
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vara svårt att hantera och överblicka. I båda fallen kan kvalitén på data och resultat påverkas. 
Baserat på uppgifter från de senast tillkomna papporna finns ingen indikation om att de rör sig i 
samma kretsar. Kontaktuppgifterna verkar ha spridit sig från de två ursprungskontakterna och sedan 
vidare. De inkluderade deltagarna är troligtvis inte del av samma gruppering eller umgängeskrets. 
Tillförlitligheten bör inte vara påverkad däremot har 10 av 31 deltagare använt skyddat nummer vid 
kontakt. Det är därför teoretiskt möjligt att  det rör sig om samma individer som ringt flera gånger. 
Vid jämförelser av inspelningar och intervjuutskrifter tycks berättarteknik, ordval och röster mycket 
olika mellan ett skyddat nummer och de övriga 30 deltagarna varav det är otroligt men inte omöjligt 
att det rör sig om samma individ/individer.  

4.3 Presentation av deltagarna
Studiedeltagarna kommer nedan att presenteras utifrån kodade bakgrundsuppgifter. De 31 
deltagarna kommer att  presenteras i text men uppgifterna visualiseras ibland i tabeller. Några 
deltagare har valt att inte besvara alla frågor om bakgrund, vilket innebär att antalet inte alltid 
uppgår till 31. Åldersfördelningen är jämn och deltagarna är mellan 19-70 år gamla. Majoriteten av 
deltagarna har 1 barn. Därefter återfinns deltagare med 2 eller 3 barn, vilket förekommer i liknande 
utsträckning. 4 eller 5 barn är mer ovanligt och uppges av 4 respondenter. Totalt  har 6 deltagare 
erfarenhet av familjehemsplacering och 4 informanter har barn som vid intervjun är 
familjehemsplacerade.                

Avseende civilstatus framkommer att majoriteten av deltagarna är i ett  förhållande: 3 är gifta, 7 är 
sambo, 8 är i någon annan typ av kärleksrelation och 10 pappor uppger att de är singel. Den 
vanligaste boendeformen är lägenhet (17 deltagare), 7 respondenter uppger att  de bor i radhus eller 
villa, 1 är inneboende och 1 bor kollektivt. 2 deltagare är vid intervjun frihetsberövade, 1 befinner 
sig på kriminalvårdsanstalt och 1 på behandlingshem. Rörande sysselsättning har 10 deltagare 
tillsvidareanställning, vanligen inom ett fysiskt  påfrestande praktiskt yrke. 4 pappor driver egna 
företag, 4 respondenter studerar, 4 deltagare har timvikariat och 2 är arbetslösa. 3 har hamnat i 
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kategorin ”övrigt”. Där återfinns 1 sjukskriven, 1 pensionär och 1 deltagare som uppger att han 
försörjer sig ”på annat sätt”. 

Gällande urvalskriterierna framgår att 11 deltagare har haft  kontakt med en enhet enligt  följande: 1 
pappa var på Mottagningen vid ett tillfälle, 7 respondenter har enbart haft kontakt med någon av 
enheterna Barn och Familj och 3 deltagare har enbart haft kontakt med Familjerättsenheten. 19 
deltagare har haft kontakt med två eller fler enheter, vilket framgår i tabellen nedan.

1 = Mottagningen   2 =  Barn och Familj   3 = Familjerätt   4 = Placering   5 = Ungdom 

Förklaring:

1+2 betyder att  deltagaren har haft  kontakt  med Mottagningen och en av enheterna Barn 
och Familj.

1+2+3 innebär att deltagaren haft kontakt  med Mottagningen, Barn och Familj  och 
Familjerätt.

Vidare uppger 9 deltagare att  de har erfarenhet av missbruk eller bruk av narkotiska preparat och 
samtliga är nyktra idag. 10 pappor anger erfarenhet av kriminalitet, vilket rör allt från 
trafikförseelser till misshandel och dråp. 11 deltagare rapporterar erfarenhet av samtidig kriminalitet 
och missbruk. Av de 21 respondenter som uppgett kriminalitet beskriver 4 att de lämnat  det 
kriminella livet och 7 uppger att  de har en dom från svensk domstol, varav några avtjänat 
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fängelsestraff. 1 pappa beskriver relativt omfattande tidigare kriminalitet och missbruk men 
poängterar att han är ostraffad. 

Utöver detta kan ytterligare tre bakgrundsfaktor vara relevanta: Deltagarens inställning till att 
framföra åsikter, huruvida deltagaren är vårdnadshavare och deltagarens inställning till 
socialtjänsten som helhet. 14 deltagare uppger att de ibland framför åsikter till myndigheten. Dessa 
pappor beskriver ofta att  de slutat framföra åsikter eftersom deras erfarenhet är att det inte ger några 
resultat, alternativt negativa följder. Ytterligare 14 informanter uppger att de aldrig framför åsikter. 
1 pappa berättar att han anmält socialtjänsten i Uppsala kommun till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). 6 deltagare uppger att de i anknytning till Uppsala kommuns brukarundersökning 
2013 erhöll enkäten men aktivt valde att inte delta. 

Majoriteten av deltagarna (18 av 31) har gemensam vårdnad och av dessa presenterar 11 enbart 
negativa erfarenheter, 2 enbart  positiva samt 5 både positiva och negativa erfarenheter. 7 pappor är 
inte vårdnadshavare och redovisar enbart negativa erfarenheter av kontakt med socialtjänsten. 3 
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pappor har ensam vårdnad, av dessa rapporterar 1 enbart  negativa erfarenheter, 1 enbart positiva 
och 1 både negativa och positiva erfarenheter. Totalt är 21 av 31 pappor vårdnadshavare av dessa är 
12 negativa, 3 positiva och 6 både negativa och positiva. I frekvenstabellerna nedan beskrivs detta 
grafiskt. 
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4.4 Datainsamling
Utöver intervjuerna består datamaterialet av fältanteckningar och övrig dokumentation. I den 
nedanstående texten redovisas av utrymmesskäl enbart omständigheter kring intervjuerna, då det är 
detta material som används i resultatavsnittet. Intervjuerna och intervjusituationerna skiljer sig åt. 5 
intervjuer är tematiskt öppna intervjuer, som genomfördes i deltagarens hem, under en till två 
timmar. 26 är telefonintervjuer och det inspelade materialet är allt från tre minuter till drygt  en och 
en halv timme. 1 informant har kommunicerat via brev då han befann sig på kriminalvårdsanstalt 
och 1 intervju har skett via Skype. Gemensamt för intervjuerna är att de är utformade utifrån en 
uppsättning teman, vilka är formulerade som stödord och konstruerade utifrån studiens 
frågeställningar. 

De teman som formulerats före intervjun var ett ramverk inom vilket intervjupersonen och 
intervjuaren samspelade. Alla intervjuer fördes som vanliga samtal och hade en fri struktur för att 
ge intervjupersonen tillfälle att påverka vilka ämnen och perspektiv som togs upp. I syfte att stärka 
resultatens tillförlitlighet och giltighet har intervjuaren kontrollerat att hon uppfattat 
intervjupersonen korrekt genom spegling och ibland direkta frågor. Maktasymmetri mellan 
intervjuare och intervjuperson kan antas påverka resultatens tillförlitlighet, intervjuareffekt. Det 
innebär att intervjupersonen uppger information hen tror intervjuaren vill ha. Genom vald metod 
har intervjupersonerna erhållit  en viss makt i intervjusituationen genom möjligheten att ställa krav 
på genomförande och/eller tillrättavisa intervjuaren. Detta gäller i huvudsak de fem 
djupintervjuerna. Vid telefonintervjuerna utjämnades makten genom att  individen som ringer 
besitter information intervjuaren vill ta del av och deltagaren kan välja att lämna ut  eller inte lämna 
ut.

På detta sätt har relativ balans uppnåtts under intervjuerna, men intervjuaren har slutgiltigt 
tolkningsföreträde och därmed exekutiv makt över projektet.  Det är faktum det inte går att bortse 
ifrån. Att intervjuaren arbetar inom myndighetsutövande socialtjänst i Uppsala kommun kan också 
påverka resultatens giltighet, då det kan påverka maktasymmetrin eller intervjupersonens möjlighet 
att  vara ärlig. Intervjuareffekten minskar automatiskt vid telefonintervjuer men svårigheter att 
upprätta kontakt och kontrollera information kan istället uppstå (Bryman 2002; Jacobsen 2007). 
Telefonintervjuerna bör nämnas mer specifikt då vissa samtal har varit långa men det inspelade 
materialet bara består av tre eller fyra minuter. Orsaken till detta är rädsla för konsekvenser om 
myndigheten skulle kunna identifiera deltagaren. Vid dessa intervjuer har bakgrundsfaktorer 
antecknats separat och sedan förts in i Appendix. Det inspelade materialet har hanterats enligt 
nedan. Andra telefonintervjuer har varit mycket långa och påminner mer om djupintervjuerna. 

Alla intervjuer spelades in och ljudupptagningarna är av god kvalité, vilket har underlättat 
korrektheten och detaljrikedomen i utskrifterna och därmed ökat studiens tillförlitlighet och 
giltighet (Kvale&Brinkman 2009; Guba 1985; Guba&Lincoln1994). Intervjuerna har transkriberats 
i detalj, bland annat har pauser, småord och felsägningar inkluderats. Alla intervjuutskrifter har 
kontrollerats för att säkerställa att ljudupptagningen överensstämmer med textversionen. När 
informationen varit oklar har den om möjligt kontrollerats med deltagaren för att säkerställa 
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giltigheten. Datamaterialets olika karaktär innebär att särskild vaksamhet och upprepade kontroller 
genomförts för att säkra kvalitén. 

4.5 Dataanalys
Tidigare kvalitativa studier använder i huvudsak analysmetoder för att upptäcka mönster eller 
försöker hitta en inneboende och därmed till viss grad allmängiltig mening i resultaten. Den här 
studien har valt tillvägagångssätt som möjliggör analys av hur förståelse och fenomen skapas 
genom språk och berättelser. Inspiration för dataanalys hämtades därför från narrativa och 
diskursiva metoder. Perspektiven upplevdes kompatibla med datamaterialets utformning samt 
möjliggjorde återkoppling till den teoretiska förklaringsmodellen. Djupintervjuerna, 
telefonintervjuerna och brevet har i dataanalysen behandlats som likvärdiga och analysen har skett i 
fyra steg. 

Först kodades datamaterialet för bakgrundsfaktorer i TAMSAnalyzer, ett analysprogram utvecklat 
för etnografisk och diskursanalytisk kodning: 

• Ålder, civilstatus, boende, sysselsättning och antal barn.
• Enheter deltagaren varit i kontakt med. 
• Redogörelser för kriminalitet och/eller missbruk, eventuella domar samt status vid 

intervjun. 
• Framförande av åsikter och deltagande i brukarundersökningen hösten 2013.
• Vårdnadshavare.  

Sedan kodades varje intervjuutskrift  avseende citat  som uppger positiva eller negativa erfarenheter 
av bemötande, vilka sedan sammanställdes kvantitativt medelst en enkel beräkning av vilka citat  
som förekommer och om de har positivt eller negativt innehåll. Syftet var dels att avgöra 
deltagarens generella inställning till socialtjänsten och dels att isolera citat där erfarenheter av 
bemötande konstrueras. Resultaten av kodningen återfinns i Appendix. 

Vidare består datamaterialet av mer eller mindre strukturerade berättelser. I syftet att skapa logisk 
tidsföljd strukturerades citat från intervjuerna med inspiration från Labovs narrativa analys (1972, 
2001). Således var det möjligt att  analysera hur intervjupersonerna konstruerar socialtjänsten, 
bemötande och hanteringsstrategier. Rent praktiskt  kodades intervjuutskrifterna i TAMSAnalyzer 
utifrån kategorierna: 

• bakgrund (citat som anger orsaker och bakgrund till kontakten med socialtjänsten)
• händelseförlopp (citat som beskriver vad som praktiskt hände)
• konsekvenser (citat där deltagaren uppger praktiska och emotionella följder) 
• reflektioner (citat där informanten förklarar och delar tankar om kontakten och följderna)

Vid långa och detaljrika berättelser fördes citaten samman genom att de klipptes ut och klistrades in 
i word-dokument för att skapa enhetliga och tidsmässigt logiska berättelser. Analysen har 
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möjliggjort citat som ger en helhetskänsla av deltagarens totala erfarenhet eftersom bakgrund, 
händelseförlopp och reflektion kunnat integreras i samma citat. Totalt 24 word-dokument med 
sammanställda berättelser skapades. I 7 av intervjuerna var det inspelade materialet alltför begränsat 
för att  genomföra den ovan beskrivna narrativa analysen. De sammanställda berättelserna kodades 
utifrån teman baserade på studiens frågeställningar och teoretiska förklaringsmodell, i syfte att 
underlätta analys och sammanställning av resultaten:

• Konstruktioner av socialtjänsten som organisation
• Förvirrande och svårförståelig
• Skrämmande och hotfull

• Konstruktioner av bemötande
• Positiva erfarenheter
• Negativa erfarenheter

• Konstruktioner av hanteringsstrategier
• Voice - aktiva protester
• Exit - passiva protester
• Loyalty
• Grafiskt bildspråk

Valda citat i resultatdelen analyserades sedan utifrån en diskursanalytisk dekonstruktiv läsning i 
syfte att  förstå hur deltagarna formar och förstår verkligheten med hjälp av språket. Detta, då 
språket i tidigare forskning (Baum&Negbi 2013) lyfts fram som ett särdrag i pappors berättelser 
samt socialkonstruktionismens beskrivning av språkliga symboler som människans viktigaste 
verktyg för konstruktion av verkligheten. Roller, begrepp, förklaringar och hanteringsstrategier, som 
identifierats i tidigare analys, plockades ut i syfte att  konstruera motsatsen till den konstruerade 
bilden av verkligheten. På detta sätt har en närhet till datamaterialet  upprättats, vilket gjort att 
analysen dels förenklats och dels komplicerats eftersom datamaterialets bredd blivit tydlig.  

4.6 Etiska hänsynstaganden
Studien har genomförts med beaktande av Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer. 
Alla deltagare har informerats om studiens syfte, hur data samlas in, hanteras och presenteras samt 
att  deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Alla deltagare anses därför ha lämnat 
informerat samtycke till att  delta i studien. Deltagarna har av etiska skäl informerats om att 
intervjuaren arbetar inom myndighetsutövande socialtjänst samt att orosanmälan kommer att  göras 
till socialtjänsten om information framkommer som indikerar att barn kan fara illa. Detta kan 
upplevas stå i motsättning till nyttjandeprincipen men hänvisning görs då till Socialstyrelsens 
rekommendation (2014-03-27) och utifrån denna hävdas att barnets säkerhet och hälsa går före 
informantens integritetsskydd.
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Ljudfiler och transkriptioner har skyddats med tre separata lösenord. Transkriptioner och 
fältanteckningar har även sparats i krypterad kopia på extern hårddisk. I all textdokumentation 
används fingerade namn och eventuella omskrivningar. Datamaterialet har därmed hanterats i 
enlighet med Vetenskapsrådets (2011) konfidentialitetsprincip. I den färdiga studien har 
intervjupersonernas identiteter anonymiserats genom omskrivningar och åldersgrupperingar. Flera 
deltagare har uttryckt stor oro för att socialtjänsten skulle kunna identifiera dem. Stor vikt har därför 
lagts vid att skydda intervjupersonernas identiteter. Ett självklart etiskt  ställningstagande är att 
deltagaren inte får ha varit min klient och att  jag i framtiden inte heller handlägger ärenden där en 
deltagare är berörd. Deltagandet i studien är inte förknippat med risker för deltagarna. Intervjuerna 
kan möjligen väcka svåra känslor under eller efter intervjuerna, då ämnen av känslig och mycket 
personlig natur behandlats. De flesta deltagarna har beskrivit intervjuerna som en positiv upplevelse 
eller process eftersom de upplevt sig som aktörer med möjlighet att påverka utvecklingen inom 
socialtjänsten.

4.7 Metodologiska begränsningar
Studien berör ett känsligt ämne vilket innebär att många inte vågar delta och att det finns risk för att 
värdefull information undanhålls för att försvåra identifiering. I vissa avseenden uppstår 
frågetecken kring studiens tillförlitlighet och giltighet då information inte kontrollerats och flera 
informanter ringt från skyddat nummer. Studien har från början haft problem med bortfall. Stora 
populationer har uteslutits vid urval då de inte tillåtit ljudupptagning, uteblivit från planerade 
intervjuer eller helt enkelt inte tagit kontakt. Det är möjligt att de individer som deltagit är de som 
ändå tror att  förändring är möjlig och därmed inte är representativa för gruppen som helhet. De mest 
utsatta kanske därför inte finns representerade i datamaterialet. Resultaten bör därför ses som just 
subjektiva berättelser om bemötande, framförda av de som kan och vågar berätta.
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5. Resultat

Resultaten från de 31 intervjuerna kommer nedan att presenteras i syfte att beskriva hur pappor med 
erfarenhet av kriminalitet och/eller missbruk konstruerar socialtjänstens organisation samt 
erfarenheter av bemötande. De strategier papporna använder för att hantera kontakten med 
myndigheten redogörs under egen rubrik och presentationen följer en tematik baserad på 
Hirschmanns teori (1970, 1974) om aktiva och passiva protester. Resultaten diskuteras löpande i 
förhållande till teori och tidigare forskning. Texten fokuserar på hur socialtjänst, bemötande och 
hanteringsstrategier konstrueras. Vid några tillfällen förekommer avsiktligt långa citat, där papporna 
med egna ord konstruerar sin bakgrund eller följder av en erfarenhet. Orsaken är att skapa en 
enhetlig förståelse av sammanhanget citatet illustrerar och att  ge nödvändig kunskap om intrigens 
bakgrund för att förstå dess senare förlopp och konsekvens (Labov 1972, 2001). Papporna får 
därigenom med egna ord skapa citatens kontext.

5.1 Konstruktioner av socialtjänsten 
Socialtjänsten som organisation konstrueras återkommande av papporna i datamaterialet som 
förvirrande och svårförståelig vid den första kontakten. Detta är ett tema som även återfinns i 
tidigare forskning (Dumbrill 2006; Rautio 2012). Socialtjänsten konstrueras som förvirrande utifrån 
berättelser om svårigheter att få kontakt med rätt person och skapa en enhetlig bild av 
organisationen.

i början var’e svårt å förvirrat, ja visste inte riktigt vem som 
var vem å vilket ansvar de hade .... den ena kunde inte göra 
det men hade ansvar för det å den andra kunde bara göra det 
men inte mer än så, å, ’åh nej, då måste ja vända mig till den’ 
eller den som var duktig på just de där [...] det är ingen kul 
känsla men ibland måste man säga till ... för det där 
kringskickandet hit och dit, upp å ner, det tar på krafterna ... å 
när en väl säger till så säger soc ’det är så det är’, ’det är inte 
vi som bestämmer’, ’lika jobbigt för oss’ ... som om det blir 
bättre för mig. (Pappa 5)

Brister i organisationen konstrueras genom beskrivningen av de anställdas oförmåga att hjälpa 
pappan till rätta, vilket kan jämföras med socialtjänstens skyldighet att enligt förvaltningslagen (FL; 
1986:233) 4§ hänvisa medborgaren till rätt instans samt ge vägledning och råd. Pappan beskriver att 
han framför kritik till myndigheten och återger tolkningar av socialsekreterarnas svar. Medelst detta 
konstrueras bilden av hierarki dels som en del av myndighetens organisation och dels som ett 
verktyg för att legitimera brister i verksamheten. En annan pappa beskriver hur han under en längre 
tid hänvisades från enhet till enhet utan att erbjudas hjälp eller stöd.
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först skickade jag in en ansökan om kontaktperson för 
umgänge eftersom barnens mamma inte lät mig träffa dom ... 
det är en lång historia [...] men, var var jag? ... jag skickade in 
ansökan, hänvisades till familjerätten, som hänvisar till barn 
och familj, som hänvisar till familjeenheten, som hänvisar till 
familjerätten ... runt, runt, runt i flera månader ... ingen tar 
ansvar för någonting på det där stället ... så blev det skit 
också till sist å massa jobb för alla. (Pappa 4)

En trög och ineffektiv socialtjänst konstrueras där familjer som vill ha hjälp hamnar mellan stolarna 
och de anställda beskrivs utnyttja den svåröverblickbara organisationen för att  slippa ansvar. Detta 
är en situation som i tidigare forskning beskrivs kunna leda till stress, frustration och irritation  
gentemot myndigheten (Buckley  et al. 2010). Den grupp  pappor som konstruerar socialtjänsten som 
förvirrande och svårförståelig uttrycker ofta en önskan om mer kontakt med socialtjänsten. Andra 
grupper däremot kan önska mindre kontakt med myndigheter överlag och liknar socialtjänsten vid 
en anonym angripare som våldgästar deras vardagsverklighet. Genom att  referera till socialtjänsten 
med ord som ”de”, ”dom” och ”soc” anonymiseras organisationen och konstrueras som ett anonymt 
byråkratiskt maskineri. Detta exemplifieras i följande citat: 

bara så där va ringer dom å e i luren, å bara ’hej, det har 
kommit en anmälan om (barnet) å du ska komma hit!’ de e 
liksom inte respekt va ... bestämma, de e va de vill ... bara 
så där, ingen information, ingenting va, en tid å adress 
bara i örat  [...] på förhör, bara i örat va, för å se om man 
passar dom eller inte. (Pappa 1)

I berättelsen framträder en ansiktslös makthavare som plötsligt finns i pappans liv och kan 
bestämma över honom. Det gäller att ”passa in” i en okänd mall och slumpen avgör vad den du 
träffar kräver. Detta konstruerar en centralisering av makt till den enskilda tjänstemannen och 
förekomst av godtycklighet i organisationen. En barriär byggs mellan medborgaren och 
socialtjänsten medelst myndighetens rätt att  ”bestämma” och kalla till ”förhör”. Socialtjänstens 
legitimitet som organisation ifrågasätts genomgående i datamaterialet genom att respondenterna 
använder ordet ”förhör” där praktikerna talar om ”besök” eller ”samtal”. 

Ytterligare ett citat, som presenteras på nästa sida, har valts ut  för att illustrera denna konstruktion 
av myndigheten. I citatet konstruerar pappan socialtjänstens organisation medelst liknelser till 
tidigare tester Värnpliktsverket genomförde i samband med den allmänna värnpliktsmönstringen. 
Syftet med socialtjänstkontakten framstår som en undersökning för att se om pappan är en bra 
förälder, vilket  jämförs med diskursen om en bra soldat (Riksarkivet 2013).  Pappan beskriver att 
två skilda myndigheter, socialtjänsten och Värnpliktsverket, använder samma papper och pennor, 
vilket länkar samman två annars skilda verkligheter. Gränserna mellan myndigheterna suddas ut och 
de börjar bilda en gemensam myndighetsfront.
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ja kallades till förhör via brev av soc ... de va som strömning, 
nej, nej, ja menar mönstringen, ’passar du oss?’ ... ’kan du 
hoppa så här högt?’ ... ’tycker du om att  skjuta?’ ... ’är du sjuk 
i huvet?’ ... samma visa fast  i fåtölj på ett kontor ... men 
pappret å pennan var samma. (Pappa 2)

I nästföljande citat utvecklas konstruktionen av en enad myndighetsfront genom att Polisen (”aina”) 
likställs med socialtjänsten: 

ja ha vart  hos aina å så, du vet, polisen, säger säkert du,  
jättemånga gånger, förhör å sån skit för skit man gjort å 
ibland inte gjort men de förhör ändå, massa gånger [...] du 
vet, soc de e samma grej, de har sin lista å saker man ska 
erkänna å om man inte gör de då blir de .... va e de man 
säger? pest eller kolera, du vet, man kan aldrig, aldrig, göra 
rätt  i soc eller aina ögon ... tjalla du inte ... man lämnas aldrig 
ifred å de slår tills man e en blöt pannkaka ... tjallar du, du 
eller ungen åker till Haparanda. (Pappa 3)

I citatet betonar pappan sin erfarenhet från kontakt med både Polisen, ”aina”, och socialtjänsten, 
”soc”. Pappan artikulerar att han vet hur det går till, att de ”gillar förhör” och förmedlar att det inte 
finns några bra val i kontakt med myndigheter för hur ”man” än gör slår de ”tills man e en blöt 
pannkaka”. De pappor som använder ordet ”förhör” likställer socialtjänstens befogenheter med 
Polismyndighetens och de konstruerar således en gemensam och sammanslagen myndighet, som 
blir till ”Myndigheten med stort  M”. I pappornas verklighet finns det inga skillnader mellan 
socialtjänsten, Värnpliktsverket, Polisen eller andra myndigheter, ”de e samma grej”. ”Myndigheten 
med stort M” konstrueras som ett  ondsint och fristående väsen, ett  institutionaliserat  fenomen 
utanför människans kontroll (Berger&Luckman 1998). 

Sammanfattningsvis återfinns i datamaterialet två typer av konstruktioner, socialtjänsten beskrivs 
antingen som en svårförståelig och förvirrande organisation eller som en hotfull och anonym 
myndighetsfront. Dessa två teman, den förvirrande myndigheten och den hotfulla myndigheten, är 
vanligt förekommande i tidigare forskning (Coady et al. 2012; Müssner 2012). Den förvirrande 
myndigheten konstrueras av pappor som ofta önskar mer kontakt med socialtjänsten men upplever 
att  den nuvarande organisationen är svår att förstå och blir till ett hinder för att få hjälp och stöd. 
Den hotfulla myndigheten konstrueras av pappor som önskar mindre kontakt med myndigheter och 
socialtjänsten konstrueras som ett ansiktslöst och hotfullt maskineri. 
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5.2 Konstruktioner av bemötande
I tidigare forskning beskrivs att negativa upplevelser av myndighetskontakt kan kompenseras av en 
positiv relation till socialsekreteraren (de Boer&Coady 2006; Müssner 2012). I datamaterialet 
återfinns få positiva erfarenheter av bemötande och några av dessa pappor beskriver också stora 
ingrepp i privatlivet. I konstruktioner av bra bemötande hänvisar papporna ofta till 
socialsekreteraren som ”hon” eller ”han”, vilket förstärker bilden av en specifik och närvarande 
individ. Bra bemötande kan exempelvis konstrueras som att erhålla relevanta insatser, vilket även 
betonas i tidigare forskning (Mason 2011).  

jag har själv enbart positiva upplevelser från kontakten, vi 
träffade trevliga, kunniga och vänliga människor som ville 
hjälpa oss och gjorde det bästa av de resurser som fanns, alla 
fick stöd på olika sätt [...] vi är inte ensamma nu det  är väl 
den största skillnaden, det finns någon att ringa om det  krisar 
till sig [...] hon vi träffade var bra, svarade i telefon, visste 
vilka vi var, tog oss på allvar och var närvarande [...] man 
kände sig viktig hos henne.  (Pappa 11)

Socialsekreteraren konstrueras av pappan som en ”vänlig” och ”kunnig” individ som gör sitt bästa 
för att ge familjen stöd i en svår livssituation. Pappan beskriver följaktligen att han känner sig 
”tagen på allvar” och  ”viktig”. Bra bemötande konstrueras som tillgänglighet och exemplifieras av 
socialsekreteraren som svarar i telefon och är ”närvarande”. Även i tidigare forskning framhålls 
tillgänglighet som viktigt för föräldrars upplevelser av bemötande (Buckley et al. 2010; Coady et  al. 
2012). Den starka anknytningen till socialsekreteraren konstruerar lojalitet, vilket möjliggör 
kopplingar till Hirschmanns begrepp ”loyalty”. Organisationen har bytts mot en specifik person och  
baserat på detta kan pappan samtidigt konstruera bra bemötande och en hanteringsstrategi. 
Närvaron av ”loyalty” kan indikera att det finns brister men att individen väljer att bortse från dessa. 

En annan pappa konstruerar tillgänglighet genom att beskriva en socialsekreterare som erbjöd 
honom extratid efter ett möte och som tog sig tid att  fråga hur han mådde några dagar senare.  Bra 
bemötande konstrueras vidare genom att pappan lyfter särskilt värdefulla kunskaper hos 
socialsekreteraren, exempelvis kännedom om barn i allmänhet och den specifika familjens situation 
samt erfarenheter av våld i familjen. I SOU 1997:116 återfinns de två första kunskapsområdena i en 
beskrivning av vad som krävs av socialsekreteraren för att göra en bedömning av barnets bästa, 
vilket tyder på att pappan är inläst och övertagit delar av myndighetens verklighet.

en som förstår det där med barn, en som ser att man gör sitt 
bästa fast det  blir fel, inte alltid men ibland, en som faktiskt 
satt sig in i vår situation och våra barn, en som förstår att 
även män kan fara illa när det förekommer våld [...] den här, 
ja precis, det var den ja tror gjorde lite extra så där, jag fick 
stanna lite längre en gång till exempel, en gång var ja ledsen 
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å då ringde de tillbaka någon dag senare, om utredningen, 
men den här kom ihåg att  jag inte mått bra och frågade hur 
det var nu. (Pappa 19)

Ett annat tema som återfinns i tidigare forskning (Baum&Negbi 2013) och även konstrueras av 
pappan ovan är bra bemötande som bekräftelse, positiv feedback eller erkännande från 
socialsekreteraren. Papporna i datamaterialet värderar och bedömer även erfarenheter genom 
jämförelse mellan den egna internaliserade bilden av socialtjänsten och det verkliga mötet, vilket 
kan innebära realistiska förväntningar på socialtjänsten. Realistiska förväntningar kan innebära att 
det inte uppstår konflikt mellan verkligheterna eftersom de överensstämmer med varandra. Positivt 
bemötande konstrueras nedan medelst en internaliserad bild av socialtjänsten jämförd med den egna 
erfarenheten. 

allt det svåra va lugnt, nästan för snällt ibland, som om soc 
gick på tå och inte riktigt sa men ändå sa [...] jag fick till och 
med vara med (barnet) i början i familjehemmet ... för att 
sedan gå in i behandling då ... de blev liksom inte jättehemskt 
som för typ andra där de hämtar med polis å rycker å skriker, 
vi hade väl tur kan man nog säga [...] man kan säga att ja va 
knarkare å sen lite pappa å sen nästan bara missbrukare och 
nu långsamt bara pappa igen [...] hade de inte kommit då 
kunde vi hamnat var som helst  ... nu blir allt bara ... bättre ... 
på nått vis är ja glad att det blev så här.  (Pappa 18)

Pappan konstruerar först bemötande utifrån den egna praktiska erfarenheten med orden ”lugn” och 
”snäll”. Socialtjänsten beskrivs ”gå på tå” och slussar honom varsamt genom olika sociala roller. 
Sedan jämför pappan erfarenheten med andras överförda förståelse av verkligheten som  
”jättehemsk” och där socialtjänsten ”hämtar med polis å rycker å skriker”. Pappan legitimerar 
skillnaderna i bemötande genom att framhäva att  han haft ”tur”. Det är en slump att det gick bra, 
vilket påminner om den tidigare konstruktionen av den hotfulla myndigheten. Genomgående 
undviker pappan att  göra definitiva uttalanden om socialtjänsten, vilket kan vara en följd av att en 
inre konflikt uppstått när två bilder av verkligheten kolliderar (Berger&Luckman 1998). Följden är 
att  konstruktionen av myndigheten uttrycker ambivalens, å ena sidan en lugn, snäll och stödjande 
kraft och å andra sidan ett samtidigt ifrågasättande av myndighetens trovärdighet. 

Pappans ambivalens kan också förklaras med att han befinner sig i en process då han nyligen 
avslutat en lång missbruksbehandling och barnet är fortsatt  familjehemsplacerat. Pappan 
konstruerar sin process genom att beskriva sig själv först som ”knarkare” och sedan som 
”missbrukare”. Detta tyder på att den egna identiteten omformas genom en internalisering av 
myndighetens rollspecifika språk. I tidigare forskning framhävs att pappor efter avslutad 
socialtjänstkontakt beskriver en mer positiv attityd till kontakten och framställer den som en väg 
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bort från exempelvis missbruk (Coady  et al. 2012). Med andra ord, helhetsintrycket av kontakten är 
beroende av var i processen klienten befinner sig. 
 
Sammantaget konstruerar papporna bra bemötande genom kunskaper eller egenskaper länkade till 
en specifik socialsekreterare, vanligen används ord som vänlig, kunnig, lugn och närvarande. 
Relationen till socialsekreteraren är central och ett band av lojalitet  mellan papporna och 
socialsekreteraren framträder. Detta påminner om Hirschmanns begrepp ”loyalty” där lojalitet 
gentemot en organisation kan leda till att  individen bortser från brister och därmed fokuserar på det 
som är positivt. Ursprungligen är det lojalitet gentemot en organisation men här framträder  
möjligheten att loyalty även kan användas i relation till en specifik individ med koppling till 
organisationen. Således kan detta också tolkas som en konstruktion av hanteringsstrategin loyalty. 

Ytterligare en återkommande konstruktion av bra bemötande är tillgänglighet, exempelvis att svara 
i telefon eller erbjuda extratid. Bra bemötande konstrueras även som att erhålla relevanta insatser 
och att få bekräftelse eller erkännande från socialsekreteraren. I materialet framkommer att 
pappornas tidigare förståelse av socialtjänsten påverkar erfarenheten av kontakten och även 
huruvida studiedeltagarna använder ”voice” eller ”exit” som hanteringsstrategi. Realistiska 
förväntningar baserade på kunskapsöverföring används för att konstruera bra bemötande medan 
pappans position i processen kan generera mer ambivalenta konstruktioner. Konstruktioner av bra 
bemötande är få medan negativa erfarenheter dominerar datamaterialet. En vanlig negativ 
konstruktion återfinns i berättelser om att inte känna igen sig själv eller familjen i socialtjänstens 
skriftliga dokumentation. 

det var en som bara satt tyst och hummade ... som varit där 
för länge kanske, tröttnat och längtade hem eller efter kaffe 
[...] en annan skrev ingenting, tror ja, men den ja tänker på nu 
satt stilla, nästan som fast i stolen, ja, gäspade nästan lite 
bakom blocket [...] sedan kom texten ... ‘handlar det här om 
mig?’ tänkte ja, ’det måste vara fel text’ ... de hade ju tagit 
bort allt viktigt, det var liksom vilken familj som helst, inte 
alls oss [...] sen blev jag jätteförvirrad över min identitet ... 
för man tänker ju så att de vet bäst å då kanske jag inte är den 
jag tror ... ja började tvivla på allt ja upplevde efter den där 
texten ... fick gå till psykolog å sånt. (Pappa 20)

I citatet beskriver pappan först observationer av socialsekreterarens handlingar, exempelvis att hen 
inte antecknar, ”hummar” och gäspar under mötet. Utifrån dessa praktiska erfarenheter och genom 
att intellektuellt inta socialsekreterarens roll konstrueras hens egenskaper som ointresse, trötthet och 
oprofessionalitet. Socialsekreterarens handlingar och egenskaper manifesterar sig fysiskt gentemot 
pappan när han tar emot en utredning han inte känner igen sig själv eller familjen i. Därefter gör 
pappan en bedömning av socialsekreterarens maktanvändning, den professionella ”vet bäst”, och 
börjar som en följd därav ifrågasätta sin egen perception av verkligheten. Slutligen konstruerar 
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pappan följden av bemötandet genom en inre konflikt som leder till känslor av maktlöshet och 
bristande förtroende för den egna förmågan och för myndigheten. Detta blir en praktisk 
manifestation av bemötande som blir avgörande för klientens självkänsla (Müssner 2012). En tydlig 
hierarki gestaltas och bemötande kan även konstrueras medelst myndighetens maktposition. 

ja ringde å bad för (barnens) papper, ja inte se hur skrivit de 
det med det ja sagt ... brevlådan ... inget papper komma ... om 
vi snacka igen kanske de mer arga bli, ja inte förstå den 
människor. (Pappa 28)

Pappan i citatet kontaktar myndigheten för att  begära ut barnens journalkopior eftersom han inte 
förstår hur myndigheten utifrån de samtal som genomförts kunnat få den bild av situationen de 
presenterar i utredningen. Socialsekreterarens handling beskrivs som ett löfte att skicka 
journalkopiorna vilken fysiskt manifesterar sig gentemot pappan då ”inget papper komma”. 
Negativt bemötande konstrueras därmed som att bryta en överenskommelse men också som olagligt  
då socialtjänsten inte uppfyller sina åtaganden om parts rätt att ta del av det  som tillförs ärendet 
enligt FL 16§. Socialtjänstens förmåga att följa överenskommelser värderas generellt högt av 
föräldrar (Buckley  et al. 2010) och även i detta datamaterial konstrueras återkommande negativt 
bemötande i form av brutna överenskommelser, exempelvis en utredningsplan om hembesök hos 
båda föräldrarna som inte följs.

de var bestämt att hon komma här [...] jojojojo, ja skulle 
hämta henne, skjutsa hit  å så vidare ... men plötsligt fem eller 
sex på morgon hon skickar sms att hon är sjuk å sen ja 
försökte kontakta me henne flera gånger för få nån annan 
dag, de fick ja inte [...] hon sa de till å med i domstolen, så 
domaren skrek på henne till å med, ja har inspelningar 
(härmar socialarbetaren) ’ja men ja hade redan min åsikt om 
pappa så de skulle inte ändra min åsikt, att hälsa pappa på 
hemma’ ... fattar du, vart fick hon sin åsikt efter att ha pratat 
med mig två gånger, å prata me mamma två gånger? hur kan 
nån bestämma så?  (Pappa 8)

Socialsekreteraren konstrueras av pappan som opålitlig då hon lovar att komma men inte kommer. 
Med hjälp av domarens auktoritet, ”domaren skrek på henne till å med”, beskrivs handläggningen 
av ärendet som oprofessionell och skapar också en bild av pappans minimum för en utredning, 
”två” samtal och ett hembesök. Pappan berättar även om svårigheter att nå socialsekreteraren, vilket 
kan jämföras med tillgänglighet i berättelser om bra bemötande. En annan pappa konstruerar genom 
en kombination av otillgänglighet och brutna löften negativa erfarenheter av bemötande. 

när ja hamna i fängelset sa de att (barnet) skulle ha umgänge 
med sina halvsyskon, ja har barn från förr ... de har gått fem 
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år nu å de har inte setts en enda gång ... de gör ont i hjärtat 
när de ringer å saknar ... ingenting ja kan göra från här inne å 
familjehemmet är döda mammans ... så de hjälper inte till [...] 
ja å min advokat har försökt få tag på socialsekreteraren, ja 
har skickat flera brev, i fem år å fått svar en gång [...] ja har 
ringt från anstalten ... inga svar. Ingenting. Min advokat har 
också kontaktat socialtjänsten i telefon å brev, men aldrig fått 
svar på frågor ... advokat sa till mig att, ja, de vara olagligt 
[...] Jag vet inte hur (barnet) mår eller om (hen) leva idag, 
förstår du känslan som pappa ... mamma? Mitt barn kanske 
död å jag vet inte, ja inte vet ens om de säger det till mig då. 
(Pappa 12)

Advokaten och pappan har under en längre tid kontaktat socialtjänsten utan att  få svar på sina 
frågor. Detta antyder att det inte är vem som kontaktar socialtjänsten utan ärendets karaktär som 
avgör huruvida myndigheten är tillgänglig eller inte. Medelst advokatens auktoritet konstruerar 
pappan förfaringssättet som ”olagligt”, vilket bland annat hänvisar till FL 4§ där socialtjänstens 
skyldighet att besvara frågor från enskilda ”så snart  som möjligt” stadgas. I meningen ”mitt barn 
kanske död å jag vet inte” konstruerar pappan känslan av att vara utlämnad och maktlös inför 
myndigheten. I den därpå följande bisatsen ”ja inte vet ens om de säger det till mig då” konstrueras 
konsekvensen av den otillgängliga myndigheten, nämligen brist på tillit. Bristen på tillit bland 
pappor kan härledas till uppgifter om att bli lämnad ensam eller utan stöd trots stora ingrepp i 
privatlivet (Baum&Negbi 2013; Coady et al. 2012; Dumdrill 2006). Att inte kunna upprätta kontakt 
kan vara ett sätt att lämnas ensam och utan stöd, ett annat är att tvingas ta över myndighetens ansvar 
när denna misslyckats med att erbjuda barnet skydd och trygghet i familjehemmet. 

det var ett jättejobbigt tillfälle då de lät mig slita (barnet) från 
familjehemsmamman ... det var ju det enda (hen) kände till, 
jag sa att de gott kunde göra det  när de ställt  till det här men 
jag fick göra det ändå, efter så lång tid av inte ha (barnen) 
boende hos mig inleds det med att jag sliter bort dom ... det är 
inte okej. (Pappa 10)

Genom att  ålägga pappan ansvar i situationen framstår myndigheten och ansvarig socialsekreterare 
som oansvarig och oprofessionell. Socialsekreterarens barnperspektiv konstrueras som bristande i 
situationen där barnet slits mellan två för barnet viktiga personer. En vanligt förekommande 
förklaring till sådana situationer är att  socialsekreteraren är oerfaren, okunnig eller i pensionsåldern 
(Buckley et  al. 2010; Coady et al. 2012; Müssner 2012). Pappan nedan konstruerar hur bristande 
kunskap, om exempelvis narkotiska substanser, kan påverka socialsekreterarens bedömning av 
barnets bästa.
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förr, gjorde jag jävligt dumma grejer hela tiden, verkligen, 
hela tiden ... du vet bomba kokain, rökte, LSD, festa, deala, 
slogs, knulla runt ... ja lärde mig den hårda vägen ... du vet, 
falla, falla, falla, tillsist  upp igen ... nu är ja uppe på toppen ... 
du vet, jobb, ren, ja röker inte längre men ja röker tobak, 
rullar eget [...] nån hade sagt till soc att ja fortfarande rökte å 
jag förklarade att ja rökte tobak ... allt va fint ... så tar de 
polisregister å ser all skit va ... å hembesök å ser 
‘narkotika’ ... de va tobak alltså [...] en blir aldrig fri va, bara 
knarkare å kriminell hos soc [...] soc vet inte ens skillnaden 
på tobak å cannabis ... allt är samma för dom en massa skit 
bara så då fick ja inte träffa (barnet) på flera månader ... för 
tobak alltså [...] inga drogtest, ingenting va, bara ’du har 
narkotika’ utan att ens kolla va.  (Pappa 7)

Socialsekreteraren konstrueras som okunnig då hen inte känner till ”skillnaden på tobak å 
cannabis”. Mer centralt är pappans slutsats att det är hans bakgrund som påverkar 
socialsekreterarens bemötande. Det förflutna kommer alltid i kapp, ”en blir aldrig fri va, bara 
knarkare å kriminell hos soc”, och att bli illa bemött innebär att tidigare kännedom vinner över 
nuvarande situation. Pappan beskriver att socialsekreteraren har makt att definiera hans identitet 
utifrån det som en gång var utan hänsyn till det som är idag. Socialsekreteraren kontrollerar inte 
fakta i ärendet utan fattar beslut baserat på registerinformation och ”okunnighet”, vilket konstruerar 
socialsekreteraren som dömande och bemötandet som godtyckligt. Ytterligare en pappa beskriver 
hur det förflutna kan påverka bemötande från myndigheten. 

det är så här va, när ja va yngre så festa ja en del å provade 
massa saker ... jag var nog vild, kan man nog säga ... men sen 
ändrar en sig och blir ordentlig å så [...] i alla fall bygger hon 
på det förflutna å de också ... allting är bra, vi kommer 
överens med deras fina ord, avtal å så men plötsligt säger hon 
’han har rökt cannabis’ ... då visste ja att ja va körd, ja såg hur 
deras blick ändrades, en sekund bara å ja var knarkaren ... sen 
brakade det i helvetet ... fast jag inte tagit i zutt på flera år. 
(Pappa 6)

Pappan bygger i citatet vidare på konstruktionen ovan genom att skapa bilden av en främmande 
värld där han är utlämnad till myndighetens verklighet och godtycklighet. Han pratar inte längre 
med egna ord (som till exempel slanguttrycket ”zutt” för cannabis i slutet) utan påläggs ett 
främmande och rollspecifikt språk för att beskriva verkligheten. Pappan använder ”deras fina ord” 
för att komma överens med barnens mamma, vilket konstruerar alienation gentemot 
socialsekreterarnas värld och beteende. När det förflutna plötsligt gör entré i diskussionen förändras 
någonting i socialsekreterarnas ”blick”. Pappan beskriver hur han typifieras som ”knarkare”, vilket 
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påverkar socialsekreterarnas bemötande. Socialsekreterarnas attityd konstrueras därigenom som 
dömande. I tidigare forskning beskriver pappor återkommande upplevelser av att vara dömd på 
förhand (Baum&Negbi 2013; Coady et al. 2012), något som antas leda till en försämrad tilltro till 
den egna föräldrakompetensen och känslor av skam och maktlöshet (de Boer&Coady 2006; Rautio 
2012). Vikten av bemötande i det sociala arbetets praktik blir tydlig och central.

Sammanfattningsvis, konstruerar papporna negativa erfarenheter strukturerade i fem steg, vilka alla 
är intimt knutna till socialsekreteraren. Stegen återfinns inte i konstruktioner av bra bemötande där 
utgörs strukturen istället av lojalitet gentemot en specifik person. Först beskriver respondenten 
observationer av socialsekreterarens handlingar, vanligen att vara tyst, sitta still, inte anteckna, 
”humma”, gäspa, bryta mot lagen, inte besvara brev, inte kontrollera fakta och/eller inte fullfölja 
överenskommelser. Utifrån de praktiska erfarenheterna konstrueras egenskaper eller attityder som 
typifierar socialsekreterarens karaktär, såsom ointresserad, okunnig, trött, otillgänglig, oansvarig, 
opålitlig, dömande och/eller oprofessionell. 

I nästa steg konstrueras en fysisk manifestation riktad mot klienten, exempelvis att inte känna igen 
sig i skriftlig dokumentation, att  inte få begärda journalkopior, att inte kunna upprätta kontakt och/
eller att tvingas ta över socialsekreterarens ansvar. Därpå gör pappan en reflektion över 
socialsekreterarens användning av makt och konstruerar därmed denna som godtycklig, oförståelig 
och/eller icke-legitim. I det sista steget konstrueras följder för pappan som till exempel maktlöshet, 
utsatthet, alienation och/eller andra svåra känslor, vilka leder till konsekvenser för myndigheten i 
form av bristande förtroende, rädsla och/eller ilska. Myndighetens och därmed socialsekreterarens 
makt är central i alla konstruktioner av negativa erfarenheter. Makten blir särskilt  tydlig i berättelser 
där pappans bakgrund konstrueras leda till en direkt förändring av socialsekreterarens bemötande. 

5.2.1 Bemötande - hegemonisk maskulinitet som förklaringsmodell 
I tidigare forskning används stereotypa föreställningar om kön för att  förklara pappors eventuellt 
marginella position inom forskningsfältet samt i det praktiska vardagsarbetet (Cameron et al. 2012; 
Daniel&Taylor 2001; Risley-Curtiss&Heffernan 2003). Könsstereotyper som förklaringsmodell är 
en av få saker som skiljer pappor från mammor i tidigare forskning (Coady et al. 2012). Även i 
detta datamaterial konstruerar papporna förekomst av könsstereotypa föreställningar inom 
socialtjänsten. I citatet nedan konstrueras detta medelst en berättelse där mamma och pappa får 
olika information.

vi va på familjerätten tillsammans och på nått sätt hade ja gett 
mamman all vårdnad å allt sånt, men inte beskrev de för mig 
vad de va [...] du vet, när (barnet) föddes va vi där för att fixa 
nått papper, å soc bad mig gå ut  för att diskutera vårdnad med 
mamman ... de va bra tycker ja ... sen kom ja in igen ... å vi 
skrev på om delad, du vet, men inte gjorde de samma sak vid 
mitt avtal [...] mitt största misstag nånsin, du vet, ingen insyn, 
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ingenting ... å ja hade ingen info alls om deras avtal å ingen 
ville ge de när vi skrev de, bara för att ja e pappan ... 
kanske ... ja vet inte.  (Pappa 22)

Undanhållande av information och särbehandling på grund av kön konstrueras av pappan genom 
berättelsen om att han utan korrekt information skrivit under ett avtal där mamman blir ensam 
vårdnadshavare. Därefter konstruerar pappan bra handläggning genom att beskriva att parten som 
skriver över vårdnad får tydlig information utan påverkan från den andra föräldern, vilket sedan 
jämförs med hur mammans och pappans avtalsärende hanterades. Slutligen konstruerar pappan 
orsaken till sitt ”största misstag nånsin” med att han är man. På detta sätt konstrueras och 
efterfrågas lika bemötande oavsett kön. Genus i socialt arbete utgår ofta från föreställningarna i   
genuskontraktet om modern som närmare familjen och fadern som ett komplement till modern 
(Herz&Wallroth 2012:89; Hirdman 1988). Konstruktionen ovan kan vara ett exempel på 
genuskontraktets praktik. Skillnader i bemötande av mammor och pappor konstrueras också i 
berättelser om förekomst av våld i familjen.

ja ringt till dom å sagt att ’ja har problem hemma, ja behöver 
hjälp’ ... dom har aldrig ringt tillbaka till mig, å ja lovar dig 
de var minst fyrtio gånger, ja, när de var riktiga svåra tider, 
som när hon ... jag blivit knivskuren här, jag blivit knivskuren 
här (visar på olika kroppsdelar med ärr) ... förstår du, ja 
försökte verkligen. [...] sedan hon gå dit å säga ‘titta pappa 
slagit mig’, henne hjälpa de direkt ... ja bliva dömd istället 
[...] de som ja sa till dig, många tar mig, dom är rädda för 
mig, för ja lite så hära, stor, så hära, stark, så hära, eh ... 
pratar hög och mycket (visar med gester och röst) så 
självklart det blir fel åsikt. (Pappa 8)

Pappan berättar först  hur han upprepade gånger sökt stöd från socialtjänsten utan att få hjälp eller 
ens lyckas upprätta kontakt med myndigheten när han utsatts för våld av barnets mamma. När 
mamman sedan kontaktar socialtjänsten och beskriver utsatthet för våld erbjuds hon stöd från 
myndigheten och fadern döms för misshandel. Genom att jämföra de två olika sätten att hantera 
situationen konstruerar pappan, utifrån socialtjänstens internalisering av hegemonisk maskulinitet, 
hur han underordnas kvinnan. Detta kan också hänföras till teman om den farliga, våldsamma 
pappan i tidigare forskning (Clapton 2009; Scourfield 2001). Orsaken till förfaringssättet kan 
återfinnas i socialtjänstens bild av kvinnan som passivt hjälpsökande och mannen som självständig 
aktör (Fäldt&Kullberg 2012:157). Avslutningsvis beskriver pappan sig själv som ”stark”, ”stor”, 
någon som tar plats och som socialsekreteraren är ”rädd för”. Pappan konstruerar därmed  den egna 
identiteten som hegemoniskt maskulin, vilket kan vara följden av en överföring av 
socialsekreterarens könsstereotypa föreställningar. Ytterligare en pappa beskriver hur hans uppgifter 
om våld inte tagits på allvar av socialtjänsten och hur han mot sin vilja tvingats in i dessa 
könsstereotyper. 
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vi var på ett gemensamt samtal på familjerätten, de hade 
kallat oss tillsammans fast de vet att hon jämt kör över mig å 
slagit mig ... en gång med kniv på strupen mitt i natten [...] vi 
har varit där förut, så de vet verkligen hur det är, tror inte de 
skulle gjort likadant om det var ombytta roller [...] på mötet 
ställer de alla frågor till henne å jag får inget utrymme alls, 
hon får avbryta mig hur hon vill, hon till och med hotar mig i 
rummet inför dom, skriker och gråter [...] det blev för mycket 
så jag började gråta, fast  jag inte ville inför henne eller soc, 
ingen räckte mig en näsduk ens, jag fick säga, kanske, tio ord 
på hela tiden ... de va nästan två timmar ... hade de vart jag ... 
gjort som henne ... hade de polisanmält å tvingat mig att 
lämna rummet ... men ja ... jag skulle stå ut med det, de är 
inte rätt. (Pappa 23)

I citatet betonas uttryckligen de ”ombytta rollerna” och deras påverkan på socialsekreterarnas 
bemötande. ”Rollerna” konstrueras som möjligheten att visa känslor, talutrymme och rätten till 
fysiskt skydd. Mannen och kvinnan i samtalsrummet uppfyller inte socialsekreterarnas 
föreställningar om genus, då kvinnan i mannens berättelse konstrueras som överordnad och mannen 
som underordnad.  Jämfört med den hegemoniska maskuliniteten, som i citatet gestaltas av kvinnan, 
konstrueras mannens maskulinitet  som feminin. Connell (2005) beskriver att feminina 
maskuliniteter ofta hamnar i en underordnad position, vilket antingen leder till manifestationer  av 
maskulinitet eller till inre konflikter. Medelst denna kedja av händelser konstrueras den 
hegemoniska maskuliniteten som förklaringsmodell men även det tidigare forskning benämner 
”mammafokus” (Scourfield 2001). Mammafokus konstrueras nedan genom en mamma som brister i 
omvårdnaden och erhåller stora insatser medan pappan anklagas och utesluts, vilket kan härledas 
till socialtjänstens reproduktion av genussystemet (Herz&Wallroth 2012:89). 

hon hade åkt fast  för innehav, ganska lite men ändå ... vi va 
inte ihop  då å (barnet) va en två år, så de ringer å vi kallas till 
ett  förhör å så på soc ... vi snackar lite om (barnet), du vet, å 
sen säger de att ’narkotika är allvarligt’ å allt  sånt  [...] då 
börjar tjejen grina va å gråter å gråter, näsdukarna blir ett 
berg, typ  floder [...] du vet, tillsist får hon hela skiten å massa 
insatser, å ja får all skuld va ... för att ja inte skyddat  å borde 
vart stöd för mamman [...] hur de än va, du vet, så va ja en 
skurk å fick inte va me mer, å visst jag levde ganska vilt men 
hade inte en prick i nått enda register va [...] så himla lätt, du 
vet, gör en flod å bygg ett  berg av snor å papper så e soc på 
din sida. (Pappa 21)
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Sammanfattningsvis konstrueras den hegemoniska maskuliniteten som förklaringsmodell genom 
”mammafokus” och könsstereotypa föreställningar samt medelst jämförelser av situationer där 
likabehandling förutsätts men inte uppfylls. Socialtjänsten konstrueras medelst detta som en av få 
platser i dagens samhälle där hegemoniska maskuliniteter inte automatiskt innebär fördelar. Vidare 
kan erfarenheter av bristande likabehandling vara ett brott mot individens grundläggande 
rättigheter, med andra ord lag- och konventionsstadgat skydd för alla människors lika värde, skydd 
mot diskriminering, likhet inför lagen och rätt till social trygghet och hälsa.  

5.3 Hanteringsstrategier
Olika sätt att hantera erfarenheter av bemötande återfinns i datamaterialet. Vissa pappor använder 
sig av aktiva strategier och andra pappor använder sig av mer passiva metoder. Hirschmann (1970) 
kallar protester som artikuleras inför myndigheten för ”voice” och strategier som innebär att  tyst dra 
sig tillbaka för ”exit”. Det är också möjligt att befinna sig i gråzonen mellan voice och exit. 
Deltagande i studien kan typifieras som voice då deltagarna aktivt väljer att delge sina åsikter och 
erfarenheter. 

5.3.1 Aktiva strategier - tydliga protester
En vanligt förekommande hanteringsstrategi är kamp, krig eller social mobilisering. Den 
ytterligaste formen konstrueras genom användande av en krig- och militärdiskurs, exempelvis ord 
som ”kamp”, ”soldater”, ”general” och ”beskjuten”. Militärdiskursen kan också vara ett sätt att 
återta manlighet då den återknyter till miljöer och befattningar som symboliserar hegemonisk 
maskulinitet. Papporna nedan konstrueras som ”starka” och ”kapabla” på slagfältet där de bekämpar 
fienden. Genom diskursen blir utgången given, trots stora förluster kommer de segra. 

de (socialtjänsten) tror kanske att de har vunnit men det är 
inte sant, kriget har inte ens börjat än. När jag blir villkorligt 
frigiven [...] kommer vi att anmäla dom, gå till media. Det är 
en kamp vi kommer att vinna. (Pappa 12)

jag var som en general utan mina soldater, kapabel och stark 
men utsatt  och beskjuten från alla vinklar. Jag kämpade och 
då fanns plötsligt andra omkring mig. (Pappa 13)

Således fortsätter den ensamme ”generalen” att kämpa och han inspirerar andra som plötsligt 
strömmar till i kampen. Utifrån metaforen konstruerar papporna den egna kampen mot myndigheten 
men också social mobilisering, nämligen försök att skapa förändring för andra. Kampen förs inte 
längre enbart i eget intresse utan för ”public happiness” eller ”public interest”, vilket indikerar ett 
raserat förtroende för ett traditionellt samhällssystem (Hirschmann 1974). Här avses protester med 
ursprung i respondentens erfarenhet av godtycklighet eller bristande rättssäkerhet i socialtjänstens 
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verksamhet. Metaforen konstruerar också papporna som medborgare, vilket innebär en, åtminstone 
inre, maktutjämning mellan myndigheten och individen. 

Medborgaren har lag- och konventionsstadgade rättigheter och kan därmed ställa krav på 
myndigheten. Det finns olika sätt att utnyttja medborgarrollen och krigsmetaforer för att hantera 
kontakten med myndigheten. En strategi är att  utifrån fredssymboler och välkända skeenden i 
världshistorien konstruera satyagraha, passivt icke-våldsmotstånd. I det första citatet konstrueras 
fredsduvan med olivkvisten men där återfinns också drag av den ensamma människan, som med 
blottat bröst, möter den övermäktiga pansarvagnen. I det andra citatet konstrueras fredsaktivisten 
som närmar sig den beväpnade militären med en blomma i utsträckt hand.

du vet, ja ä som duvan, flyger överalla med kärleks ord i 
munnen, när de säga hat på soc, säger ja ’du e duktig på ditt 
jobb’, när kulor hagla, flaxar ja me vingen å säga ‘peace, 
man’. (Pappa 15)

när de beter sig som överlägsna, idiotiska psykopater, brukar 
jag skicka blommor till dom och säga ’ni är underbara, 
många gör fel men inte du, du är bra å duktig, jag tycker om 
dig’, å så blommor, ja tycker om att ge blommor till 
människor! när nån gör fel, det blir bättre, alltid. (Pappa 16)

Papporna uttrycker genomgående en beundran för medborgarrättsrörelsernas ledare Mohandas 
Karamanchand Gandhi, Nelson Mandela och Martin Luther King. Förebilderna beskrivs ha 
inspirerat papporna att använda kärlek§ som maktspråk när en part med maktövertag överskrider 
sina befogenheter. Genom dessa historiska referenser konstrueras inte enbart en hanteringsstrategi 
utan också en stark identifiering med rollen som medborgare utsatt för brott och kränkningar. 
Papporna konstruerar en kamp och utsatthet som behöver en medborgarrättsrörelse med en stark 
ledare, återigen aktualiseras behovet av social mobilisering. Betoningen på en internationell kontext 
kan länkas till att mannens plats i genussystemet återfinns i världen och utanför hemmet (Hirdman 
2001) och kan argumenteras vara en effekt av genussystemet och verka reproducerande.

Gandhi, Mandela, King, de är många ... nästan för stora ... du 
vet, Queen Ifirca? [ja, reggae ...] precis! hon sjöng ... hur va 
de nu igen, vänta! ... ‘I'm missing our heroes’ ... eh ... ’times 
like these I really wish they where around’. (Pappa 22)

Voice har ovan beskrivits som en fysiskt aktiv kamp med revolutionära drag men protester kan 
också vara strikt intellektuella men ändå utåtriktade (Hirschmann 1970). Pappan nedan konstruerar, 
medelst referenser till sina och barnets rättigheter i internationella konventioner, sig själv som 
medborgare med rättigheter. Internationella konventioner blir därmed ett verktyg för att  minera 
myndighetens legitimitet och återta makt över situationen.
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Socialtjänsten har inte berättat någonting för mig och det är 
mot mina mänskliga rättigheter. Mot (barnets) rättigheter. 
Man säger att barn har rätt att veta var de kommer ifrån och i 
lagen har (barnet) rätt att träffa mig. Det är (hens) rättighet att 
veta om mig och träffa mig. Hur ska (hen) välja om (hen) inte 
vet att  jag finns? Det är ett  övergrepp  mot båda oss. (Pappa 
12)

Denna strategi lägger också orsakerna och lösningen på problemet utanför den egna identiteten 
genom att skapa emotionell distans. Distans konstrueras exempelvis genom att förklara bemötande 
eller beslut med externa faktorer, exempelvis tjänstemannens utbildning, sinnesstämning eller att 
tjänstemannen i lag bör åläggas individuellt ansvar för alla beslut. I citaten nedan konstrueras och 
exemplifieras Berger&Luckmans (1998) tankar om den utomståendes makt att  genom språklig 
praktik omförhandla sociala roller. Papporna förhandlar och konstruerar i citaten vilka typifieringar 
(kriterierna utbildning och individuellt  ansvar) som ska gälla för att socialsekreteraren ska ses som 
kompetent och välutbildad samt pålitlig och ansvarsfull.

ja menar socionom de är ingen utbildning i mina ögon, de e 
en vanlig grundskola eller ... ja funderar lite hur kan man 
studera bara en så liten bit av en sån å ha nån aning om de 
[...] ja menar om de hade varit så att en socialarbetare ska 
bara undersöka grejer då jättebra grund men inte bestämma 
[...] i (Landet), du vet, hur fungerar de idag, om två föräldrar 
bråkar då domstolen å socialen skickar dom till psykologer, 
där sitter fem psykologer, som tar tolv timmar med dig, 
diskuterar med dig, kollar dig å så vidare, sen deras 
bedömning, vem du är, vilken person du är, efter de går dom 
vidare [...] då ska man inrikta vissa psykologer mera mot 
social arbete så att dom har hela skola, psykologskola, å sen 
dom ska få den dära lilla skola, socionomskola, tycker ja, då 
skulle dom kunna göra bättre jobb i alla fall. (Pappa 8) 

om de var individuellt ansvarig i lagens ögon skulle 
situationen vara annorlunda i Sverige idag [...] allt  är 
godtyckligt idag, som när mina barn var placerade och jag 
visade bevis på skador efter nyp  och slag i familjehemmet ... 
det gällde inte förrän de själva upptäckte missförhållandena å 
familjehemmet blev avstängt direkt, jag har träffat över 17 
socialsekreterare, individuellt ansvar skulle lösa mycket.
(Pappa 10)
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Det som konstrueras är ett systemfel och frikopplat från pappans identitet. Systemfel kräver voice 
för att  synliggöras och förändras (Hirschmann 1974), vilket kan förklara att pappor som skapar 
distans ofta samtidigt använder andra protester. Två grupper av voicestrategier representeras i 
materialet, dels inre strategier såsom distans och icke-våldsförebilder, och dels yttre hanteringssätt 
som kamp och skapande av social mobilisering. Aktiva hanteringsstrategier kan av makthavaren 
uppfattas som hotfulla (Hirschmann 1974), då de ifrågasätter myndighetens legitimitet och därmed 
dess existens i nuvarande form. Betoning på fysisk kamp  är ett uttryck för den hegemoniska 
maskuliniteten och återkopplar till strukturer som bejakar våld (Connell 2005). Hegemonin kan 
även, enligt Connell, användas för att återta manlighet. Voice kan därmed även konstruera 
manlighet och därmed reproducera genussystemet. 

5.3.2 Passiva strategier - osynliga protester
Ett annat sätt  att  hantera bemötandeerfarenheter är att aktivt välja att dra sig tillbaka och undvika 
kontakt med myndigheten, vilket ofta uppfattas som passivitet eller likgiltighet. Hirschmann (1970) 
kallar detta för exit, att inte göra något är också en manifestation, en handling och ett val om än i 
det fördolda. En vanlig strategi i datamaterialet är att ”gå med” socialsekreteraren, exempelvis att 
acceptera beslut eller ställningstaganden trots att de är ”galna”. Strategin konstrueras även som att 
vika sig för det som uppfattas vara socialsekreterarens vilja. 

ja såg snabbt att om jag är tyst  och går med på det de säger, 
fast det är ibland helt uppåt  väggarna ... galet! ... så blir 
allting ... okej ... ja har en plats inom soc, kan man säga ... nu 
är allt bra, lugnt, ja träffar (barnen) ofta och regelbundet, de 
är snälla mot mig, både i familjehemmet och på soc, det är 
inte värt att  röra runt, nu när det fungerar men ibland är det ... 
inte riktigt riktigt. Ingen är direkt elak i alla fall, om man 
säger så. (Pappa 26)

jag r ingde hon på soc och sa a t t ja v i l le ha 
journalanteckningarna, då sucka hon jättetyst och sa ... med 
annan röst än före ‘det går nog’, sedan var det  tyst, ja fick 
hjärtklappning, jättesnabbt, och tänkte ‘vad har jag gjort!’ å 
sa att det inte var nödvändigt, då blev hon vanlig igen, 
jättesnäll, gullig, du vet så som dom e när man gör ... som de 
vill. (Pappa 27)

Syftet med att samarbeta eller ”gå med” socialsekreteraren är att det leder till bättre bemötande. Ett 
flertal pappor i datamaterialet  berättar att de till en början använt voice, vilket innebar negativa 
konsekvenser och de började därför snabbt använda exit. Negativa konsekvenser är ofta kopplade 
till genussystemet, exempelvis rädsla för uteslutning och exkludering från insatser eller utredning 
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då fadern uppfattas som ett komplement till modern (Herz&Wallroth 2012:89). Det kan också vara 
en känsla av misslyckande länkad till hegemoniska föreställningar om starka och kapabla män 
(Connell&Messerschmidt 2005), vilka inte ges samma dignitet inom socialtjänsten och därmed kan 
skapa konflikter. Erfarenheter av att framföra åsikter, exempelvis att  inte tas på allvar eller negativa 
efterdyningar, beskrivs av Ayón med flera (2009) påverka föräldrars framtida vilja att framföra 
åsikter. För att erhålla hjälp  och stöd från socialtjänsten väljer därför några pappor i datamaterialet 
aktivt att bli passiva eller ”spela med”. 

de klarar inte av kritik, en gång sa jag som det var, rakt ut 
bara, jag var inte arg utan bara berättade att det kändes 
otrevligt att  han ritade istället för att  lyssna, han suckade bara 
till svar, efter det gick allting fel, numera är jag tyst och 
spelar med. (Pappa 29)

Hanteringsstrategin att ”gå med” eller ”spela med” kan kopplas till Webers (1987) teori om att 
herravälde och dominans enbart kan upprätthållas om båda parter har ett  intresse av detta. Pappans 
vinst är ett  bättre bemötande. En annan orsak till att ”spela med” är att  undvika att bli klassad som 
en ”besvärlig” eller ”jobbig” person, vilket  beskrivs leda till negativa konsekvenser rörande 
bemötande eller inkludering i utredningar och insatser. Något som kan vara kopplat  till 
könsstereotypa föreställningar. Rädslan för att klassas som ”besvärlig” påverkar pappornas vilja att 
berätta för socialsekreteraren när något känns fel eller är jobbigt. Socialsekreterarens makt blir 
därmed tydlig. 

’jävla skitställe’, tänkte jag fast sånt säger man ju inte för då 
blir man en sån där besvärlig person och vet hur de suckar i 
kafferummet. (Pappa 20)

är du en av de jobbiga, då får du inget alls, så de är bättre att 
hålla käft. (Pappa 19)

ja ville gärna ha pappren, för ja kände inte alls igen mig i det 
de skrivit i de de skickade, men ... ja behövde att  hon gillade 
mig, de blir svårt när man blir en av de jobbiga, så ja sa att 
hon inte behövde skicka dom. (Pappa 21)

Rädslan för negativa konsekvenser av att framföra åsikter och på så sätt väcka socialtjänstens 
uppmärksamhet kan leda till att exit i sin renaste form används. I dessa berättelser konstrueras ofta 
myndigheten som skrämmande, godtycklig och allestädes närvarande, vilket gör att papporna 
framstår som maktlösa och ”rädda”. Papporna konstruerar sig själva som passiva gentemot 
myndigheten och framhåller att tystnad är enda sättet att klara av kontakten. 
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[nu spelar ja in] ja blir orolig bara av att prata med dig, du får 
bara spela in just det här, just nu [ja, nu spelar ja in] nä, det 
går inte ... ja vill berätta men, men, men ... fan ... vågar inte ... 
tänk om soc vet, tänk om de vet, de gör ju vad de vill [vad 
gör dig orolig?] om de vet att ja inte är helt lugn i båten kan 
vad som helst hända, vi är rädda både ja och mamman, vi är 
passiva, bara stilla, helt stilla i soc ögon, stäng av nu [ja, jag 
stänger av nu]. (Pappa 25)

Passivitet konstrueras som att  föräldrarna sitter ”rädda och helt stilla i en gungande båt” i hopp om 
att stormen ska avta. De är ensamma men de har varandra. Det är enda gången i datamaterialet som 
föräldrarnas relation konstrueras som en värdefull hanteringsstrategi. Passivitet kan också 
konstrueras genom att konsekvenserna av voice och exit ställs emot varandra. Papporna nedan 
diskuterar deltagandet i denna studie och i vilken utsträckning de ska delta.

jag vet att ja är anonym och så, det är inte dig ja inte litar på, 
det är dom ... om dom känner igen mig ... nej, det  går bara 
inte [...] ja vill ba säga, de e viktigt, de du gör men ja kan inte 
va med, alltså mer än så här [av vilken orsak?] för att de 
sätter dit en för minsta grej ... pang! å du e borta i leken. 
(Pappa 24)

helt ärligt, jag har för mycket att förlora på att prata med dig, 
förstår de på soc att det är jag, så är jag rent ut sagt körd och 
det är för jävligt. (Pappa 31) 

de på soc håller varandra om ryggen, så det är bättre att lägga 
sig i backen och spela död. (Pappa 30)

Den som uttrycker åsikter till myndigheten beskrivs vara ”körd” och ”ute ur leken”, det är bättre att 
vara passiv och därmed konstrueras orsaken till valet av exit. Dessa pappor tillåter enbart att några 
få minuter av intervjuerna spelas in eftersom de inte litar på myndighetens förmåga att hantera 
klagomål och åsikter. Papporna konstruerar därmed också i handling sin misstro gentemot 
socialtjänsten. En av svårigheterna med exit  är att  de ofta inte kommer till makthavarens eller 
samhällets kännedom (Hirschmann 1974). Det avslutande citatet är ett  tydligt exempel, då det dels 
konstruerar hur det kan vara en protesthandling att inte besvara en enkät och dels hur exit ofta har 
en djupare innebörd än makthavaren förstår. 

med handen på hjärtat ... asså när den kom bara ... ja tog ut all 
ilska på ... en knölig boll i soptunna bara ... du vet, ja e fett 
arg, komma i min brevlåda när de i alla år inte brytt sig mer 
än om skit va ... ja e ett  papper i en hög, nu de e papper i 
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soptunna men de vet  inte, de behöver veta va [...] fast, de e 
ingen mening ... egentligen va ... de bryr sig inte ... du vill 
göra nått bra va, berätta hur vi tänker å så men de kommer 
läsa å tänka ’så e de inte’ ... ’de e bara för att beslut blev 
dåligt för honom’ ... ’de e för inte ha vårdnad’ ... ’de e för han 
va dum’ ... de ta aldrig slut va ... du vet, ja ha känt dom sen ja 
va liten [...] de e hjärtat, du vet ... (barnet) e pappas hjärta, å 
de rör runt med båda knytnävarna ... fan också ... fan ... å ja 
sitter å grinar i ditt öra. (Pappa 7)

Studiedeltagarens budskap är tydligt - att inte framföra åsikter är en osynlig protest som 
socialtjänsten borde uppmärksamma. Exit tolkas ofta felaktigt som likgiltighet trots att strategin 
egentligen kan manifestera missnöje (Hirschmann 1974). Risken finns att den passiva positionen 
istället reproducerar bilden av den frånvarande eller oviktiga pappan (Scourfield 2001), vilket även 
innebär reproduktion av genussystemet. Sammanfattningsvis konstruerar papporna i datamaterialet 
två typer av exit. Den första typen konstrueras som samarbete genom att ”spela med” eller ”gå 
med” socialsekreteraren trots att det känns fel. Den andra typen konstrueras som en passiv position 
där pappan undviker kontakt eller uppmärksamhet från socialsekreteraren.  

5.3.3 Grafiskt bildspråk - en hanteringsstrategi mellan voice och exit
Baum&Negbi (2013) fann att pappor ofta använder grafiskt bildspråk för att beskriva svåra 
livshändelser, exempelvis när ett barn familjehemsplaceras. Även deltagarna i denna studie 
använder grafiskt  bildspråk för att konstruera och hantera erfarenheter av möten med socialtjänsten.  
Språkbruket tycks vara en naturlig del av pappornas sätt att uttrycka sig. Detta kan vara 
genusspecifikt, kulturellt eller resultatet  av individuell språkbegåvning. Connell (2005) nämner 
exempelvis att hegemonin ibland har fäste inom politiken där retoriken är viktig men pappornas 
språk är inte retoriskt finslipat som politikerns. Huruvida grafiskt bildspråk är något könsspecifikt 
bör studeras ytterligare. 

Med grafiskt bildspråk avses följande:

när de på soc skjuter tar ja av mig alla kläderna ... naken ... du 
vet, känslan ... liksom naken inför alla orden, de kastar 
granater å tycker om de, men ja ... ja är naken ... du vet, som 
bilderna ... ensam på torget mot granaterna ... som Amnesty 
bilder ... i trasor, i vatten å mörker, utan mat. (Pappa 17)
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I citatet konstruerar pappan socialtjänstens språkbruk som granateld mot den nakna och skyddslösa 
kroppen samt sin egen maktlöshet genom bilder av tortyr och svåra fysiska umbäranden. I 
datamaterialet framkommer också tydliga skillnader mellan pappornas och socialtjänstens 
språkbruk. Grafiskt bildspråk har åtminstone två funktioner. Språket möjliggör för deltagarna att 
omformulera svåra upplevelser till bilder, vilket förtydligar erfarenheten och underlättar 
överföringen av svårförståeliga fenomen eller diffusa känslor till medmänniskan (Berger&Luckman 
1998). Det grafiska bildspråket möjliggör också intellektuell strukturering och bearbetning av 
erfarenheter. 

Sammanfattningsvis, kan grafiskt bildspråk argumenteras vara bärare av både voice och exit. Voice 
konstrueras då missnöjet tydliggörs och formuleras, vilket möjliggör överföring till medmänniskan 
på ett plakat, i en text eller ett samtal. Exit aktualiseras då intentionen med grafiskt bildspråk ofta är 
omedveten, en naturlig del av pappornas språkbruk och kan antas fylla en i huvudsak psykologisk 
funktion för dem. Grafiskt bildspråk kan därmed argumenteras vara en strategi som existerar mellan 
voice och exit.
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6. Diskussion

Studiens ambition var att generera kunskap om en utsatt och ofta bortglömd grupp pappors 
erfarenheter av bemötande vid kontakt med IFO Barn och Unga 0-20 år i Uppsala kommun. I 
tidigare forskning framkommer ett ökat intresse rörande föräldrars erfarenheter av kontakt med 
socialtjänsten och pappor uppmärksammas som en eventuellt marginaliserad grupp. Pappors 
erfarenheter av bemötande från socialtjänsten återfinns i ett fåtal internationella studier och inom 
svensk forskning berörs pappor i huvudsak inom ramen för våld i nära relationer. Resultaten från 
denna studie kan sålunda argumenteras skapa ny kunskap om hur pappor, med erfarenhet av 
kriminalitet och/eller missbruk, erfar och hanterar bemötande från socialtjänsten. 

Inriktningen mot hanteringsstrategier och att  lyfta fram pappan som brukare och medborgare är 
delvis ett  innovativt  förhållningssätt till forskningsområdet. Studien verkar därmed på relativt 
outforskad mark inom svensk och till viss del internationell forskning samt grundar sig på en idé 
om att förändring endast är möjlig, om den felande organisationen får information om sina felsteg 
(Hirschmann 1974). I studien har en grupp pappor, som vanligtvis inte kommer till tals och ofta 
använder sig av passiva hanteringsstrategier, delat erfarenheter och åsikter. Förhoppningen var och 
är att ett nytt kunskapsunderlag kan leda till diskussioner och inspirera praktiskt förändringsarbete 
för att bygga förtroende, tillvarata kunskap och stärka medborgares rättigheter.

6.1 Summering av resultaten
Studiens resultat  indikerar generell överensstämmelse med resultat från tidigare forskning. 
Föräldrar har vanligen liknande erfarenheter av bemötande, men pappor förklarar i större 
utsträckning missförhållanden med särbehandling baserad på kön och ger uttryck för att i större 
grad lämnas utan stöd vid stora ingrepp i privatlivet, vilket även återfinns i denna studie. 
Karaktäristiskt för berättelserna i datamaterialet är konstruktioner av distans och deltagarna 
använder genomgående avidentifierade ord såsom ”de”, ”dom”, ”soc”, ”han” eller ”hon” vid 
referenser till socialsekreterare eller socialtjänst. Vanligen konstrueras socialtjänsten samtidigt  som 
hotfull och skrämmande samt följs av erfarenheter av alienation eller försvarslöshet gentemot 
myndigheten, exempelvis att tvingas använda myndighetens språkbruk. 

Symtomatiskt återkommer orden ”förhör” och ”passa in” för att beskriva det praktikerna kallar 
”besök” och ”frivillig överenskommelse”. Socialtjänsten konstrueras som en auktoritär makthavare 
med maktcentralisering hos enskilda tjänstemän. Utifrån liknelser med andra myndigheter, såsom 
Polisen, konstrueras en hotfull och gemensam myndighetsfront, med andra ord myndigheterna 
likställs och skillnaderna suddas ut. Socialtjänsten konstrueras även som förvirrande eller 
svårförståelig, exempelvis svårigheter att få kontakt med rätt  person eller enhet beskrivs. 
Tjänstemännen framställs legitimera brister i verksamheten medelst hänvisning till organisationens 
struktur och socialtjänsten konstrueras som trög och ineffektiv. Organisationen ses i sig som ett 
hinder för att få hjälp och stöd i tid.
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Konstruktionerna åtföljs ofta av negativa bemötandeerfarenheter där socialtjänstens 
maktanvändning är central. Negativa erfarenheter konstrueras med ord såsom ”ointresse”, 
”opålitlig”, ”oansvarig” och ”dömande” samt exemplifieras genom myndighetens praktiska 
handlingar, exempelvis att pappan inte känner igen sig i dokumentation, att inte få begärda 
handlingar, brutna överenskommelser, bristande barnperspektiv, okontrollerad fakta, särbehandling 
utifrån kön och lagbrott. Papporna beskriver att de lämnas utan stöd eller tvingas ta över 
socialsekreterarens ansvar. Andra yrkesgruppers auktoritet används ibland för att stärka den egna 
trovärdigheten. Ett vanligt inslag är förändringar i socialsekreterarens bemötande vid kännedom om 
deltagarens personliga bakgrund, kriminalitet  och/eller missbruk. Följaktligen konstruerar papporna 
genomgående bristande förtroende för socialtjänsten.

Vikten av relevanta insatser, korrekt information och bekräftelse från socialsekreteraren återfinns i 
konstruktioner av bra bemötande. Positiva erfarenheter beskrivs med ord såsom ”vänlig”, ”lugn”, 
”kunnig” och ”närvarande” samt åtföljs av berättelser om att känna sig viktig och tagen på allvar. 
Relationen mellan socialsekreteraren och pappan är central och konstrueras som lojalitet, varför det 
även kan vara en konstruktion av hanteringsstrategin loyalty (Hirschmann 1970). Positiva och 
negativa konstruktioner utgår båda från kunskaper, egenskaper, attityder och handlingar hos  
enskilda socialsekreterare. Särskilt  socialsekreterarens kunskap och tillgänglighet är centrala, vid 
bra bemötande är socialsekreteraren kunnig och svarar i telefon, medan tjänstemannen i berättelser 
om negativt bemötande är okunnig och svår att kontakta. 

Likabehandling lyfts fram vid bra bemötande medan särbehandling baserad på kön beskrivs vid 
negativa erfarenheter, exempelvis situationer där mammor och pappor får olika information, 
svårigheter för pappor att få stöd vid förekomst av våld och mammor som brister i omvårdnad men 
erhåller insatser medan pappor utesluts eller anklagas. En omvänd genusordning i samtalsrummet  
framträder med en underordnad pappa och överordnad mamma, vilken beskrivs legitimeras genom 
socialsekreterarens bemötande. Pappor beskriver erfarenheter av begränsad möjlighet att visa 
känslor, få talutrymme och rätt  till fysiskt skydd. Förståelse och tolkning av socialsekreterarens 
maktanvändning tycks påverka vilka hanteringsstrategier deltagarna konstruerar. Exempelvis, tycks 
användande av aktiva protester kopplat till försök att återta förlorad makt från socialtjänsten genom 
att manifestera hegemonisk maskulinitet. Detta kan ske genom aktiv kamp, identifikation med 
medborgarrättsrörelser, användande av innehållet i internationella konventioner eller försök att 
omförhandla innehållet i sociala roller.

Voice, som hanteringsstrategi, utgår från konstruktionen av pappan som medborgare utsatt för 
övergrepp av makthavaren. Pappan intar därför rollen som ”ensam krigare” eller fredsaktivist i 
enlighet med föreställningar om hegemonisk maskulinitet. Symtomatiskt beskrivs voice ofta åtföljas 
av negativa konsekvenser, exempelvis uteslutning från utredning, vilket innebär att flertalet 
deltagare använder exit. Hanteringsstrategin exit uppfattas leda till bättre bemötande och stöd och 
tar sig två uttryck, dels samarbete i form av att ”gå med” eller ”spela med” det som uppfattas vara 
socialsekreterarens vilja och dels försök att dra sig undan för att undvika uppmärksamhet från 
socialsekreteraren. En obesvarad enkät kan exempelvis vara en medveten protesthandling. Både 
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voice och exit är länkade till deltagarnas konstruktioner av socialtjänsten som godtycklig och 
därmed även till bristande tillit. 

Hanteringsstrategin distans, som ofta förekommer samtidigt med andra typer av protester, innebär 
att  orsaker och lösningar till myndighetens bemötande läggs utanför det egna jaget genom att 
förklara erfarenheter av bemötande med externa faktorer, såsom bristande utbildning eller 
organisering. Språklig praktik, som att överta myndighetens språkbruk, är en vanlig 
hanteringsstrategi och grafiskt bildspråk är karaktäristiskt för deltagarnas språkbruk. Språklig 
praktik kan därmed argumenteras befinna sig mellan voice och exit. Tendenser i datamaterialet 
tyder på att  tidigare erfarenheter och internaliserade bilder av socialtjänsten kan påverka individens 
förståelse av bemötande. Bemötande konstrueras exempelvis genomgående medelst jämförelser 
med andra kunskaper eller berättelser om socialtjänsten. Bemötande tycks även länkat till pappans 
identitet och  självkänsla, dels baserat på redovisade effekter av bemötande och dels då bemötande 
påverkar val av hanteringsstrategier. I resultaten antyds vidare att kontakt med socialtjänsten är en 
individuell process och individens konstruktioner blir därmed avhängiga var i processen han 
befinner sig.

Genussystemet och hegemoniska maskuliniteter tycks påverka deltagarnas konstruktioner och 
förståelse av verkligheten och avspeglar sig även i de referensramar som utgör konstruktionernas 
bakgrund. Exempelvis, hänvisningar eller jämförelser med platser som traditionellt  är 
sammanlänkade med hegemonin såsom polisväsende, slagfält och militär (Connell&Messerschmidt 
2005). Den hegemoniska maskuliniteten tycks även förbunden med voice, vilket kan bero på att 
voice blir ett verktyg för att återta förlorad maskulinitet. Voice blir därmed också en manifestation 
av hegemonisk maskulinitet. Exit däremot länkas till traditionellt feminina attribut såsom passivitet 
och hjälplöshet (Hirdman 2001), med andra ord motsatsen till hegemonin. Föga förvånande 
beskrivs exit ofta som ett nederlag, nämligen en förlust av maskulinitet. Socialtjänsten konstrueras 
påverkad av genussystemets könsstereotyper, där det traditionellt kvinnliga utgör normen och därför 
ibland premieras. När mannen framhäver hegemonin bemöts denna med exit från myndigheten, 
vilket kan öka behovet av att manifestera maskulinitet. Sammanfattningsvis, indikeras en närvaro 
och reproduktion av könsstereotyper inom och vid kontakt med socialtjänsten.

6.2 Praktisk implementering
Papporna beskriver återkommande svårigheter att upprätta kontakt  med socialsekreterare, få svar på 
frågor eller få kontakt med rätt enhet. Detta är en indikation om att myndigheten inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt förvaltningslagen (FL; 1986:223) 4§, nämligen att besvara frågor från enskilda 
så snart som möjligt och hänvisa medborgaren till rätt instans eller myndighet. I FL presenteras 
även den enskildes rätt att ta del av uppgifter och beslut i ärenden, som avser myndighetsutövning, 
där den enskilde är part. I materialet  framkommer att papporna  erfar att deras oro inte tas på allvar, 
vilket leder till ett ifrågasättande av anställdas kompetens och bristande förtroende för 
socialtjänsten. Utifrån resultaten skulle ökad kännedom om andra enheters ansvarsområden 
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möjliggöra att klienten tidigare hamnar rätt  inom organisationen och erbjuds stöd och hjälp i tid, 
vilket kan antas öka förtroendet för myndigheten.

Problemet blir tydligt i berättelsen om pappan som via brev försöker få information om sitt 
familjehemsplacerade barn. Pappan har skickat brev under fem år och fått  svar en gång, vilket 
innebär att bestämmelserna i FL inte uppfylls. Detta bör också sättas i relation till Artikel 7 i FN:s 
konvention om de mänskliga rättigheterna där allas likhet inför lagen oavsett omständigheter 
förklaras, nämligen oavsett om du avtjänar ett långt fängelsestraff för dråp på barnets mamma ska 
dina lagstadgade rättigheter skyddas. Det är dock möjligt att  avvika genom hänvisning till lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 14§, där vårdnadshavarens insyn kan 
begränsas, vilket i den delade dokumentationen i ärendet inte skett. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv 
är detta problematiskt då både barnets och faderns rättigheter enligt  svensk lag och internationella 
konventioner kränks. Eftersom reflektionen enbart bygger på ena partens utsaga bör diskussionen 
lyftas från exemplet, hur kan tjänstemän i sitt  arbete på socialkontoret säkerställa att också 
föräldrars rättigheter försäkras? 

Makt är centralt  i pappornas konstruktioner av bemötande och blir därmed en avgörande faktor för 
förståelsen av socialtjänsten som helhet. Tidigare forskning visar att föräldrar som tolkar 
maktanvändningen som ett sätt att härska ofta bemöter denna med kamp (de Boer&Coady 2006; 
Dumbrill 2006) och i denna studie använder papporna voice för att protestera mot godtycklighet. 
Vid makt i syfte att ge hjälp och stöd används samarbete, vilket kan vara problematiskt då papporna 
i denna studie väljer att gå med på socialsekreterarens vilja utifrån rädsla, vilket kan skapa 
demokratiproblem. Ett sätt att i nuläget förändra situationen är att aktivt diskutera hur myndigheten 
på bästa sätt upprättar och bygger kontakt med föräldrar, utför utredningar och framför beslut i 
enlighet med gällande lagstiftning och konventioner. Bemötande blir ett verktyg för att omförhandla 
innebörden av maktutövning. 

Upplevelser av bemötande tycks vara nära länkade till tidigare erfarenheter av kontakt med 
myndigheter. Kunskap  om myndighetens förutsättningar tycks leda till upplevelser av bättre 
bemötande. Detta antyder att tydlig och tidig information om klientens och myndighetens 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter kan vara ett sätt att påverka upplevelser av bemötande. I 
materialet framkommer även att det kan föreligga skillnader mellan myndighetens byråkratiska och 
pappornas grafiska språkbruk, vilket kan påverka upplevelser av bemötande. Tidigare forskning har 
fastställt att skillnader i klientens och myndighetens definitioner av barnets och familjens behov 
ofta påverkar erfarenheter av myndighetskontakt (Dale 2004; Müssner 2012; Palmer et al. 2006). 
En möjlig lösning är att i verksamheten diskutera språkliga skillnader mellan myndigheten och 
medborgaren eller att aktivt inom citationstecken använda klientens definition av en situation eller 
ett behov. 

Godtycklighet återkommer som en internaliserad del av socialtjänstens bemötande och organisation 
i datamaterialet. Detta innebär dels att bemötande och organisation är nära sammanflätade och intar 
dels ett komplicerat  förhållande gentemot Artikel 12 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
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rättigheterna. I Artikel 12 skrivs att ”ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om 
privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt 
anseende”. Godtycklighet aktualiserar ett etiskt dilemma och kan argumenteras vara en 
inskränkning av pappornas mänskliga rättigheter, vilket är allvarligt och bör diskuteras vidare inom 
forskning och i praktiken. 

Antydningar om eventuell särbehandling baserad på kön bör lyftas till diskussion och reflektion. I 
diskrimineringslag (2008:567) 13§ stadgas att socialtjänsten lyder under lagen om förbud mot 
diskriminering baserad på kön, dock med tilläget i 14§ att det är tillåtet att behandla män och 
kvinnor olika ”om det har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och 
nödvändiga för att uppnå syftet”. Även FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna Artikel 2 
skyddar varje individ mot diskriminering baserad på kön och i Artikel 22 framhävs varje människas 
rätt  i egenskap  av samhällsmedlem till social trygghet. Det kan därför vara givande att reflektera 
över om de här av papporna beskrivna bilderna a§v besöken med en mamma och pappa i rummet 
tillsammans eller mannen som avvisas när han berättar om utsatthet för våld är riktig. Och, om 
bilderna vid diskussion upplevs felaktiga, vad säger det om verksamheten och klienters 
erfarenheter. Avslutningsvis, kan bemötande argumenteras vara ett av socialtjänstens och 
socialsekreterarens viktigaste verktyg för att  överbrygga klyftor mellan formulerade ideal och de 
erfarenheter papporna beskriver.

6.3 Resultaten i förhållande till metod och framtida forskning
Viljan att berätta och påverka finns inom urvalsgruppen och ett stort antal individer har varit 
möjliga att nå genom den valda urvalsmetoden. Individer i en ofta utsatt  och bortglömd grupp, som 
vanligen inte kan nås, har därför kunnat komma till tals. Det har förekommit problem med bortfall,  
vilket tycks oundvikligt då studien berör ett känsligt och personligt ämne samt en grupp som inte 
alltid har en stabil tillvaro. En begränsning är att ett flertal individer exkluderats från urvalet då de 
av rädsla för att socialtjänsten skulle identifiera dem inte tillåtit inspelning av intervjuerna, uteblivit 
från möten eller inte tagit  kontakt. Det går därför att ifrågasätta hur representativt urvalet är och 
vilka individer och berättelser som inte presenteras. Urvalet består av de individer som vågar och 
kan berätta. Inför kommande forskning bör moderns och socialarbetarens perspektiv föras in för att 
ytterligare fördjupa förståelsen kring pappors upplevelser av bemötande och även möjliggöra 
jämförelser mellan olika sätt att uppleva bemötande.

6.4 Avslutning
Subjektiva berättelser ger tillgång till en värld vi som arbetar inom socialtjänsten sällan får inblick i, 
det vill säga en fördjupad upplevelse av oss själva som yrkesutövare. Denna upplevelse projiceras 
ofta genom ilskna telefonsamtal, klientmöten eller anmälningar men det vi upplever är det praktiska 
uttrycket av en subjektiv erfarenhet av oss själva. Kritiken av socialtjänstens verksamhet som 
framförs av papporna i uppsatsen riktas också till mig som myndighetsutövande socialsekreterare. 
Det kan till och med vara så att  några respondenter använt skyddat nummer för att framföra ett ord 
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från hjärtat till mig. Utifrån detta hävdar jag att en ökad förståelse inför subjektiva erfarenheter och 
hanteringsstrategier kan ge verktyg för att hantera, förstå och bemöta ibland tillsynes irrationella, 
svårförståeliga eller kontraproduktiva uttryck från klienter.

Berättelsernas viktigaste funktion är dock att verka förebyggande, för hur kan någon någonsin bli 
bättre i sin yrkesutövning om hen inte får information om de reaktioner, svårigheter och 
konsekvenser ens handlingar skapar? Självfallet är det vissa faktorer såsom de direkta och svåra 
besluten med stor inverkan i klientens liv vi alltid kommer vara tvungna att leverera. Det hoppfulla 
är att beslut och bemötande tycks vara relativt frikopplade från varandra. Papporna i denna studie 
och föräldrar i tidigare forskning beskriver att bemötande är det viktigaste och utfallet av kontakten 
hamnar inom parentes. Kanske kan bemötande, ett ord som ofta används oreflekterat med en 
självklar innebörd och därmed marginaliseras, på ett tydligare sätt inkluderas i de ständigt 
återkommande diskussionerna om effektivitet och förändringsarbete inom socialtjänsten. 

Papporna i datamaterialet  är inte bekymrade över långa utredningstider eller bristande resurser utan, 
med några få undantag, uttrycks istället en önskan om att möta en vanlig människa som kan stå för 
sina felsteg och gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som är. Resultaten från denna studie är 
därmed en implikation om att bemötande bör lyftas till diskussion på ett tydligare sätt  inom 
socialtjänstens verksamhet. Här aktualiseras också demokratiaspekten av socialtjänstens arbete. För 
att  kunna bygga upp ett större förtroende för myndigheten krävs en organisation som ger utrymme 
för bemötande. Organisationens yttersta makthavare, politikerna, har därmed en avgörande roll för 
att göra det möjligt att erbjuda bra bemötande. 
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Appendix 

Presentation av studiedeltagarna. 

Namn Bakgrund Urval Kontakt med 
socialtjänst

Intervjun Inställning
socialtjänst

Pappa 1

Pappa 2

Pappa 3

Pappa 4

Pappa 5

Pappa 6

21-30 år
sambo
lägenhet 
1 barn
fast tjänst
gemensam vårdnad

Kriminalitet
Ej åsikter.

Mottagningsenheten 
iom anmälan från 
förskola, ledde ej till 
utredning

Telefonintervju
20 minuter 
hemligt nr

Negativ.

31-40 år
singel
lägenhet
3 barn
timanställning
gemensam vårdnad

Missbruk.
Nykter sedan
sex år. 
Åsikter 2 
gånger,
”aldrig mer”

Mottagningsenheten  
Barn och Familj 
Familjerättsenheten

Telefonintervju
34 minuter 

Positiv och 
negativ.

31-40 år
förhållande
lägenhet
1 barn
barnet är placerat
försörjer sig ”på 
annat sätt”
gemensam vårdnad

Kriminalitet
Missbruk
Ej åsikter.

Mottagningsenheten 
iom anmälan från Polis
Barn och Familj.
Placering. 

Telefonintervju
57 minuter 
hemligt nr

Negativ.

41-50 år
sambo
villa
2 barn + 1 
fast tjänst
gemensam vårdnad
helgumgänge 

Kriminalitet
Åsikter 
”några 
gånger”, ”inte 
lyckat”.
Fick 
brukarunders-
ökning, 
svarade inte.

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.

Telefonintervju
25 minuter 

Negativ.

41-50 år
sambo
”hus”
1 barn 
eget företag
gemensam vårdnad
barnet bor hos 
mamma
träffar pappa varje 
helg

Dömd för 
fortkörning, 
rattfylleri och 
vapeninnehav.
Åsikter 
”några 
gånger”. 

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.

Telefonintervju
15 minuter 

Negativ.

21-30 år
förhållande
lägenhet 
2 barn
fast tjänst
ej vårdnadshavare
umgänge varannan 
helg 

Tidigare 
”bruk” av 
cannabis. 
”Slutat idag”. 
Åsikter 
försökt, 
”ingen idé”.

Barn och Familj.
Familjerättsenheten. 

Telefonintervju
47 minuter 

Negativ.
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Namn Bakgrund Urval Kontakt med 
socialtjänst

Intervjun Inställning
socialtjänst

Pappa 7

Pappa 8

Pappa 9

Pappa 10

Pappa 11

31- 40 år
singel
lägenhet
1 barn
student
gemensam vårdnad
barnet bor hos 
modern
helgumgänge

Kriminalitet
Missbruk
Nykter och fri 
från 
kriminalitet 
sedan 4 år. 
Ej åsikter. 
Fick enkäten, 
”kastade 
den”.

Barn och Familj. Telefonintervju
1 h 17 minuter

Negativ.

41-50 år
singel
”hus” 
1 barn 
eget företag
ej vårdnadshavare
barnet bor hos 
modern
umgänge vartannat 
veckoslut

Dömd för 
misshandel. 
Uppger att 
domen var 
”felaktig”. 
Åsikter några 
gånger, 
”ingen 
mening att 
göra det”. 

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.

Intervju 
1 h 43 minuter
Hemma hos IP 
i närvaro av 
barnet. 
Fältstudie 
under en hel 
dag. Kontakt 
via 
Pappavarför? 

Negativ.

41-50 år
sambo
lägenhet
4 barn + 1 
fast tjänst
gemensam vårdnad

Missbruk
Ej åsikter

Barn och familj.
Ungdomsenhet. 

Telefonintervju
13 minuter 

Positiv och 
negativ.

41-50 år
gift
villa
2 barn
barnen bor hemma
tidigare i 
familjehem
eget företag
ensam vårdnad
icke närvarande 
mamma

Missbruk
Kriminalitet
Dömd till 
fängelse. 
Nykter och fri 
från 
kriminalitet 
sedan flera år.
Framför 
åsikter men 
inte alltid. 
Gjort anmälan 
IVO.

Barn och Familj.
Placering. 

Intervju 
1 h 35 minuter
Hemma hos IP  
Kontakt via 
Pappavarför? 

Positiv och 
negativ.

41-50 år
gift
lägenhet
4 barn, ”ett på väg” 
fast tjänst
gemensam vårdnad

Missbruk.
Nykter sedan
två år. 
Åsikter 2 
gånger

Barn och familj.
Ungdomsenhet. 

Telefonintervju
20 minuter 
hemligt nr

Positiv.
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Namn Bakgrund Urval Kontakt med 
socialtjänst

Intervjun Inställning
socialtjänst

Pappa 12

Pappa 13

Pappa 14

Pappa 15

Pappa 16

31-40 år
flickvän
befinner sig anstalt, 
kriminalvård
väntar villkorlig 
frigivning
1 barn + 3
barnet är familjehe-
msplacerat hos 
släktingar
ensam vårdnad
moder avliden

Dömd till tio 
års fängelse 
för dråp på 
barnets mor. 
Försökt 
framföra 
åsikter men 
”får inte 
svar”. 

Barn och Familj.
Placering.

Telefonintervju
29 minuter
2-sidigt brev. 
Kontakt 
genom 
gemensam 
bekant. 

Negativ.

41-50 år
singel
lägenhet
1 barn 
arbetslös
ej vårdnadshavare
helgumgänge

Missbruk.
Ej åsikter. 

Barn och Familj. Telefonintervju
18 minuter 

Negativ.

- 20 år
flickvän
inskriven på 
behandlingshem
1 barn
studerande
ej vårdnadshavare
träffar barnet 1 gång 
i månaden

Missbruk.
Kriminalitet. 
Dömd för
misshandel 
och 
narkotika-
innehav.
Ej åsikter.

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.
Ungdomsenhet (egen 
kontakt) 

Telefonintervju
27 minuter 
hemligt nr

Negativ.

31-40 år
flickvän
kollektiv
1 barn
timanställning
gemensam vårdnad

Tidigare 
”bruk” av 
narkotika. 
Åsikter 
”försökt men 
ingen idé”.

Barn och Familj. Telefonintervju
32 minuter 

Positiv och 
negativ.  

51+
singel
lägenhet
2 vuxna barn
barnen var 
placerade under 
delar av uppväxten
pensionär

Felaktiga 
anklagelser 
om pedofili, 
som påverkar 
livet än idag. 
Framför 
åsikter men ej 
alltid.

Nuvarande Barn och 
Familj samt Placering.
Har haft kontakt med 
socialtjänsten sedan 
barndomen pga uppväxt 
under ”tortyrliknande 
förhållanden”. 

Intervju via 
Skype 
1 h 47 minuter
Kontakt via 
Pappavarför?

Negativ.

63



Namn Bakgrund Urval Kontakt med 
socialtjänst

Intervjun Inställning
socialtjänst

Pappa 17

Pappa 18

Pappa 19

Pappa 20

Pappa 21

21-30 år
singel
lägenhet 
1+1 barn
studerande
Barn 1: gemensam 
vårdnad, 
helgumgänge, ”fast 
egentligen mer än 
soc tillåter”
Barn 2: ej 
vårdnadshavare, 
umgänget beskrivs 
som ”olika från då 
till då”

Missbruk
Kriminalitet
Dömd till 
fängelse. 
Åsikter 
ibland, ”ingen 
idé”. Fick 
enkäten, 
”kastade 
den”.

Barn och Familj. Telefonintervju
13 minuter 
hemligt nr

Negativ.

41-50 år
singel
lägenhet
1 barn 
familjehemsplacerat
sjukskriven
ensam vårdnad
barnets mamma ”ute 
ur bilden”

Missbruk.
Kriminalitet. 
Nyligen 
avslutat 
behandling. 
Ej åsikter.

Barn och Familj.
Placering.

Telefonintervju
33 minuter 

Positiv.

41-50 år
sambo
villa
2 barn + 1
fast tjänst
gemensam vårdnad

Missbruk.
Nykter sedan
tio år. 
Ej åsikter. 

Barn och Familj. Telefonintervju
14 minuter 

Positiv.

31-40 år
sambo
lägenhet
1 barn
eget företag
gemensam vårdnad
växelvis boende

Dömd för 
fortkörning 
och 
vapeninnehav.
Ej åsikter. 

Familjerättsenheten. Telefonintervju
46 minuter 

Negativ.

21-30 år
singel
lägenhet 
1 barn
fast tjänst
gemensam vårdnad
(”har papper” som 
möjliggör att 
pappan ”fattar 
beslut å sånt om hon 
inte kan”)
barnet bor hos 
pappa, träffar 
mamma mycket 
sällan 

Missbruk.
Kriminalitet. 
Nykter och fri 
från 
kriminalitet i 
cirka 2 år.
”Inge’ i 
register”. 
”Aldrig åkt 
fast”.
Ej åsikter. 
Fick enkäten,
”kastade 
den”. 

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.

Intervju
1 h 35 minuter. 
I IP:s hem. 
Ursprungs-
kontakt i fält. 

Negativ.

64



Namn Bakgrund Urval Kontakt med 
socialtjänst

Intervjun Inställning
socialtjänst

Pappa 22

Pappa 23

Pappa 24

Pappa 25

Pappa 26

Pappa 27

Pappa 28

31-40 år
flickvän
lägenhet
1+1+1 barn
timanställd
ej vårdnadshavare
nyligen återupptaget 
umgänge

Missbruk
Kriminalitet
Dömd för bla 
grovt narkoti-
kabrott. 
Nykter och fri 
från 
kriminalitet 
sedan två år.
Åsikter 
ibland, ”inte 
längre”. 

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.

Intervju 
1 h 43 minuter
Hemma hos IP.
Ursprungs-
kontakt i fält.

Negativ.

41-50 år
flickvän
lägenhet
1 barn + 1 
fast tjänst
gemensam vårdnad
växelvis boende

Dömd för 
fortkörning.
Åsikter några 
gånger. 

Familjerättsenheten. Telefonintervju
38 minuter 

Negativ.

31-40 år
2 barn + 1
”mer säger ja inte”

”Bruk” av 
cannabis. 
Ej åsikter. 

Mottagningsenheten  
Barn och Familj 

Telefonintervju
57 minuter 
hemligt nr
Får spela in 
fyra minuter.

Negativ.

21-30 år
1 barn
”bäst att vara tyst”

Kriminalitet.
Ej åsikter.

Mottagningsenheten Telefonintervju
33 minuter
hemligt nr
Får spela in 
fyra minuter.

Negativ.

21-30 år
single
”hus”
1 barn
barnet bor i familje-
hem
fast tjänst
gemensam vårdnad

Kriminalitet
Missbruk
Ej åsikter.
Fick enkät, 
kastade.

Barn och Familj.
Placering.

Telefonintervju
23 minuter 
hemligt nr

Positiv och 
negativ.

31-40 år
singel
lägenhet
1 barn
arbetslös
gemensam vårdnad
helgumgänge

Anmäld för 
misshandel.
Ej åsikter.

Barn och Familj. Telefonintervju
11 minuter 

Positiv och 
negativ.

31-40 år
gift
lägenhet
3 barn + 1
timanställning
”ha den ... 
delar” (rörande 
vårdnaden)
bor med mamman

Vet inte. Svårt 
med språket.
Trafikbrott?
Ej åsikter. 

Barn och Familj. Telefonintervju
9 minuter 

Negativ.
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Namn Bakgrund Urval Kontakt med 
socialtjänst

Intervjun Inställning
socialtjänst

Pappa 29

Pappa 30

Pappa 31

41-50 år
sambo
villa
1 barn + 1 
fast tjänst
gemensam vårdnad
helgumgänge

Dömd för 
trafikförseelse
och rattfylleri.  
”LSD å sånt i 
ungdomen”. 
Åsikter 
försökt, ”blir 
skit”.

Familjerättsenheten. Telefonintervju
21 minuter 

Negativ.

21-30 år
flickvän
inneboende 
1 barn
studerande
ej vårdnadshavare
oregelbundet 
umgänge

Kriminalitet
”Bruk” av 
cannabis. 
Ej åsikter.

Barn och Familj.
Familjerättsenheten.

Telefonintervju
24 minuter 
hemligt nr
får spela in tio 
minuter

Negativ.

21-30 år
2 barn
”å sen får du inte 
veta mer om mig”

”Bruk” av 
cannabis. 
Ej åsikter. 
Fick enkät,
”kastade ... 
jävla skiten”.

Barn och Familj. Telefonintervju
17 minuter 
hemligt nr
Fick spela in 7 
minuter. 

Negativ.
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