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Sammanfattning 
Intresset till studien uppkom genom att en webbgemenskap upptäcktes i vilken fäder söker 
stöd från varandra i förhållande till socialtjänsten, det väckte vår nyfikenhet kring vad orsaken 
och syftet är till att fäder söker sig till webbgemenskapen. Syftet med studien är att söka för-
ståelse för varför fäderna vänder sig till webbgemenskapen på internet, att beskriva vilka före-
ställningar som skapas kring socialtjänsten i webbgemenskapen samt hur föreställningar be-
gripliggörs och förklaras av fäderna.  För insamling av empiri har en kvalitativ observations-
studie på internet genomförts där empirin som legat till grund för resultatet är texter och 
kommentarer publicerade av personer som utger sig för att vara fäder. En kvalitativ innehålls-
analys har använts för att bearbeta den empiri som insamlats och bland annat tre övergripande 
teman har identifierats: föreställningar kring socialtjänsten, begripliggörande av föreställning-
arna samt mobiliseringens orsak och syfte. Studien har genomgripande ett genusperspektiv 
och resultatet av innehållsanalysen analyserades med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna: 
kön som konstruktion – skapandet av genus samt homosocialitet. Resultatet i studien beskri-
ver föreställningar kring att socialtjänsten bedömer fäder och mödrar olika utifrån kön samt 
reproducerar föreställningar kring traditionella föräldraroller och maskulinitet. Fäderna erhål-
ler inget stöd och känner sig maktlösa utifrån att socialtjänsten privilegierar mödrar, detta le-
der till att fäderna söker sig till webbgemenskapen för att erhålla olika typer av stöd. Slutsat-
sen är att socialarbetare måste medvetandegöra föreställningar kring kön, maskulinitet och 
föräldraskap för att kunna motverka att föreställningar befästs och reproduceras. För detta 
krävs verktyg som direkt kan appliceras i det praktiska arbetet med fäder, men socialarbetare 
behöver också vara mer tydliga och lyhörda för att kunna identifiera behov hos fäder för att 
möjliggöra stödgivande.  	  
 
Nyckelord: faderskap, socialtjänst, genus, exkludering, omsorgsgivare 
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Abstract 
The interest of this study were awakened when webcommunities whose purpose is to support fathers 
against the social services were found. This raised our curiosity about why such webcommunities are need-
ed. The purpose of this study is to seek understanding for why fathers are turning to the webcommunity, al-
so to describe conceptions about the social services which are created in the webcommunity and how those 
conceptions are understood and explained by the fathers. The method used for collection of data was a 
qualiatitive obervational study on the internet where the empirical base for the results are published texts 
and comments by people purporting to be fathers. A qualitative content analysis were used to process the 
empirical findings and three main themes were developed: conceptions about the social services, under-
standing of these conceptions and the cause and purpose of the mobilization. This study has a pervasive 
genderperspective and the result of the content analysis has been analyzed with the theoretical base of: ”do-
ing gender” and homosociality. The result of this study reveals conceptions fathers have about the social 
services, that the social services assess fathers and mothers on different basis because of their sex. The fa-
thers also claims that the social services reproduces conceptions about traditional parenting-roles and mas-
culinity. The fathers doesn’t recieve the support they need and feel powerless because the social services 
privileges mothers, which instead leads fathers to seek support from eachother in the webcommunity. The 
conclusion is that social workers need to be more aware of conceptions they have on gender, masculinity 
and parenthood to be able to work against these conceptions. To do this social workers needs tools that can 
be applied in their daily practical work with fathers. But social workers also need to be more distinct and 
responsive to be able to identify fathers needs and thus offer support. 

 
Keywords: fatherhood, social services, gender, exclusion, parental caregiver 
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Förord 
Vi vill först och främst börja med att säga att våra gemensamma intressen för socialt arbete, genus och jäm-
ställdhet förmodligen gjort studien både intressantare och roligare att genomföra. Att få möjligheten att ta 
del av fäders berättelser gällande erfarenheter i kontakt med socialtjänsten har varit otroligt lärorikt och 
kommer förhoppningsvis göra oss till bättre socialarbetare. Trots vårt brinnande intresse för dessa ämnen 
har dock arbetsprocessen i många lägen känts övermäktig. I dessa lägen har vi använt oss av många olika 
strategier för att stimulera tankeverksamheten vilket vi är övertygade om bidragit till ökad kreativitet i skri-
vandet, vi delar gärna med oss av dessa strategier: när det känns som att du bara vill ge upp – dansa frigö-
rande dans, när du får skrivkramp (vilket alla får) – ta ett glas vin, när det känns som att du bara vill gråta – 
fokusera på något oviktigt som exempelvis reality-tv. Skämt åsido, vi är övertygade om att skratt är vad 
som tagit oss igenom den här processen relativt smärtfritt. Vi har skrivit studiens alla delar gemensamt och 
vi är förvånade över vår egen förmåga att samarbeta, därför tackar vi varandra!    
 
Vi vill även tacka vår handledare Maria Scheffer-Lindgren som visat stort intresse för vårt valda ämne och 
uppmuntrat oss i vårt skrivande. 

 
Jenny Hult och Maja Hyvönen 
 
Karlstad den 26 maj 2014 
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1.	  Introduktion	  	  

Män har historiskt sett varit vinnare i det patriarkala samhället (Lip-
man-Blumen 1976), men frågan kan ställas om de är förlorare när det 
gäller föräldraskap? Connell (2008) menar att mäns förlust i det patri-
arkala samhället är att de förlorat sin förmåga att tala fritt om känslor 
och uttrycka sårbarhet, något som leder till att män ofta utestängs från 
relationerna med sina barn (a.a). Först under 1980-90 talet lyfte media 
bilden av fäder som både omsorgsgivande och manliga. Trenden i 
media förelågs av en politisk önskan om att skapa en omsorggivande 
fader, vilket likställdes med att vara närvarande och delaktig i sina 
barn. Även inom forskning lades vikten vid att lyfta fram olika nyan-
ser av faderskap eftersom kritik riktats mot att endast bilden av den 
frånvarande fadern med försörjningsansvar och knutpunkt utanför 
hemmet varit synlig (Johansson 2004).  
Idag finns fler förutsättningar för fäder att delta aktivt i föräldraskapet, 
genom exempelvis förändringar av lagstiftning och införandet av för-
äldraförsäkring. Fortfarande anses ändå modern vara primär omsorgs-
givare (Johansson 2004). Att modern ses som primär omsorgsgivare 
kan anses styrkas i en rapport genomförd av Statistiska centralbyrån 
[SCB] (2014). I rapporten framgår att av de barn som endast är bosatta 
med ena föräldern bor 50 procent av barnen stadigvarande med sina 
mödrar, medan endast 10 procent stadigvarande bor med sina fäder. 
Den traditionella föräldrarollen, modern som primär omsorgsgivare, 
vinner stöd i exempelvis utvecklingspsykologiska teorier som framhä-
ver modern som mest lämpad att vara omsorgsgivare, särskilt vid de 
första åren av ett barns liv (Johansson 2004). SCB (2014) styrker i sin 
rapport att barns ålder påverkar vem av föräldrarna barnet bor hos ef-
ter separation. Det visar sig att yngre barn i åldrarna 1-3 år i högre ut-
sträckning endast bor med sina mödrar.   
Tanken om ett närvarande och omsorgsgivande faderskap är eftersträ-
vansvärt ur jämställdhetssynpunkt, men den dynamik som finns inom 
familjer är svår att förändra då den är starkt knuten till föreställningar, 
normer och tillgång till ekonomiska resurser (Johansson 2004). En 
stark skepticism råder gentemot det nya omsorgsgivande faderskapet 
vilket påvekar försöken till förändring av föreställningar kring män 
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(Connell 2008). Hur människor uppfattar kvinnligt och manligt påver-
kas av föreställningar kring kön. Föreställningar om mäns och kvin-
nors genusidentitet tillskriver kön olika egenskaper och skapar idéer 
kring vem som exempelvis ska arbeta med ett visst arbete eller utöva 
en viss sport. Tanken kring könsolikheter påverkar även starkt synen 
på moderskap samt faderskap och hur familjen bör se ut (Johansson 
2004). Bilden som uppmålas kring närvarande fäder är att de utgör ett 
hot gentemot modern och barnen, utifrån att fäder är potentiellt far-
liga. I andra fall kan en närvarande fader utgöra ett hot gentemot nor-
mer som finns kring traditionella föräldraroller vilka är knutna till kön 
(Johansson 2004).   
Socialtjänsten ska i enlighet med Socialtjänstlagens portalparagraf 1 
kap. 1§ (SoL 2001:453) arbeta på ett jämlikt sätt med alla klienter. 
Payne (1999) menar dock att socialtjänstens arbete grundas på mora-
liska bedömningar vilka utgår från samhällets värderingar. Det är 
därmed naivt att tro att socialtjänsten kan bedriva ett neutralt arbete 
utan subjektiva bedömningar som är påverkade av normer. Social-
tjänstens arbete utgår även från FN:s barnkonvention (2009) där bar-
nets bästa ska beaktas och främst en artikel blir viktig för studien. I 
barnkonventionen, artikel 9, står att barn har rätt till en relation med 
båda sina föräldrar, så till vida att en statlig myndighet inte bedömer 
att en sådan relation skulle strida mot barnets bästa. Vid bedömning 
genomförd av statlig myndighet ska alla parter i ett ärende få möjlig-
heten att yttra sig. I en rapport genomförd av SCB (2014) uppger dock 
fäder att socialtjänsten misslyckats med att arbeta på ett jämlikt sätt då 
de uppger att statliga myndigheter är partiska och står på modern sida. 
Fädernas erfarenheter förklaras strukturellt då fäder menar att mödrar 
automatiskt har förtur till barnen och bedöms som den lämpligaste 
föräldern. Fäder beskriver att de på moderns initiativ inte har tillgång 
till sina barn på det sätt de skulle önska och anser sig ha blivit diskri-
minerade av statliga myndigheter, inte hörsammats och känt sig makt-
lösa (a.a.).  
I flera länder har fäder börjat bilda sociala rörelser för att vinna rättig-
heter gällande föräldraskapet (Johansson 2004). Att män gemensamt 
mobiliserar sig benämner Johansson (2000) som homosocialitet, där 
homosocialiteten mellan män syftar till att bevara mäns överordning 
eller skapas för att ge stöd åt varandra. Johansson (2004) menar dock 
att homosociala gemenskaper män och fäder ingår i dessvärre ofta tar 
sig i extrema uttryck där fäder riktar stark kritik mot mödrar istället 
för att uppmärksamma könsojämlikhet eller kritisera patriarkatet. Ofta 
handlar kritiken mot mödrarna om att mödrar aktivt arbetar för att ute-
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sluta fäder, detta i samverkan med exempelvis myndigheter. Genom 
att kritik riktas mot mödrarna får mobiliseringen ingen slagkraft utan 
bidrar till att skapa konflikter mellan föräldrar. Ett forum fäder idag 
använder för mobilisering är internet och intresset för studien uppkom 
i samband med att flera hemsidor upptäcktes där fäder ger varandra 
stöd genom uppmuntran och rådgivning för hur fäder bör agera i kon-
takt med socialtjänsten. När dessa hemsidor upptäckts väcktes vår ny-
fikenhet gällande orsaken och syftet till att söka sig till hemsidorna, är 
inte stödet från socialtjänsten tillräckligt för fäderna?  
Vår förförståelse är att faderskapsrollen idag inte är helt enkel att leva 
upp till. Fäder förväntas å ena sidan vara omsorgsgivande, kärleksfulla 
och delaktiga föräldrar, medan fäder å andra sidan förväntas leva upp 
till en manlig genusidentitet där de ska sätta sig själva i främsta rum-
met, vara ”hårda” och framgångsrika. Som studenter, kvinnor och fe-
minister upplever vi att socionomutbildningen är ett sammanhang där 
mäns genusidentitet inte problematiseras tillräckligt. Vi anser att det 
kan talas mer om föreställningar som finns kring män eller hur män 
påverkas av den genusidentitet som internaliseras genom socialisat-
ionsprocessen utifrån samhällets normer. Under studietiden på socio-
nomprogrammet har män oftast beskrivits som orsaken till problemet i 
familjen och blivit utpekade som förövare. Om socialarbetare ser fäder 
som sekundära omsorgsgivare eller förövare kan det leda till att fäder 
inte anses ha samma skyldigheter till familjen, något som i förläng-
ningen innebär att de inte erhåller samma rättigheter till familjen. Vi 
tror att kvinnliga socialarbetares makt kan vara svårhanterlig för man-
liga klienter som i andra sammanhang är överordnade kvinnan. Fäder 
kanske får svårigheter att erkänna svagheter i sitt föräldraskap eller 
veta vad som förväntas av dem: vad de ska säga, hur de ska agera och 
vilka känslor som är tillåtna att visa.  

1.1 Problemformulering 

Det finns skäl att anta att förväntningar och föreställningar gällande 
föräldraskap existerar i samhället såväl som inom socialtjänsten. Nå-
got som kan missgynna fäder mer än mödrar då fäder inte erhåller lika 
stor tillgång till barnen. Möjligtvis finns en bild av mannen som förö-
vare inom socialtjänsten vilket kan bero på att socialarbetare är påver-
kade av tidigare arbetserfarenheter med fäder men även påverkas av 
föreställningar som reproduceras genom samhällets normer kring fa-
derskap och maskulinitet. Frågan är om den närvarande och omsorgs-



	  

	  8	  

givande fadern utgör ett hot mot moderns primära roll som omsorgs-
givare? Finns en rädsla inom socialtjänsten att framhålla omsorgsgi-
vande egenskaper hos fäder då dessa sammankopplas med femininitet 
och därmed är normbrytande? Det finns en möjlighet att socialarbetare 
omedvetet reproducerar könsstrukturer som finns i samhället. Repro-
duktionen kan ses som en slags självuppfyllande profetia där socialar-
betare förutsätter att män ”inte är tillräckligt bra fäder” och upprätthål-
ler könsstrukturen som ger kvinnor fortsatt ansvar samt företräde till 
familjen.  
Vi menar att socialarbetare behöver medvetandegöra föreställningar 
kring föräldraskap eftersom socialarbetares bedömningar påverkar 
både föräldrar och barn. Det som eftersträvas i studien är att få ökad 
insikt i hur fäder som varit i kontakt med socialtjänsten beskriver och 
förstår myndigheten. Det är av vikt att belysa fäders förståelse av so-
cialtjänsten för att möjliggöra ett framgångsrikt samarbete. Vi menar 
att förståelsen av fäders erfarenheter kan ge oss, som framtida exami-
nerade socialarbetare, möjligheten att arbeta på ett jämlikt sätt med 
alla klienter.  

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att söka förståelse för varför fäderna vänder sig 
till webbgemenskapen på internet, att beskriva vilka föreställningar 
som skapas kring socialtjänsten i webbgemenskapen samt hur före-
ställningar begripliggörs och förklaras av fäderna. 	  

1.3 Begreppsdefinitioner 

Webbgemenskap kan liknas med ett slags samhälle (webbcommunity) 
på internet. Internet blev under mitten av 90-talet fort en del av svens-
karnas vardagsliv och alla kom att bevittna hur kommunikation på in-
ternet expanderade. Människor började kommunicera på ett nytt sätt, 
via ett forum där attribut som social tillhörighet, röst, hudfärg eller ut-
seende kunde förbli dolt inför andra. Internet ger idag människor möj-
lighet att bli mer medvetna om världen de lever i. Genom internet sö-
ker människan efter identitet och mening, det finns oändliga alternativ 
för individen att välja vilken kontext denne vill tillhöra, vilket är den 
primära drivkraften för interaktion på internet (Svenningsson, Löv-
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heim & Bergquist 2003). Just de sammanhang individer anser sig till-
höra på internet är något Svenningsson et al. (2003) beskriver som 
gemenskaper. En webbgemenskap är en arena där olika typer av 
kommunikation förenas och användarna kan bland annat ta del av dis-
kussionsgrupper. Webbgemenskaper samlar även information som 
kan vara relevant för dess användare. Orsaken till att människor söker 
sig till webbgemenskaper är ofta att de söker kontakt, gemenskap eller 
stöd hos likasinnade. Människor ges möjligheten att dela erfarenheter, 
kunskap och värderingar vilket är en viktig anledning till att webbge-
menskaper uppkommer och frodas (a.a.).   
I studien görs en avgränsning till en specifik webbgemenskap. I den 
webbgemenskap som studeras har fäder sökt sig till varandra utifrån 
att de befinner sig i liknande situationer. Fäderna delar med sig av 
egna historier samt försöker finna gemenskap och stöd hos varandra i 
förhållande till socialtjänsten.  
Fäder/fäderna är begrepp som är vanligt förekommande i studien. Vi 
använder begreppen fäder/fäderna i studien när vi syftar på män som 
utger sig för att vara biologiska föräldrar i webbgemenskapen som 
studeras.  
Föreställningar menar vi ständigt skapas och syftar till den osäkra 
kunskap individer kontinuerligt bildar sig utifrån erfarenheter och-
/eller samhällets normer. Den osäkra kunskapen uppfattar individer 
som sann eller riktig vilket påverkar individers syn på och förståelse 
av sin omgivning.  
Socialtjänsten är en myndighet som finns i Sveriges kommuner vilken 
ska ansvara och tillhandahålla stöd för individer i en utsatt situation, 
stödet kan bestå i information, insatser eller samtal. Socialtjänsten har 
i uppdrag att tillgodose individers behov och har ansvarsområden rö-
rande individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd till personer 
med funktionsnedsättning (Socialdepartementet 2013a).  Vidare ska 
socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § (SoL 2001:453) arbeta utifrån barnets 
bästa och verka för att barn och unga växer upp under trygga förhål-
landen. Socialtjänstens uppdrag är att utreda barn och unga som riske-
rar att fara illa eller far illa för att kunna besluta om insatser i eller ut-
anför hemmet. Socialtjänsten ska även utreda föräldrars förmåga att 
tillgodose sina barns behov samt klarlägga barns vårdnad, boende och 
umgänge med föräldrar (Socialstyrelsen [SOS] 2011). 
I studien görs en avgränsning till socialtjänstens individ- och familje-
omsorg, vari arbetet med barn- och ungdomsomsorg samt familjerätt 
är relevant för studien. Enligt Socialdepartementet (2013b) är social-
tjänstens arbete gällande barn och ungdomsomsorg främst att utreda 
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och bedöma insatser gällande barns situation medan det familjerätts-
liga arbetet främst ansvarar för bedömningar gällande vårdnad, bo-
ende och umgänge. Den personal som arbetar på socialtjänsten, i både 
barn- och ungdomsomsorg samt familjerätt, kommer i studien gemen-
samt benämnas som socialarbetare.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  	  

I föreliggande kapitel presenteras ett representativt och relevant urval 
av den forskning som finns tillgänglig gällande hur kön görs i social-
tjänsten, synen på faderskap, fäder i kontakt med socialtjänsten samt 
vad forskare presenterat som förändringsmöjligheter. Stor del av den 
forskning som presenteras utgår från socialarbetares perspektiv men 
även fäders upplevelse av socialtjänsten och bild av faderskapet finns 
presenterat.  

2.1 Konstruktion av kön inom socialtjänsten 

Föreställningar om kön genomsyrar alla delar inom socialt arbete och 
en individs kön får betydelse för bedömningar, beslut och samtal på 
socialtjänsten. Socialarbetarnas makt gör socialtjänsten till en skill-
nadsskapande praktik utifrån kön, där skillnad görs mellan män och 
kvinnor (Herz 2012). I en intervjustudie genomförd av Herz (2012)  
uppvisar socialarbetare en medvetenhet kring föreställningar om kön 
men är samtidigt osäkra på hur sådana föreställningar influerar be-
dömningar, beslut och i förlängningen klienten. I intervjuer genom-
förda med kvinnofridssekreterare menar de exempelvis att de bidrar 
till reproduktionen av män som förövare och kvinnor som offer. Re-
produktionen menar kvinnofridssekreterarna beror på att både arbetet 
och de som praktiker är påverkade av samhällsstrukturer som upprätt-
håller sådana föreställningar kring män/kvinnor (a.a.).  
Herz (2012) menar att det överlag saknas kunskap gällande hur före-
ställningar kring kön praktiskt kan motarbetas i det sociala arbetet. 
Samtidigt finns en strävan inom socialt arbete att behandla alla klien-
ter som unika individer, vilket självklart är eftersträvansvärt men 
också leder till att föreställningar kring kön inte ifrågasätts. Att endast 
se klienter utifrån ett individuellt perspektiv leder till att socialarbetare 
förskjuter det strukturella perspektivet. Det är viktigt att se hela män-
niskan inom socialt arbete, något som inte kan göras om människan 
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inte placeras in i en samhällelig kontext. Föreställningar som inte ifrå-
gasätts kring kön blir istället befästa som ”sanna” eller statiska. När 
socialarbetare möter klienter utan att utmana föreställningar gällande 
exempelvis kön ger socialarbetaren minskat handlingsutrymme åt kli-
enten, vilket leder till att klienten låses fast i en tilldelad position uti-
från föreställningar som inte bidrar till en möjlighet att förändras 
(a.a.).  

2.2 Vad är egentligen faderskap? 

I avhandlingen ”Brist på manliga förebilder: dekonstruktion av en fö-
reställning och dess praktik” har Johansson (2006)  identifierat två ty-
per av faderskap, dels den närvarande, jämställde och omsorgsgivande 
fadern och dels den traditionelle, fostrande och disciplinerande fadern. 
Vidare beskriver Johansson (2006) att synen på fäder inte är den-
samma som synen på mödrar, vilket tar sig i uttryck genom att det 
ställs högre krav på ensamstående mödrar än det gör på ensamstående 
fäder. Vad som är ytterligare intressant är att ensamstående fäder ofta 
har ett starkt stöd i sitt nätverk medan mödrar förväntas klara av för-
äldraskapet själva och, om de inte klarar det, behöver förlita sig på 
professionella insatser från exempelvis socialtjänsten (a.a.).  
Ett resultat som återfinns i Johanssons avhandling (2006) är att mödrar 
ses som starka i sin primära relation till barnet vilket leder till att fäder 
inte anses vara sjävklara som omsorgsgivare. Fäder blir utifrån möd-
rars primära roll därmed aldrig mer än en sekundär förälder. Ung-
domsbehandlare i studien menar att fäder ”ger upp för lätt”, inte skaf-
far sig kunskap och därmed drar sig tillbaka från barnens liv. Ändå 
framhåller ungdomsbehandlarna att fäder är en viktig komponent i 
barns liv, särskilt i söners liv och att endast det faktum att de är biolo-
giska fäder utgör ett gott faderskap. Utifrån studien menar Johansson 
(2006) att faderskapet i princip aldrig kan förverkas oavsett vad fäder 
utsätter sina barn för. Den biologiska faderns oersättlighet och hans 
unika funktion inom familjen är något som framträder tydligt i inter-
vjustudien. Denna beskrivning av fäder strider gentemot omsorgsa-
spekten och Johansson (2006) frågar: vad är egentligen ett faderskap? 
Är det den vardagliga närheten och samvaron eller är det biologiska 
släktskapet det som definierar faderskapet?  
Fäder som varit i kontakt med socialtjänsten beskriver i en intervju-
studie genomförd av Bangura Arvidsson (2003) att ett ”normalt” eller 
gott faderskap handlar om att som far vara en aktiv och närvarande fö-
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rebild till sina barn. Gränssättning anses likväl vara en viktig aspekt 
för ett bra faderskap och fäderna talar om barnen som viktiga för dem 
och om dem själva som viktiga för barnen. Fäderna betonar även de 
känslomässiga aspekterna, kärlek och samhörighet, i faderskapet som 
betydelsefulla (a.a.).  

2.3 Faderskap i förändring 

Gemensamt för flera artiklar är att synen på faderskap har förändrats 
under de senaste årtiondena. Bilden av fäder som familjeförsörjare; 
den traditionella fadern, börjar idag ifrågasättas då fäder alltmer är 
involverade i den dagliga omsorgen av sina barn (Caracciolo di To-
rella 2014; Ewart-Boyle et al. 2013; Skårstad Storhaug 2013; Bangura 
Arvidsson 2003). En studie baserad på kvalitativa intervjuer med soci-
alarbetare, visar hur socialarbetare upplever att den pågående föränd-
ringen av fadersrollen lett till en kris hos män. Krisen beror av att för-
väntningarna på fäders maskulinitet kan vara svåra att förena med för-
väntningarna på den nya fadersrollen som omsorgsgivare (Ewart-
Boyle et al. 2013). Caracciolo di Torella (2014) har i en komparativ 
studie visat resultat som bekräftar att män har svårigheter att anta den 
nya bilden av faderskapet. Faderskapet har utmanats genom lagänd-
ringar som syftar till att öka fäders delaktighet i sina barn, men förstå-
elsen för vad det innebär att vara en ”god fader” har ännu inte blivit 
synlig i samhället och blivit svår att anamma för fäder (a.a.). 
Även fäder i Bangura Arvidssons intervjustudie (2003) målar upp en 
splittrad bild av sitt faderskap, där de både ifrågasätter sitt eget fader-
skap och framhåller en bild av sig själva som helt normala fäder. De 
fäder som ifrågasätter sitt faderskap beskriver att de känner sig miss-
förstådda av socialtjänsten. De upplever sig själva som desperata och 
maktlösa då de ständigt måste kämpa för att upprätthålla en kontakt 
med sina barn samt för att socialtjänsten ska uppmärksamma dem som 
fäder (a.a.).  

2.4 Exkludering av fäder 

Trots att forskning visar att faderskapsrollen står under förändring fin-
ner Skårstad Storhaug (2013) att den stereotypa bilden av fäder och 
mödrar lever kvar inom socialtjänsten och det finns en bred uppfatt-
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ning hos socialarbetare att det finns stora skillnader mellan fäder och 
mödrar. Skårstad Storhaug (2013) har genomfört en kvalitativ inter-
vjustudie med socialarbetare vari det framkommer att fäder anses vara 
mer distanserade i relation till sina barn än vad mödrar är samt att fä-
der i lägre utsträckning än mödrar lägger fokus vid sina barn. Resulta-
tet av studien påvisar att det finns olika förväntningar på fäder och 
mödrar samt att det finns starka åsikter kring könsskillnader inom so-
cialtjänsten (a.a.). Liknande resultat återfinns i andra studier där soci-
alarbetare menar att de har underförstått låga förväntningar på fäders 
föräldraroll, något som bidrar till att exkludera fäder från det sociala 
arbetets insatser (Ewart-Boyle et al. 2013). Även i utredningstexter 
beskrivs mödrar och fäder på skilda sätt där förväntningarna på möd-
rar är högre än de på fäder. Fäder omnämns inte i utredningar på 
samma sätt som mödrar, vilket främst handlar om att inte fäders relat-
ion till barnet beskrivs eller att deras föräldraförmåga inte noteras (Pe-
tersson 2006). Att socialtjänsten har makt att definiera faderskapet på-
verkar hur fäderna själva ser på sitt faderskap. På så vis kan barna-
vårdsutredningar bli ett omedvetet redskap för upprätthållandet av fa-
milj- och könsnormer (Bangura Arvidsson 2003).  
Fäder exkluderas ofta i ett tidigt skede från det sociala arbetet i en fa-
milj vilket leder till att socialarbetare inte identifierar fäders eventuella 
svårigheter eller resurser och därmed inte kan stödja dem i sin föräld-
raroll (Skårstad Storhaug 2013). Fäders exkludering sker utifrån soci-
alarbetares föreställningar om fäder, mödrars beskrivning av fäder 
samt att fäder själva väljer att inte vara delaktiga (Ewart-Boyle et al. 
2013; Skårstad Storhaug 2013). När socialarbetare exkluderar fäder 
utifrån sina egna föreställningar kan det handla om socialarbetares ti-
digare negativa erfarenheter av fäder samt att socialarbetares förutfat-
tade meningar bygger på stereotypa bilder av vad ett faderskap inne-
bär, att fäder oftast inte är lika involverade i sina barns omsorg 
(Ewart-Boyle et al. 2013).   
När fäder exkluderas utifrån mödrar handlar exkluderingen om att 
mödrarna väljer att framställa fäderna negativt inför socialarbetare 
(Skårstad Storhaug 2013). Socialarbetare accepterar oftast vad möd-
rarna beskriver om fäderna utan att faktiskt ha talat med båda parter 
och socialarbetare menar att mödrarnas behov och deras syn på fäder-
na till stor del begränsar hur mycket de som socialarbetare väljer att 
involvera fäderna (Ewart-Boyle et al. 2013). När socialarbetare inte 
försöker inleda ett samarbeta med fäder accepterar socialarbetare den 
beskrivning av fäderna som givits av andra (Skårstad Storhaug 2013). 
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Exklusionen från socialt arbete sker även utifrån att fäderna själva väl-
jer att inte vara delaktiga. Socialarbetares föreställning är att vissa fä-
der är rädda för vad ett möte på socialtjänsten innebär, samt att fäder 
är rädda för att behöva exponera sina känslor vilket leder till att fäder 
inte vill vara delaktiga. (Ewart-Boyle et al. 2013). Vidare tror social-
arbetare att fäder kan vara skeptiska till socialtjänsten på grund av att 
det är en kvinnodominerad arbetsplats. Socialarbetare menar att fäder 
kanske tycker att de som kvinnor och socialarbetare inte kan förstå el-
ler relatera till dem som fäder och män samt att socialarbetare står på 
mödrars sida från början vilket leder till att fäder utesluter sig själva 
(Skårstad Storhaug 2013). Fäder spelar emellertid en stor roll i barns 
liv och bör involveras mer om deras närvaro har en positiv inverkan. 
Dock finns ett större fokus på kvinnor och barn som främsta motta-
gare av stöd inom socialt arbete, ett resultat som är konsekvent med 
tidigare forskning på området. Socialarbetare uttryckte att det sociala 
arbetet till viss del riktar sig mer gentemot kvinnor vilket leder till att 
fäder har svårare att erhålla stöd (Ewart-Boyle et al. 2013). Bangura 
Arvidsson (2003) beskriver att många av de fäder socialtjänsten möter 
inte vill delta och att frånvaron inte uppmärksammas på grund av mo-
dersfixering och kvinnodominans inom den sociala barnavården. En 
av Bangura Arvidssons slutsatser är att det är i interaktion eller brist 
på interaktion med sociala myndigheter som föreställningarna om fa-
derskapet befästs (a.a.).  

2.5 Möjligheter till förändring  

Socialarbetare uttrycker att de behöver bli mer medvetna om föreställ-
ningar de har kring faderskap och anser att deras teoretiska kunskap 
brister för hur de på bästa sätt kan stödja fäder i sitt föräldraskap. So-
cialarbetare önskar riktlinjer kring hur de kan ha mäns genusidentitet i 
åtanke när de bedömer föräldraskap (Ewart-Boyle et al. 2013). Ef-
tersom föreställningar skapas och reproduceras genom arbetet i social-
tjänsten finns också möjlighet till förändring. Ett steg mot förändring 
är att först bli medveten om de föreställningar socialarbetare har och 
vilka konsekvenser dessa får (Skårstad Storhaug 2013). Herz (2012) 
menar att utmaningen i det sociala arbetet är att försöka skapa en mer 
dynamisk syn på kön och utveckla teorier som möjliggör för socialar-
betare att både se klienten ur ett individuellt- samt strukturellt per-
spektiv. För detta behövs nya verktyg som socialarbetare kan använda 
i det praktiska arbetet. Även Ewart-Boyle et al. (2013) lyfter att det 
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behövs mer forskning på ”vad som praktiskt fungerar” för att möjlig-
göra bättre arbetsmöjligheter med fäder. Vidare behöver socialarbetare 
förstå hur kön konstrueras kring föräldraskap, få kunskap gällande hur 
fäder kan uppleva kontakten med socialtjänsten, vara medvetna om de 
subtila sätt fäder kan exkluderas från det sociala arbetet samt konse-
kvent försöka att involvera fäder för att kunna säkra en hållbar ut-
veckling för familjen. Caracciolo di Torella (2014) menar i likhet med 
vad socialarbetare uttrycker att det behövs tydligare regler, ramverk 
och lagar för att lyckas stödja fäder i den nya föräldrarollen som om-
sorgsgivare.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

Här presenteras den teoretiska referensram som använts i analysen av 
empirin i studien. Teorier kring hur individer ”konstruerar kön” och 
skapar genus har valts, utifrån att faderskap är tätt sammankopplat 
med kön och genus samt att socialtjänsten i arbetet påverkas av före-
ställningar kring kön. Det teoretiska begreppet homosocialitet har 
även använts som utgångspunkt för analys eftersom fäderna i studien 
av olika anledningar sökt sig till varandra. 

3.1 Kön som konstruktion – skapandet av genus 

Genus definieras som individers sociala kön, maskulinitet och femini-
nitet, det vill säga något som är konstruerat genom sociokulturella 
förhållanden medan begreppet kön hänvisar till vårt biologiska kön, 
man och kvinna (Butler 2007). Genusidentitet är något som internali-
seras hos individen genom socialisationsprocessen. Att vara man eller 
kvinna är således inget förutbestämt tillstånd utan är ett blivande av 
aktiv konstruktion (Connell 2008). Att konstruera kön och skapa ge-
nus är något som görs av både kvinnor och män till följd av samhällets 
påtryckningar och är kontextbundet. Sociala relationer mellan män 
och kvinnor upprätthåller och skapar även mäns överordning. Indivi-
der skapar skillnader mellan de biologiska könen, kvinna och man, 
skillnader som egentligen inte kan härröras till biologiska faktorer 
(West & Zimmerman 1987). Connell (2008) beskriver exempelvis hur 
maskulinitet uppfattas som något biologiskt bundet, oföränderligt samt 
okontrollerbart, vilket leder till att förändringarbete med män uppfatt-
tas som meningslöst. Bilden av maskulinitet utgår från att kroppen 
skapar mäns handlande, det kan handla om föreställningar kring att 
män inte kan ta hand om spädbarn, att de inte kan kontrollera sin lust 
eller deras påstått medfödda längtan efter våld och att det finns en fö-
reställning om att män rent biologiskt är aggressivare. Män har förlo-
rat rätten att tala fritt om känslor i det patriarkala samhället (Connell 
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2008) något även Johansson (2000) beskriver då han menar att män 
redan från barndomen lär sig att inte gråta offentligt för att inte visa 
sårbarhet (a.a). Femininitet sammankopplas liksom maskulinitet starkt 
med kroppen och med kvinnans förmåga att föda samt ombesörja 
barn. Den biologiska skillnaden mellan män och kvinnor, att kvinnor 
kan föda barn, har gett kvinnor företräde till familjen. Hemmet har an-
setts vara kvinnans naturliga plats vilket gör henne underordnad man-
nen ekonomiskt. Kvinnor ses även som lättpåverkade av känslor och 
som oförmögna till rationellt tänkande vilket sammankopplas med fö-
reställningen om kvinnors biologiska oförutsägbarhet (Hirdman 
2003).  
Vidmakthållandet av föreställningarna kring stereotypa egenskaper 
görs genom att negligera, förkasta eller uppmuntra ett visst beteende, 
så kallad genuskontroll, något individer medvetet och omedvetet 
medverkar i. Den som ifrågasätter normerna kan mista känslan av att 
tillhöra ett kön (Butler 2007). När skapandet av skillnader väl blivit 
konstruerade reproduceras föreställningar kring genus hos individer 
och bildar en gränsdragning mellan individers biologiska kön (West & 
Zimmerman 1987).  De föreställningar som finns gällande kön, och 
den hierarki de skapar, har konstruerats på ett strukturellt plan genom 
ett komplext maktsystem, där kvinnor blir underordnade män och sy-
stemet legitimerar föreställningar om könsskillnader (Butler 2007).  
Som fastställts ovan görs kön på både individuell och strukturell nivå 
(West & Zimmerman 1987). Connell (2008) menar att föreställning-
arna gällande kön först kan förändras när socialisationsagenter: exem-
pelvis skola, massmedia eller socialtjänst överför nya förväntningar på 
individer.  

3.2 Homosocialitet  

Lipman-Blumen (1976), en av grundaren till begreppet homosociali-
tet, definierar begreppet som att män söker efter och föredrar gemen-
skaper med andra män för att uppnå status och erhålla makt. Män kan 
genom varandra i princip tillfredsställa alla behov och få bekräftelse 
för bland annat intellekt, fysik, makt och status. Homosocialitet bland 
män beskrivs som ett system där individer eller grupper rankas utifrån 
sitt värde i samhället, där exempelvis män är mer värda än kvinnor. 
Institutioner i samhället, (politiska, utbildande, ekonomiska eller soci-
ala) har historiskt sett varit präglade av homosociala gemenskaper vil-
ket lett till att män kontrollerat en stor del av samhällets resurser. I 



	  

	   19	  

homosociala gemenskaper är de mest eftersträvansvärda eller åtrå-
värda männen de som innehar status genom att visa dominans, aggres-
sivitet och beslutsamhet (a.a.).  
Ett primärt behov män dock inte kan erhålla genom homosociala ge-
menskaper är faderskapet, vilket i vissa samhällen ses som den ulti-
mata erövringen för att erhålla maskulinitet. Genom strävan efter fa-
derskapet blir kvinnor en resurs män kan nyttja för att uppnå maskuli-
nitet och status (Lipman-Blumen 1976). Kvinnor bidrar även till att 
upprätthålla den homosociala maktordningen då kvinnor söker skydd 
och stöd hos män istället för att vända sig till andra kvinnor. Att kvin-
nor varit begränsade till hemmet och barnomsorg har lett till att de inte 
utgjort ett hot mot homosocialiteten då de inte gjort anspråk på mak-
ten (a.a.). Lipman-Blumen menade redan 1976 att om kvinnor ska nå 
jämställdhet behöver de frånsäga sig företrädet på hemmets arena, 
endast då kan de uppnå samma status i samhället som män. Vidare be-
skrivs hur ”kriser” i samhället kan ge möjlighet till förändring då indi-
vider som tidigare haft en befäst roll får möjlighet att anamma andra 
roller (a.a.).  
Sedan begreppet homosocialitet definierades av Lipman-Blumen år 
1976 har begreppet använts och utvecklats av olika forskare. Hirdman 
(2003)  använder begreppet homosocialitet för att förstå den misogyni 
(kvinnohat) som existerar i samhället och beskriver hur isärhållandet 
av ”han” och ”hon” ständigt bidrar till förståelsen av genus. Misogyn-
in leder till att män vill undvika att uppfattas som feminina. Connell 
(2008) beskriver hur femininitet är det som utgör grunden för under-
ordning bland män. Hirdman (2003) beskriver att rädslan för att kopp-
las samman med femininum kan utvecklas till ett förakt som slutligen 
leder till ett hat mot det som uppfattas som ett hot mot maskulinum. 
Föraktet och misogynin möjliggörs av homosocialiteten där män ge-
mensamt samspelar på olika arenor, vilket Hirdman (2003) benämner 
som maktburar (homosociala gemenskaper). I homosociala gemen-
skaper utvecklas ett spänningsfält där det framgår vilket agerande som 
är önskvärt och vilka normer medlemarna i gemenskaperna ska för-
hålla sig till. I maktburarna manifesteras mäns gemenskap samt över-
ordning, medan hur män talar förstärker deras samhörighet och är en 
förutsättning för att kvinnohatet ska växa. Homosocialiteten skapas 
kulturellt snarare än individuellt och misogynin kan förstås som skap-
ad i samspelet mellan män. Samspelet kan bidra till att förstärka, för-
minska eller extremisera stereotypa bilder av maskulinitet – men den 
grundläggande övertygelsen är ändå att en man aldrig kan vara en 
kvinna (a.a.).  
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Det mest förekommande sättet att beskriva homosocialitet är att män 
ingår i sådana gemenskaper för att bevara sin överordning vilket enligt 
Johansson (2000) är en alltför statisk bild av homosocialitet. Johans-
son (2000) menar att homosocialitet kan förstås utifrån andra anled-
ningar då män även söker sig till homosociala gemenskaper för att 
finna vänskap och trygghet hos andra män. Män framställs ofta som 
oförmögna att utrycka känslor, något exempelvis psykoterapeuter och 
andra forskare bekräftar då män har svårt att kommunicera kring eller 
hantera vissa känslor. Homosociala gemenskaper kan således vara ett 
forum för män att bejaka känslor de längtat efter att få uttrycka. Käns-
lor som inte fritt kan bejakas utifrån rådande samhällsnormer, vilka 
sätter gränser för hur män får uttrycka sig. Homosociala gemenskaper 
behöver alltså inte vara ett sätt för män att bibehålla makt utan kan 
vara viktiga utifrån känslomässiga behov hos män (a.a.).  
Johansson (2000) menar att det i vissa lägen är nödvändigt att utgå 
från män och deras upplevelsevärld för att kunna driva igenom föränd-
ring, det finns därmed ingen anledning att se olika på manliga- och 
kvinnliga homosociala gemenskaper. Homosociala gemenskaper 
bland män har dock en tendens att se maskulinitet som något statiskt, 
något som inte utmanas utan snarare bidrar till att den manliga hege-
monin stärks och förändringar blir svåra att genomföra. För att lösa 
upp de föreställningar som finns kring maskulinitet behöver strukturer 
förändras på ett innovativt sätt av män. Vilket kan göras genom att 
män i homosociala gemenskaper vågar uttrycka känslor eller diskutera 
viktiga gemensamma frågor med varandra (a.a.). 
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4.	  Metod	  

I metodkapitlet presenteras vald inspiration i form av forskningstradit-
ion. Att tydligt och noggrant presentera tillvägagångssätt gällande in-
samling av empiri, urval, val av analysmetod samt genomförande har 
eftersträvats. Studiens validitet, reliabilitet och överförbarhet redovi-
sas samt ett resonemang kring etiska överväganden presenteras. 

4.1 Forskningstradition 

En hermeneutisk forskningstradition har valts som inspiration i stu-
dien eftersom den syftar till att tolka och förstå individers föreställ-
ningar om världen. De tolkningar som görs utifrån den hermeneutiska 
forskningstraditionen försöker se bortom materiella föremål, för att 
istället kunna studera kulturella samt sociala omständigheter som till-
skrivs olika fenomen samt föremål. Hermeneutiken är intresserad av 
hur världen uppfattas eller kommer till uttryck hos människor (Hart-
man 2004). Inom hermeneutiken utgår forskaren från delar inom hel-
heten och att en helhet endast förstås genom dess delar (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Då det fanns en önskan om att möjliggöra tolkning 
av empirin och syftet med studien delvis är att söka förståelse för fä-
ders föreställningar ansågs den hermeneutiska forskningstraditionen 
mest lämpad som inspiration för att uppfylla studiens syfte.  

4.2 Insamling av empiri 

En kvalitativ observationsstudie på internet har genomförts för att 
uppnå syftet med studien. Observationsstudier grundas av att forska-
ren inte ger sig tillkänna på ett internetforum, något som även kallas 
”lurking” (Bryman, 2011). Forskaren är mer eller mindre delaktig som 
medskapare i forskningsprocessen och det kan vara värdefullt att ex-
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empelvis genomföra icke deltagande observationer, något som inte 
påverkar händelseförloppet av empirin (Lundman & Hällgren Grane-
heim 2012). Empirin till studien har inhämtats från en webbgemen-
skap dit fäder vänder sig för att söka stöd hos varandra och baseras på 
individuella texter och kommentarer fäderna publicerat på hemsidan. 
Valet att genomföra icke deltagande observationer gjordes på grund 
av att empirin kunde påverkats om textförfattarna haft vetskap om att 
en studie genomfördes i webbgemenskapen. Webbgemenskapen och 
liknande hemsidor fanns direkt tillgängliga på internet när information 
kring faderskap i socialtjänsten eftersöktes. Den webbgemenskap som 
valts till grund för empirin var den som ansågs mest intressant utifrån 
att den innehöll fäders egna berättelser kring kontakten med social-
tjänsten.    

4.3 Urval  

Ett målinriktat urval har genomförts vilket används när det finns en 
önskan av att finna empiri som är relevant för undersökningens syfte 
(Bryman 2011). I den valda webbgemenskapen fanns 61 texter att 
tillgå med tillhörande diskussionstrådar. Först låg intresset vid att end-
ast analysera texter som publicerats i webbgemenskapen men kom-
mentarerna till texterna ansågs innehålla mycket informativ empiri. 
Av den anledningen valdes även kommentarerna från varje text som 
analysenhet. Varje text som publicerats i webbgemenskapen har lästs 
igenom för att kunna avgöra dess relevans för studiens syfte.  
Vem som skriver texterna, vilket kön personen har, om personen har 
varit i kontakt med socialtjänsten eller har barn är omöjligt att veta. 
Ett kriterium för val av texter har däremot varit att de ska vara skrivna 
av någon som utger sig för att vara man och far. Texter och kommen-
tarer skrivna av personer som utgett sig för att vara kvinnor har där-
med valts bort som ett första steg i att minska empirins omfattning. 
Anledningen till denna avgränsning var att studien syftar till att stu-
dera texter skrivna av fäder och det var inte relevant utifrån studiens 
syfte att studera texter skrivna av kvinnor. Texter har även valts uti-
från kriteriet att socialtjänsten bör vara omnämnd i texten. De texter 
som inte nämner socialtjänsten har valts bort på grund av att dess rele-
vans försvinner utifrån studiens syfte. Efter att ovanstående kriterier 
avgränsat empirin fanns 46 texter att tillgå för vidare analys. Från bör-
jan fanns även en tanke att välja texter utifrån vilken enhet på social-
tjänsten fäderna beskrev, antingen familjerätt eller barn- och familje-
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enheten. Denna avgränsning var dock svår att genomföra då fäderna 
inte alltid definierade vilken enhet de varit i kontakt med, utan istället 
refererade till socialtjänst, socialen eller soc. En del av fäderna be-
skrev att de parallellt varit i kontakt med både familjerätten samt barn- 
och familjeenheten, men även i dessa texter kunde ingen avgränsning 
göras då det var svårt att urskilja vilken enhet de refererade till i olika 
sammanhang. Att inte kunna göra avgränsningen mellan familjerätt 
och barn-och familjeenhet anses inte ha påverkat resultatet nämnvärt 
då intresset var mer övergripande och båda enheterna som fäderna be-
skriver i texterna utgår från SoL (2001:453) samt arbetar med bedöm-
ningar, föräldrar och barn.  

4.4 Analysmetod 

En kvalitativ innehållsanalys har valts som metod för att analysera 
empirin på grund av att en innehållsanalys fokuserar på tolkning av 
texter och dessutom är användbar när intresset ligger vid att analysera 
olika nivåer i en text (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Den 
kvalitativa innehållsanalysen ämnar till att urskilja skillnader och lik-
heter i texter. Texten bör tolkas på olika nivåer, vilket innebär att tolka 
det som uttryckligen beskrivs i texten, det textnära och uppenbara som 
är textens manifesta innehåll. Även textens latenta innehåll tolkas vil-
ket är textens underliggande budskap som utvinns genom att ”läsa 
mellan raderna”. Det är viktigt, vid genomförandet av en innehållsana-
lys, att se sammanhanget för vart texten (analysenheten) kommer 
ifrån. Det handlar främst om att vara medveten om att en text inte har 
en given mening utan ges mening av läsaren (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012), således kan de tolkningar som görs av fädernas 
publicerade texter på internet ges olika innebörd beroende på vem som 
analyserar dem. 
Studien har ett abduktivt angreppssätt gällande teori och empiri. En 
abduktiv studie utgår från empiriska fakta men utesluter inte att fors-
karen är påverkad av teoretisk förförståelse. En induktiv ansats inne-
bär att forskaren helt utesluter teori vid analys medan deduktiv ansats 
innebär att forskaren ser empirin utifrån en förutbestämd teori vid ana-
lys. Abduktion alternerar istället mellan empiri och teori, där båda de-
lar tolkas parallellt med varandra under processens gång. Abduktion 
används ofta när empirin från början är teoriladdad (Alvesson & 
Sköldberg 2008) vilket empirin i studien ansågs vara. Vid analys har 
ett objektivt förhållningssätt till empirin anammats. Dock fanns redan 



	  

	  24	  

från början en tanke om vilka teorier som var av intresse för studiens 
syfte, därmed ansågs ett abduktivt angreppssätt mest relevant för stu-
dien.  

4.5 Bearbetning och analys av empiri 

En viktig aspekt i kvalitativ innehållsanalys är att inte förlora kontex-
ten av de textbitar/meningsenheter som plockas ut ur empirin, vilket 
görs genom att behålla texten som kommer före och efter den analys-
enhet som är intressant för syftet. Det första steget för genomförande 
av innehållsanalys är val av analysenhet, vilken inte ska vara alltför 
omfattande men inte heller för liten då empirin kan tappa sin helhet 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Den analysenhet som valdes 
var texter och diskussionstrådar publicerade i webbgemenskapen, 
vilka sammanställdes i ett gemensamt dokument som sammanlagt gav 
empiri på 205 sidor text. 
Det andra steget i analysen handlar om att identifiera domäner vilket 
är områden som vid övergripande genomläsning ger viss struktur i 
empirin (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). De domäner som di-
rekt blev påtagliga i de texter som insamlats från webbgemenskapen 
var: problem, orsak till problem samt lösning till problem. Empirin 
sammanställdes sedan utifrån dess relevans för domänerna vilket re-
sulterade i sammanlagt 40 sidor text. När sammanställningen genom-
förts blev empirin mer lätthanterligt, då empirin till en början innehöll 
mycket som inte var relevant för studien.  
Nästa steg i analysprocessen är att identifiera meningsenheter, vilket 
utgörs av representativa meningar och textbitar som sedan ska ligga 
till grund för analysen. Det är viktigt att inte välja alltför stora me-
ningsenheter då de kan bli svåra att hantera, men inte heller välja allt-
för små meningsenheter då innehållet kan förloras i senare steg i ana-
lysen (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). För att identifiera me-
ningsenheter lästes all empiri noggrant där varje meningsenhets rele-
vans övervägdes i förhållande till studiens syfte. De meningar som an-
sågs relevanta färgkoordinerades utifrån vilken del av syftet de kunde 
tänkas besvara. När färgkoordineringen genomförts sammanställdes 
meningsenheterna utifrån färg i ett nytt dokument vilket resulterade i 
20 sidor empiri.  
Varje enskild meningsenhet lästes sedan nogrannt för att skapa en 
kondenserad meningsenhet. Denna ska fortfarande vara representativ 
för den ursprungliga meningsenheten och kondenseringen genomförs 
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för att minska empirins omfattning. Samtliga kondenserade menings-
enheter förseddes sedan med en kod (jmfr Lundman & Hällgren Gra-
neheim 2012). Vid kondensering samt kodning ansågs vissa menings-
enheter, som från början verkat ha relevans för syftet, inte längre vara 
relevanta. Irrelevanta meningsenheter plockades således bort från 
sammanställningen.  
Koderna kategoriserades sedan samman med andra koder, där sam-
manslagna kodgrupper bildade kategorier (jmfr Lundman & Hällgren 
Graneheim 2012). När koder kategoriseras är det viktigt att ha i åtanke 
att alla meningsenheter som försetts med koder ska ingå i en kategori 
och inte får uteslutas, detta för att de tidigare i processen ansetts vara 
av värde för syftet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). När kate-
goriseringen genomförts fanns 22 olika kategorier som kunde sam-
manställas i nio stycken övergripande kategorier: gemenskap, prak-
tiska råd, kunskap om rättigheter, skapa uppmärksamhet, socialtjäns-
ten och mödrar samarbetar, maktmissbruk, traditionella föreställ-
ningar, förövare och offer samt efterfrågan om jämställdhet. Utifrån 
sammanställningen i övergripande kategorier började gemensamma 
drag mellan dem att utkristalliseras vilket ledde till nästa steg i ana-
lysprocessen.  
Det sista steget i analysprocessen handlar om att finna det latenta bud-
skapet (underliggande meningen) med innehållet i den empiri som 
analyserats. Detta kan göras genom att finna teman som sammanbin-
der flera av de kategorier som funnits. Teman beskrivs enkelt som 
”den röda tråden” av underliggande budskap som återfinns i flera ka-
tegorier och ska svara på frågan ”vad handlar det här om?” (Lundman 
& Hällgren Graneheim 2012). Bland de övergripande kategorier som 
utvunnits identifierades tre teman: föreställningar kring socialtjänsten, 
begripliggörande av föreställningar samt mobiliseringens orsak och 
syfte.  
I resultatet har valts att inte beskriva hur många av fäderna som ger ut-
tryck för liknande erfarenheter och föreställningar när majoriteten av 
fäderna beskrev samma fenomen. Ibland beskrev endast ett fåtal eller 
en av fäderna ett visst resultat vilket tydliggörs i presentationen av re-
sultatet. Valet har gjorts då det ansetts invecklat och irrelevant att be-
skriva exakt vilken eller hur många textförfattare som skrivit vad i 
webbgemenskapen, resultatredovisningen hade troligen blivit rörig 
och svårläst.  
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4.6 Validitet 

Validitet handlar om att forskaren i en studie mäter det som utlovas i 
syftet. Det är viktigt att på ett korrekt sätt använda metoder samt be-
grepp som är relevanta för det som ska studeras. Forskaren ska för-
söka förhålla sig objektiv under analysen till den empiri som insamlats 
(Malterud 2009). För att försäkra att studien mäter det som ska mätas 
har under analysprocessen återgåtts till syftet för att kontrollera att 
syftet uppnås i presentation av resultatet. Den analysmetod som an-
vänts, innehållsanalys, har valts utifrån att den används för kvalitativa 
studier och anses relevant för studien. Under analysprocessen har ett 
objektivt förhållningssätt till den insamlade empirin anammats men en 
medvetenhet finns att fullständig objektivitet förmodligen aldrig kan 
uppnås. Enligt Svenningsson et al. (2003) är det även av vikt att som 
forskare ta hänsyn till att uppgifter personer lämnar på nätet gällande 
sitt liv utanför nätet aldrig kan kontrolleras av forskaren. På internet 
ges människor stort utrymme och kan påverka sin självrepresentation i 
olika riktningar, vilket innebär att det som påstås inte behöver vara 
sant (a.a.). Faktum är att det inte är möjligt att kontrollera vem som 
skriver i webbgemenskapen kan bidra till att minska studiens validitet 
och möjligtvis mäts inte det som utlovas i studiens syfte. Forskaren 
kan dock enligt Svenningsson et al. (2003) kringgå detta problem ge-
nom att betrakta nätet som en slags social verklighet, där människors 
utsagor är ”sanna” för dem, oavsett om utsagorna är det eller inte 
(a.a.). I studien låg inte intresset vid att avgöra vad som är sanning 
utan snarare vid att försöka beskriva vad personer som utgett sig för 
att vara fäder uppger som sanning.  
Ett ytterligare begrepp kopplat till validitet är överförbarhet. Kvalita-
tiva studier är oftast inte överförbara till en större population än den 
studien berör och kvalitativ forskning strävar inte efter att finna en 
sanning utan vill visa olika beskrivningar av verkligheten (Malterud 
2009). Studien kan inte anses vara representativ för alla fäder som är i 
kontakt med socialtjänsten, men kan ändå vara relevant för personer 
som arbetar inom socialtjänsten. Dels för att bidra till framtida forsk-
ning inom området och dels för att lyfta föreställningar en klientgrupp 
skapar kring socialtjänsten för att framåt kunna motverka dem.  
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4.7 Reliabilitet 

Reliabilitet, i Malterud (2009) benämnt som repeterbarhet, är ett mått 
på tillförlitlighet och anger huruvida likadana resultat kan uppnås om 
studien upprepas. Repeterbarhet är sällan aktuellt inom kvalitativ 
forskning då den kvalitativa forskningen syftar till att ge olika vers-
ioner av verkligheten. Ett resultat som kan vara föränderligt över tid 
och se olika ut beroende på vilken metod som används, vem forskaren 
är och i vilken kontext studien genomförs (Malterud 2009). Studien 
kan konstateras vara tillförlitlig i den kontext studien genomförts. 
Noggrannhet har anammats under analysprocessen och ett försök att 
tydligt redovisa alla steg i analysen samt tillvägagångssätt kan anses 
höja reliabiliteten i studien. Genom att vara två personer i analyspro-
cessen som gemensamt kommit fram till ett resultat anses stärka studi-
ens tillförlitlighet eftersom analysen genomförts med olika sätt att 
tolka och förstå empirin. Tolkningar av empiri är dock subjektiva, 
kontexten kan förändras och likadana resultat kan vara svåra att 
uppnå, vilket inte gör studien repeterbar.  

4.8 Etiska överväganden 

Det finns vissa fördelar med att bedriva forskning på internet. Det kan 
handla om att respondenter blir mer öppna och uppriktiga, forskaren 
får tillgång till ett stort material, forskaren påverkar inte resultatet av 
empirin med sin närvaro och slutligen kan internetforskning spara 
både tid och pengar (Skärsäter & Ali 2012; Bryman 2012). Vid inter-
netforskning är dock av särskild vikt att alla forskningsetiska principer 
övervägs noggrant (Svenningsson, Lövheim & Bergquist 2003) och 
det finns en pågående diskussion i forskarvärlden kring huruvida in-
ternetforskning är etiskt riktig eller inte (Skärsäter & Ali 2012). Uti-
från Vetenskapsrådets skrift ”Forskningsetiska principer inom human-
istisk-samhällsvetenskaplig forskning” (1990/2002) finns fyra huvud-
krav som bör uppfyllas under en forskningsprocess: informationskra-
vet, samtyckeskravet, konfidentialiteteskravet samt nyttjandekravet.  
Enligt informationskravet ska forskaren ge respondenten en klar bild 
av undersökningens syfte och respondentens uppgift samt informera 
respondenten kring alla aspekter av undersökningen (Vetenskapsrådet 
1990/2002). Studien utgick från observationer gjorda på internet och 
forskare som gör observationsstudier på internet har inte möjlighet att 
ge sig tillkänna på grund av att det kan inverka på resultatet (jmfr 
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Bryman 2011; Svenningsson et al. 2003). Svenningsson et al. (2003) 
ser problem med att genomföra en icke deltagande observationsstudie 
då människor bör informeras om att de ingår i en studie (a.a.). Lö-
pande text på internet är dock något som anses vara ostrukturerat 
material enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och ostrukturerat 
material får behandlas fritt om överväganden görs gällande huruvida 
uppgifterna anses vara kränkande för den enskilda individen (Datain-
spektionen 2014). Även om empirin ur juridisk synpunkt kan använ-
das väger inte det upp för faktumet att insamlandet av empirin ur etisk 
synpunkt frångick informationskravet, möjligheten finns att textförfat-
tarna i webbgemenskapen kan känna sig kränkta av att empirin an-
vänts utan deras vetskap.  
Vidare bör forskare förhålla sig till samtyckeskravet, vilket innebär att 
respondenterna har rätt att bestämma över sitt eget deltagande i under-
sökningen (Vetenskapsrådet 1990/2002). Vissa forskare menar att när 
personer publicerar texter på en offentlig webbplats (det vill säga 
webbplats utan inloggning) är personerna medvetna om att dessa tex-
ter är offentliga och tillgängliga för samtliga internetanvändare. Dessa 
texter kan därför användas utan att forskaren erhållit samtycke från 
den enskilda individen (Collin 2005 refererad i Skärsäter & Ali 2012). 
I likhet med det står att läsa i Personuppgiftslagen (1998:204) att upp-
gifter får behandlas om individen på ett tydligt sätt offentliggjort dem. 
Det fanns en medvetenhet hos oss om att samtycke från textförfattarna 
inte kunde inhämtas men trots det har empirin använts då den är of-
fentliggjord och kan anses stå till allmänhetens förfogande.  
Forskare ska även förhålla sig till konfidentialitetskravet som syftar 
till att respondenternas personuppgifter ska vara konfidentiella och att 
eventuella läsare inte ska kunna identifiera respondenter i undersök-
ningen (Vetenskapsrådet 1990/2002). Forskare är oense gällande 
huruvida konfidentialitet kan uppnås vid internetforskning, då vissa 
menar att citat från internet inte bör användas på grund av att läsare av 
texten enkelt kan spåra källan via sökmotorer på internet. Medan 
andra forskare menar att citat är nödvändiga i texten för att uppnå hög 
validitet (Skärsäter & Ali 2012). Bryman (2012) menar att desto mer 
offentlig en hemsida är, desto mindre tvång finns för forskaren att för-
söka bevara respondenternas konfidentialitet och anonymitet (a.a.). I 
studien har namnet på webbgemenskapen eller eventuella ”alias” text-
författarna använt sig av inte presenterats vilket kan öka svårigheten 
att identifiera vem som skrivit vad. Att använda citat från texterna har 
vi diskuterat mycket kring, där både fördelar och nackdelar övervägts, 
men vi menar att citat ger resultatet mer tyngd. Citering har undvikits 
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när det ansetts onödigt men citat gör resultatet mer levande och har 
varit användbart de tillfällen då läsaren själv behöver tolka citatet för 
att förstå dess underliggande mening. Det finns dock en medvetenhet 
hos oss att läsare av studien, med hjälp av sökmotorer, kan eftersöka 
citatets ursprungskälla. Trots att citat förmodligen kan eftersökas hä-
visas återigen till det faktum att texterna tydligt offentliggjorts och kan 
användas.  
Slutligen ska forskaren förhålla sig till nyttjandekravet vilket syftar till 
att det ska vara tydligt till vilket ändamål uppgifterna i undersökning-
en ska användas (Vetenskapsrådet 1990/2002). Vid internetforskning 
är nyttjandekravet den enda forskningsprincip som någorlunda kan 
uppfyllas då empirin endast kommer att användas i forskningssam-
manhang (Svenningsson et al. 2003). Den empiri som inhämtas har 
enbart använts i denna studie vilket vi ansvarar för, men eftersom text-
författarna inte informerats om studien kan inte heller nyttjandekravet 
till fullo anses vara uppfyllt.   
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5.	  Resultat	  och	  analys	  

I detta kapitel presenteras studiens resultat, den teoretiska analysen 
och dess koppling till tidigare forskning. Syftet med studien är att söka 
förståelse för varför fäderna vänder sig till webbgemenskapen på in-
ternet, att beskriva vilka föreställningar som skapas kring socialtjäns-
ten i webbgemenskapen samt hur föreställningar begripliggörs och 
förklaras av fäderna. Resultatet är disponerat enligt tre övergripande 
teman: föreställningar kring socialtjänsten, begripliggörande av före-
ställningar samt mobiliseringens orsak och syfte.  

5.1 Föreställningar kring socialtjänsten 

När fäderna beskriver socialtjänsten uppmålas bilden av en feminise-
rad verksamhet med ett kvinnoperspektiv där fäder utesluts och dis-
krimineras utifrån sitt kön. Det genomgående för temat är att social-
tjänsten är partisk och samarbetar med mödrar för att medvetet eller 
omedvetet exkludera fäder, samt att det som möjliggör socialtjänstens 
uteslutning av fäder är flexibel lagstiftning och maktmissbruk.  

5.1.1 Socialtjänsten är i maskopi med mödrar 
Den kritik som framgår tydligast bland fäderna är den att socialtjäns-
ten är partisk och väljer mödrars sida när det gäller att bedöma vilken 
förälder som är mest lämplig för barnet, något som innebär att social-
tjänsten står i maskopi med mödrar. Fäderna menar att socialtjänsten 
tillsammans med mödrar har målet att utesluta fäder, något som en av 
fäderna beskriver: ”Mamman uppmanades att upprätta en anmälan 
mot mig för att jag skulle anses mindre trovärdig”. Socialtjänstens 
maskopi med mödrar har lett till att fäderna känt sig utdömda och 
bortprioriterade vilket leder till frustration. En av fäderna uttrycker:  
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Socialförvaltningen hade redan dag ett valt sida, vilket 
resulterade i att nu jobbade jag inte bara mot barnens 
mamma, nej nu jobbade jag mot en myndighet, där gäl-
lande regler säger att den myndigheten skall vara objek-
tiv, och inte ta ställning för någon part!  
 

Citatet ovan är en relativt vanligt förekommande beskrivning av soci-
altjänsten. Fäderna menar att socialtjänstens partiskhet visar sig redan 
från första mötet och kan bestå i negligering av rättigheter, exempelvis 
rätten till information gällande sitt barn eller att socialtjänsten inte ut-
färdar konsekvenser vid umgängessabotage. Fäderna menar även att 
socialtjänsten i sina utredningar undanhåller information, ljuger och 
förvränger sanningen till mödrarnas fördel. Ewart-Boyle et al. (2013) 
stöder delvis fädernas beskrivning av socialtjänsten och lyfter resultat 
där socialarbetare uttrycker att deras verksamhet riktar sig mer mot 
mödrar och Bangura Arvidsson (2003) menar att socialtjänstens cen-
trering kring mödrar leder till att fäders frånvaro inte problematiseras. 
Att fäderna av socialtjänsten inte får tillgång till de resurser mödrar får 
kan kopplas till begreppet genuskontroll som innebär att förkasta, 
uppmuntra eller negligera personers beteenden utifrån stereotypa före-
ställningar (Butler 2007). Socialtjänsten kan vara en aktör som genom 
genuskontroll försöker bevara traditionella föräldraroller genom att 
negligera fäderna involvering i sina barn. Genuskontrollen (Butler 
2007) kan således bestå i att socialtjänsten förvränger eller ljuger för 
att framställa fäder negativt. Låt oss anta att fäderna som upplevt att 
socialtjänsten ljuger faktiskt är bra fäder, då kan socialtjänstens lögner 
tolkas som en extrem form av genuskontroll där målet är att behålla 
fäderna vid sidlinjen av familjen.  
Fäderna menar att även mödrar ljuger för att framställa dem negativt 
inför socialtjänsten och att socialtjänsten i sin tur är oförmögen att ge-
nomskåda lögnerna eller väljer att inte göra det. Skårstad Storhaug 
(2013) visar resultat som beskriver att socialarbetare ofta godtar berät-
telser som återgivits av andra gällande fäder. Fäderna i studien uppger 
att huruvida socialtjänsten arbetar för fädernas delaktighet i sina barn 
är beroende av mödrarnas inställning till fädernas inblandning (jmfr 
Skårstad Storhaug 2013). Att mödrarna får bestämma över huruvida 
fäderna ska vara involverade kan vara kopplat till biologiska faktorer 
som skapar föreställningar kring kön (Butler 2007). Det blir tydligt att 
mödrar har företräde till familjen utifrån att de är kvinnor (Hirdman 
2003) och därmed bestämmer över hur familjedynamiken ska se ut.   
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Flera av fäderna beskriver att utredningsprocessen blir ineffektiv till 
följd av mödrarnas lögner. Fäderna menar att det beror på att de stän-
digt behövt motbevisa mödrarnas lögner inför socialtjänsten istället 
för att få möjlighet att tala om sin föräldraförmåga. Enligt fäderna kan 
mödrar på så vis utnyttja systemet och förlänga processen för att i 
slutändan utesluta fäderna. En av fäderna drar resonemanget längre 
genom att skriva ”Helt ensam är det nog ingen man som orkar kämpa 
vidare. Detta vet ’systemet’ om och förlänger i evigheters evighet”. 
Fäderna menar att konsekvensen av att socialtjänsten tror på mödrar-
nas lögner är att fädernas trovärdighet minskar vilket leder till att fä-
derna känner att deras information inte blir tagen på allvar. Detta leder 
till frustration och två av fäderna ger konkreta exempel på hur de ringt 
till socialtjänsten utifrån oro gällande sina barn för att sedan aldrig bli 
uppringda. Fäderna uppger att de inte hörsammas av socialtjänsten 
trots, vad de beskriver som, bevis gällande att barnen mår dåligt. En 
av fäderna beskriver: 
 

Tillåt mig skratta när någon nämner ordet bevis, för det 
existerar inte för pappor i Sverige. Mammans ord = san-
ning //...// Ännu värre är det i socialen, för där blir man 
ifrågasatt varför man står upp för sina barn.   
 

Vidare uttrycker en av fäderna att han uppvisat en vilja att samarbeta, 
en strategi som inte fungerat när socialtjänsten, som fadern uttrycker 
det, valt att tro på moderns lögner. På grund av att fäderna inte hör-
sammas erhåller de heller inget stöd från socialtjänsten. Skårstad Stor-
haug (2013) identifierar att en av anledningarna till att fäder inte er-
håller stöd är på grund av att de exkluderas från arbetet med familjen i 
ett tidigt skede, vilket leder till att deras behov inte uppmärksammas. 
Ewart-Boyle et al. (2013) menar vidare att moderscentreringen inom 
socialtjänsten ökar svårigheten för fäder att erhålla stöd och leder till 
att fäder exkluderas (a.a.). Att fäderna inte tas på allvar kan förstås uti-
från en föreställning om att män inte har kunskap kring barnomsorg 
(Connell 2008). Det kan vara så att socialtjänsten misslyckats med att 
uppmärksamma fädernas oro och behov av stöd vilket kan förstås ge-
nom vad Connell (2008) beskriver gällande föreställningar kring mas-
kuliniteten och hur maskuliniteten ses som oföränderlig vilket gör för-
ändringsarbete med män meningslöst. Män förutsätts inte heller uti-
från föreställningar kring maskulinitet vara i behov av stöd då män 
inte ”ska vara” sårbara utifrån samhällets normer (Johansson 2000). 
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När fäder inte erbjuds stöd kan socialarbetare antas förutsätta att före-
ställningar kring maskulinitet är sanna.  

5.1.2 Socialtjänsten missbrukar sin makt 
Flera av fäderna uttrycker att Socialtjänsten missbrukar sin maktposit-
ion och att de har en översittarattityd. Socialtjänsten beskrivs som en 
organisation med fritt spelutrymme, de har tolkningsföreträde gente-
mot andra myndigheter där socialtjänstens rekommendationer väger 
tungt. Fäderna menar även att lagen förbises och att lagstiftningen är 
alltför flexibel, vilket kan utnyttjas av socialarbetare och möjliggör 
maktmissbruk. En del av fäderna beskriver att socialtjänsten använder 
sin makt som skrämselteknik för att utesluta fäderna, exempelvis be-
skriver en av fäderna att socialtjänsten ska ha hotat med att göra en 
dålig utredning om han inte gick socialtjänstens krav till mötes. Flera 
av fäderna kritiserar även socialarbetare för att bygga sina utredningar 
på spekulationer vilket de menar beror på inkompetens hos socialarbe-
tare och att maktutövandet är ett sätt för socialarbetare att dölja in-
kompetensen. Flera av fäderna uppger att de beskrivits negativt i ut-
redningen efter att ha ifrågasatt socialarbetarna. Att socialarbetare 
upplevs som inkompetenta kan bero av föreställningar som finns om 
kvinnor. Hirdman (2003) menar att det finns föreställningar om att 
kvinnor är känslostyrda och irrationella i sitt handlande och det kan 
tolkas att fäderna använder sig av stereotypa beskrivningar av kvinnor 
för att undergräva socialarbetarna. Fädernas ifrågasättande av och-
/eller hotelser från socialtjänsten kan återigen sammankopplas med 
genuskontroll (Butler 2007) där ett oönskat ifrågasättande från fäderna 
kan förklaras utifrån föreställningen om att kvinnor vet mer om barn-
omsorg. I förlängningen kan det leda till att socialtjänsten brukar sin 
makt för att förkasta fäderna. Dock uttrycker en av fäderna att inkom-
petenta utredningar och felaktiga beslut måste förstås utifrån enskilda 
socialarbetare, vilket fler fäder i webbgemenskapen indirekt ger ut-
tryck för då de beskriver hur byte av socialarbetare eller kommun på-
verkat utgången av deras ärende.  
Många fäder i webbgemenskapen beskriver kvinnliga socialarbetare 
som maktgalna och paternalistiska. Socialtjänster är kvinnodomine-
rade arbetsplatser vilket fäderna menar är negativt för män, detta på 
grund av att socialarbetarna oftast är kvinnor och att kvinnor missbru-
kar sin makt för att ”sätta dit” män. Fäderna i studien beskriver en 
maktkamp mellan kvinnor och män, som kan kopplas samman med 
det komplexa maktsystem i vilket kvinnor underordnas män (Butler 
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2007; West & Zimmerman 1987). Kvinnor på socialtjänsten har makt 
och tolkningsföreträde utifrån sitt yrke vilket kan leda till att manliga 
klienter och kvinnliga socialarbetare får svårigheter att mötas. Detta 
kan bero på att män vanligtvis i samhället är överordnande kvinnor 
och att det skapas en maktasymmetri. Maktasymmetrin kan dels skap-
as utifrån förhållandet socialarbetare - klient men dels utifrån dual-
ismen mellan könen då män vanligtvis är överordnade kvinnor i sam-
hället. Att möta en kvinna med makt kan därmed antas vara provoce-
rande för män som generellt är överordnade kvinnor. Den maktkamp 
fäderna i webbgemenskapen ger uttryck för kan därav förstås utifrån 
att de försöker hävda sin överordning i möte med kvinnliga socialar-
betare som innehar makt, detta för att bevara kvinnors underordning.  
Anledningen till att kvinnliga socialarbetare missbrukar sin makt me-
nar vissa av fäderna beror på att kvinnliga socialarbetare vill hämnas 
på alla män på grund av att de är utan partner, bittra eller barnlösa och 
i de få fall fäderna nämner manliga socialarbetare beskrivs de endast 
som oprofessionella. Vad som är intressant i fädernas beskrivningar av 
kvinnliga- respektive manliga socialarbetare är hur denna beskrivning 
skiljer sig åt. De ord som används för att beskriva kvinnliga socialar-
betare är direkt kopplade till föreställningar kring kön. Här samman-
kopplas kvinnor med barnafödande, irrationalitet (se Hirdman 2003) 
samt beskrivs som hämndlystna utifrån att de inte är åtråvärda av män, 
vilket kan tolkas som ett sätt för fäderna att underordna socialarbetar-
na. Beskrivningen av manliga socialarbetare lämnar ute detaljer om 
socialarbetarens privatliv, exempelvis om mannen har barn eller inte, 
för att endast beskriva bristen i professionalitet. Fädernas beskrivning 
av kvinnliga socialarbetare kan förstås genom Hirdman (2003) som 
beskriver hur män inom homosociala gemenskaper skapar misogyni 
genom hur de talar med varandra om kvinnor, något som förstärker 
mäns egen makt och maskulinitet. Resultatet ovan kan jämföras med 
Skårstad Storhaugs studie (2013) där socialarbetare uppger att de tror 
att fäder är skeptiska till kvinnliga socialarbetare på grund av före-
ställningen att kvinnliga socialarbetare utifrån sitt kön automatiskt står 
på mödrars sida och inte kan relatera till fäder. Denna föreställning 
tror socialarbetarna kan leda till att fäder utesluter sig själva från det 
sociala arbetet (a.a).  
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5.2 Begripliggörande av föreställningar 

Av analysen går att utläsa tre övergripande kategorier för hur fäderna 
begripliggör och förklarar ovanstående föreställningar kring social-
tjänstens partiskhet samt maktmissbruk. Fäderna menar att tradition-
ella föreställningar om föräldraskap påverkar socialtjänstens agerande 
gentemot dem som fäder, att socialtjänsten har en syn på fäder som 
förövare och kvinnor som offer samt att samhället i stort har miss-
lyckats med att lyfta fäders rättigheter i jämställdhetsdebatten.  

5.2.1 Traditionella föreställningar om föräldraskap i socialtjänsten 
Enligt fäderna ligger traditionella uppfattningar om föräldraskap till 
grund för hur fäder och mödrar bedöms inom socialtjänsten. Fäderna 
menar att de redan från början är chanslösa utifrån att socialtjänsten är 
inskränkt och bedömer samt reproducerar förlegade föreställningar 
kring faderskap. Fädernas beskrivning av socialtjänsten kan förstås ut-
ifrån Skårstad Storhaug (2013) som menar att en stereotyp bild på för-
äldraskap lever kvar i socialtjänsten vilket leder till att socialarbetare 
uppfattar stora skillnader mellan fäder och mödrar. Socialarbetare an-
ser att fäder har en mer distanserad relation till sina barn än mödrar 
och att fäder inte lägger lika mycket fokus på barnen (a.a.). Ewart-
Boyle et al. (2013) menar att föreställningen om fäder som mer distan-
serade kan leda till att socialarbetare automatiskt utesluter fäder (a.a.). 
Fäderna beskriver att de inte har samma rättigheter till sina barn utan 
att faderskapet består av skyldigheter som kopplas samman med för-
sörjningsansvar. Flera av fäderna beskriver hur socialtjänsten gett dem 
rådet att avstå från kontakten med sina barn, de uppger även att social-
tjänsten ska ha informerat om att fäder inte behövs i ett tidigt skede av 
barnets liv. Fäderna beskriver hur de förgäves försökt få socialtjänsten 
att erkänna dem som föräldrar (jmfr Bangura Arvidsson 2003), genom 
att exempelvis be socialtjänsten utreda fädernas föräldraegenskaper i 
interaktion med barnen, ett önskemål socialtjänsten inte visat något in-
tresse för (jmfr Petterson 2006). En av fäderna beskriver: 
 

På ett underligt vis blir pappor som verkligen vill ta sin 
papparoll på allvar inte accepterade, känns lite som om 
man verkligen klarar hela den biten så utgör man ett hot! 
 

En av fäderna beskriver även att socialtjänsten ifrågasätter hans bidrag 
till barnens välmående och han menar att socialtjänsten ser honom 
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som självgod om han utmanar moderns primära roll som omsorgsgi-
vare. Forskning visar dock att det omsorgsgivande faderskapet har va-
rit svårt för fäder att anamma (Caracciolo di Torella 2014; Bangura 
Arvidsson 2003) och socialarbetare menar att detta lett till en kris hos 
män som fått svårigheter att kombinera förväntningar kring maskulini-
tet med den omsorgsgivande rollen (Ewart-Boyle et al. 2013). Fäder-
nas önskan om att vara primära omsorgsgivare kan förstås utifrån 
Lipman-Blumen (1976) som menar att kriser i samhället leder till möj-
ligheter för individer att anamma nya roller. Det kan därmed vara möj-
ligt att fäderna genomgår en kris i sin nya faderskapsroll men att fä-
derna försöker att genomgå en förändring som socialtjänsten möjligt-
vis motverkar.  
En av fäderna uttrycker att en efterfrågan om stöd och behov av hjälp 
från socialtjänsten skulle vändas till någonting negativt för hans del, 
han menar att det inte skulle göra om en kvinna efterfrågade stödet. 
Medan ytterligare en av fäderna skriver, ”Jag uppfattar det som direkt 
genusrelaterat hade jag varit ensamstående mamma hade snacket gått i 
helt andra banor”.  Kvinnor har historiskt sett varit knutna till hemmet 
och familjen vilket inte män varit i lika stor utsträckning (Hirdman 
2003; Lipman-Blumen 1976). Fäderna beskriver en intressant aspekt 
när de menar att fäder utgör ett hot mot mödrars företräde till familjen. 
Detta kan förstås genom skapandet av skillnader och särhållandet av 
kön (Hirdman 2003; West & Zimmerman 1987) där biologiska skill-
nader skapar föreställningar om vilket kön som är mest lämpad för ex-
empelvis barnomsorg.  Det kan vara så att kvinnor inte vill släppa an-
svaret för barnomsorgen dels eftersom det historiskt sett varit en stor 
del av kvinnors genusidentitet, men även dels eftersom kvinnor skyd-
dar de maktstrukturer som privilegierar män (se Lipman-Blumen 
1987). 
Fäderna menar att traditionella föräldraroller upprätthålls genom soci-
altjänstens bedömningar där modern ses som primär omsorgsgivare 
och därmed inte ifrågasätts. Herz (2012) beskriver att föreställningar 
kring kön genomsyrar alla delar av socialtjänsten, vilket påverkar be-
dömningar och beslut (a.a.). Fäderna i studien beskriver att de måste 
vara felfria medan mödrar inte bedöms utifrån lika strikta kriterier. 
 

Diskrimineringen består enligt min uppfattning av att det 
räcker att en sak som vi inte ens kanske kan förutse inte 
klaffar för att vi skall förlora, medan mammorna förlorar 
först när dem misslyckats tillräckligt mycket för att det 
skall bli uppenbart att barnet mår bäst av pappa.  
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Citatet ovan speglar fädernas föreställning om hur mödrar kan begå 
fler misstag gällande barnen inför socialtjänsten medan det ställs 
högre krav på fäder. Ett resultat som motsägs av Johansson (2006) 
som menar att det ställs låga krav på fäder och att ett biologiskt fader-
skap ibland är tillräckligt för att utgöra ett gott faderskap (jmfr Ewart-
Boyle et al 2013). Fäderna i studien menar dock att det krävs mycket 
för att bevisa att de är bra föräldrar och för att ens övervägas som om-
sorgsgivare måste de dessutom bevisa att modern är olämplig som 
förälder.  

5.2.2 Socialtjänsten skapar förövaren och offret 
Fäderna beskriver att socialtjänsten behandlar fäder och mödrar uti-
från föreställningen att män är förövare och kvinnor är offer. Flera av 
fäderna uppger att de blivit behandlade som brottslingar trots att de 
aldrig varit dömda för ett brott. En av fäderna kommenterar: ”Du skri-
ver att du inte är någon brottsling. Du har fel, du är man. I dessa folks 
ögon är detta ett brott”.  
Fädernas menar att socialtjänsten inte kan se mödrar som förövare och 
att det alltid är faderns fel om någonting är problematiskt i familjesi-
tuationen. Fäderna menar att mödrar använder offerrollen som strategi 
inför socialtjänsten vilket leder till att socialtjänsten skyddar mödrar-
na. Enligt fäderna har socialtjänsten informerat dem om att mödrar 
och barn behöver skyddas från fäder för att få ”lugn och ro” och ut-
vecklas positivt. Fäderna menar dock att socialtjänsten glömmer att 
även mödrar kan vara förövare och att det kan vara mödrarna som be-
höver stöd för att upprätta ett fungerande samarbete med fäderna. I 
denna del av resultatet beskrivs tydligt föreställningar som finns kring 
män och maskulinitet samt hur dessa sammankopplas med våld och 
aggressivitet (Connell 2008). Genom att socialarbetare förutsätter att 
fäder är orsaken till problemet i familjen kan föreställningen om att 
män är förövare befästas. Vad som blir problematiskt med den före-
ställningen är att fäder inte erhåller stöd utifrån att deras genusidentitet 
enligt Connell (2008) ses som statisk och oföränderlig. 
Flera av fäderna beskriver att socialtjänsten skapar förövare, dels ge-
nom att medvetet provocera fram aggressivitet hos fäderna och dels 
genom att ignorera fäderna tills de ”gör bort sig” och uppvisar oöns-
kade känsloyttringar. En av fäderna uppger att han visade känslor och 
fick därefter frågan om han hade problem med humöret. Vidare upp-
ger en av fäderna att när han ifrågasatte socialtjänsten utmålades han 
som besvärlig och presumtivt farlig. I Herz studie (2012)  framkom-
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mer att socialarbetare är medvetna om föreställningar gällande män 
som förövare och kvinnor som offer. Socialarbetarna i studien uppger 
att det kan vara så att de i sitt arbete reproducerar dessa föreställning-
ar. Som nämnts tidigare skapar mäns genusidentitet svårigheter för 
män att visa vissa känslor eller tala om dem (Connell 2008), vilket kan 
tänkas leda till att känsloyttringar som exempelvis ilska istället tar sig 
i uttryck. När socialarbetare möter män som uppvisar ilska beskrivs de 
förmodligen som aggressiva, vilket kan leda till att fäderna känner sig 
missuppfattade av socialtjänsten och de blir utmålade som förövare.  

5.2.3 Jämställdhetsdebatten har misslyckats 
I webbgemenskapen begripliggör fäderna föreställningar kring social-
tjänsten på en strukturell och samhällelig nivå. De menar att feminist-
iska rörelser göder extrema lagar som missgynnar fäder, ett förtryck 
som inte uppmärksammas i samhället och skapar normer som påver-
kar socialtjänsten. Fäderna menar att samhället är odemokratiskt och 
motarbetar fäders rätt till sina barn. Fäderna uttrycker missnöje över 
att jämställdhetsdebatten främst handlat om kvinnors rättigheter och 
att fäders rättigheter inte diskuterats. En av fäderna skriver: 
 

De rättigheter kvinnor kämpat till sig i manliga domi-
nanta strukturer ska vi alla stödja, men det kan inte inne-
bära att kvinnor kan ha kvar egna sjuka strukturprivile-
gier stödda av myndigheterna som exempelvis detta med 
att kvinnor skulle vara bättre vårdare av sina barn än vad 
män är.  
 

Fäderna menar att den riktiga jämställdhetskampen handlar om rätten 
till sina barn snarare än om hur mycket pengar som finns i lönekuver-
tet och påtalar bristen av jämställdhet och bristen av rättigheter för 
män i kontakt med socialtjänsten. Kortfattat beskriver fäderna ett 
samhälle, drivet av feminister, som försöker att motarbeta fäder och 
deras rättigheter. Det blir tydligt att homosociala gemenskaper bland 
kvinnor (feministiska rörelser) framställs som negativt för män, detta 
kan anses bero på att homosociala gemenskaper bland kvinnor hotar 
makten som manliga homosociala gemenskaper bidragit sig. Lipman-
Blumen (1976) beskriver att män har kontrollerat stora delar av sam-
hällets resurser genom homosocialiteten och det är inte svårt att förstå 
att rörelser som hotar mäns överordning förkastas av fäderna. Då fa-
derskapet är kopplat till maskulinitet och skapandet av status (Lip-
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man-Blumen 1976) kan fråntagandet av faderskapet bli problematiskt 
eftersom fäderna inte får tillgång till den status som samhällets normer 
föreskriver faderskapet.  

5.3 Mobiliseringens orsak och syfte 

Det övergripande syftet med webbgemenskapen är att samla fäders 
texter, skapa uppmärksamhet, driva igenom en förändring av synen på 
faderskap och på så sätt erhålla mer rättigheter. Det framgår tydligt i 
resultatet att orsakerna till att fäderna söker sig till webbgemenskapen 
är för att uppmuntra varandra genom stödjande kommentarer, dela 
med sig av sina historier för att söka stöd och inspirera samt ge 
varandra praktiska råd för hur de bör agera i kontakt med socialtjäns-
ten. 

5.3.1 ”Ensam är inte stark, ensam är bara ensam”  
En av orsakerna till att fäderna söker sig till webbgemenskapen är att 
de känner hopplöshet och maktlöshet inför sin situation (jmfr Bangura 
Arvidsson 2003), känslor som uppkommit dels genom egna erfaren-
heter av socialtjänsten men även utifrån att ha läst andra fäders berät-
telser. Flera av fäderna efterfrågar stöd riktat mot fäder då de upplever 
att det inte finns någon instans i samhället att vända sig till och be-
skriver att de har förlorat förtroendet för svenska myndigheter och so-
cialsystemet då de anser att systemet varken är rättvist eller jämställt. 
Två av fäderna beskriver besvikelse över att inte ha fått den hjälp de 
önskat och har döpt om socialtjänsten till ”stjälparen i nöden”. Flera 
av fäderna uttrycker besvikelse, ilska och maktlöshet inför socialtjäns-
ten, vilket en av fäderna uttrycker: 
 

Familjerätten kan dra åt helvete kommer aldrig att låta 
sådana lågintelligenta 40-60 klimakteriekossor få be-
stämma över mitt barn... ledsen att jag skriver så men jag 
är så besviken och arg.  
 

Vissa av fäderna menar att kampen för sina barn är meningslös och 
har därför gett upp, vidare uttrycker en av fäderna att kontakten istället 
kan återtas när barnet nått vuxen ålder. Fäderna ger uttryck för att 
konstruktionen av kön som finns inom socialtjänsten är så starkt för-
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ankrad att det blir meningslöst att kämpa mot mödrarna om omsorgen. 
När fäderna beskriver att det inte finns någon instans att vända sig till 
för stöd utesluter de samtidigt socialtjänsten som stödgivande. Lip-
man-Blumen (1976) beskriver att män föredrar att söka stöd hos andra 
män detta då endast män kan ge varandra tillfredsställelse för sina be-
hov. Därmed kan tänkas att män utesluter socialtjänsten som stödgi-
vande verksamhet utifrån den enkla anledningen att socialarbetare ofta 
är kvinnor. 
För att motverka den hopplöshet som många gånger tar sig i uttryck i 
webbgemenskapen ger fäderna varandra stödjande kommentarer vilket 
kan ses som en form av uppmuntran. Fäderna uppmanar varandra att 
känna stolthet över att vara fäder och konstaterar inför varandra att 
föräldraförmågan inte sitter i könet. Vidare uppmuntrar fäderna 
varandra att aldrig ge upp eftersom barn behöver sina fäder och fram-
håller att kärleken till barnen är viktig (jmfr Bangura Arvidsson 2003). 
En av fäderna skriver: 
 

Ge inte upp i förtid! Det är lätt att falla dit när man stän-
digt motarbetas och är medveten om att mammor förför-
delas, men gör er inte till förlorare. Man måste ha inställ-
ningen att man fixar det här annars tror jag att man bara 
får det än svårare. Ska man förlora ska man göra det på 
grund av annat än sig själv.  
 

Ovanstående citat är ett exempel på hur stödjande kommentarer kan se 
ut på hemsidan. Ett annat citat som ofta uppkommer i empirin är ”En-
sam är inte stark, ensam är bara ensam”. Fäderna uttrycker att gemen-
skap är viktigt för att klara av att genomgå utredningsprocessen vid 
socialtjänsten. De finner trygghet i att veta att de inte är ensamma och 
att fler fäder befinner sig i liknande situationer. Fäderna i webbge-
menskapen framhåller att de tillsammans måste samarbeta gentemot 
socialtjänsten och rättsväsendet för att få till en förändring av synen på 
fäder och uppmanar varandra att inte vara tysta. Johansson (2000) be-
skriver att det ibland är nödvändigt för män att samordnas i homosoci-
ala gemenskaper för att driva igenom en förändring. Homosocialitet 
kan även förstås utifrån att män söker sig till varandra för att finna 
trygghet och gemenskap samt att homosociala gemenskaper blir ett fo-
rum där män kan bejaka känslor de annars inte uttrycker (a.a.). Be-
kräftelsen av en sådan homosocial gemenskap kan vara vad många 
män finner när de söker sig till webbgemenskapen.  
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En av fäderna beskriver att män ofta väljer att vara tysta och lita till 
”manlig styrka” men föreslår istället att fäder gemensamt börjar nät-
verka och prata om relationer för att begripliggöra sina erfarenheter, 
något han anser att kvinnor gör naturligt och gynnas av. Socialarbetare 
uttrycker i Ewart-Boyle et als. studie (2013) att de tror att fäder är 
rädda för att exponera sina känslor och av den anledningen väljer att 
inte vara delaktiga i det sociala arbetet. I rådet ovan kan uttolkas att en 
av fäderna resonerat kring den manliga genusidentiteten och det fak-
tum att män inte talar öppet om känslor vilket i vissa situationer kan 
bli problematiskt. Liknande råd är ovanliga i webbgemenskapen och 
kan förstås utifrån vad Johansson (2000) beskriver gällande homoso-
ciala förändringar. Han menar att homosociala gemenskaper har en 
tendens att se maskulinitet som något statiskt vilket leder till att före-
ställningar kring maskulinitet befästs ytterligare när föreställningarna 
egentligen behöver utmanas på det sätt som föreslås ovan, genom att 
prata om känslor och relationer med varandra. 
 

5.3.2 Strategiska råd från fäderna 
5.3.2.1 Råd kring agerande 
En av anledningarna till att fäderna söker sig till webbgemenskapen är 
att de efterfrågar praktiska råd för hur de ska agera i kontakt med so-
cialtjänsten. Fäderna som ger råd menar att det främst är viktigt att 
agera snabbt samt att i kontakt med socialtjänsten vara saklig, hålla sig 
till fakta och ge ett civiliserat intryck. Att vara transparant och ärlig 
framhålls som betydande för att uppfattas positivt av socialtjänsten. 
Fäderna råder varandra att vara lugna och visa att de blir ledsna samti-
digt som de ger varandra rådet att vara försiktiga, inte tycka synd om 
sig själva och visa mental styrka. Det är även betydande att vara tack-
sam inför erbjudande om stödinsatser. Fäderna kan ovan tolkas råda 
varandra gällande strategiska beteenden i kontakt med socialtjänsten. 
Fäderna visar en föreställning om att vissa känsloyttringar uppskattas 
av socialtjänsten och att andra inte är önskvärda. Detta visar fäderna 
genom att råda varandra att exempelvis vara sakliga, visa ledsamhet 
och ge ett civiliserat intryck – beteenden som Connell (2008) delvis 
beskriver strider mot den vanliga föreställningen gällande maskulini-
tet. På grund av att fäderna är medvetna om föreställningar kring mas-
kulinitet ger de varandra råd för att föreställningarna inte ska befästas 
ytterligare i kontakt med socialtjänsten. Att ge varandra rådet att ”vara 
försiktiga” kan tyda på att fäderna inte känner trygghet i kontakt med 
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socialtjänsten. Något som dels kan förstås genom att män inte är vana 
att visa känslor (Connell 2008) men dels kan förstås utifrån att om 
män visar känslor är homosociala gemenskaper en plats där detta görs 
(Johansson 2000) och socialtjänsten kan inte anses vara en manlig 
homosocial gemenskap. Enligt Hirdman (2003) finns även föreställ-
ningen om att kvinnor är oförutsägbara, känslomässiga eller irration-
ella och i homosociala gemenskaper finns en rädsla för att uppfattas 
feminint samt underordnat (a.a). Att fäderna i webbgemenskapen, vil-
ken är homosocial, framhåller vikten av att vara lugna, kontrollerade 
och rationella kan ses som ett sätt för fäderna att särskilja sig från det 
som kan uppfattas som feminint och underordnat. 
En av fäderna påtalar vikten av att ha en förlåtande attityd gentemot 
mödrarna och inte smutskasta dem inför socialtjänsten. Vidare upp-
manar en av fäderna till att försöka samarbeta med både mödrar och 
socialtjänst:  
 

Se inte det här som en strid för det vinner ingen av er på. 
Varken du, barnet eller mamman. De som börjar kriga 
skadar bara barnen. Det viktiga är ju att få ett välfunge-
rande umgänge på barnets villkor.  
 

Rådet ovan får rejält mothugg från andra fäder i webbgemenskapen 
som menar att det inte är möjligt att samarbeta då foglighet gör att de 
skulle förlora rätten till sina barn. Fäderna framhåller istället att de 
måste ”kämpa” och ”strida” för sina barn och ser kampen om barnen 
som ett krig mot socialtjänsten och modern. En av fäderna beskriver 
hur han i början av sitt fall fick rådet att samarbeta vilket lett till att 
han helt förlorat kontakten med sina barn, en erfarenhet fler av fäderna 
beskriver. Homosocialitet kan innebära att män gemensamt försöker 
bevara sin överordning gentemot kvinnor (Hirdman 2003; Johansson 
2000; Lipman-Blumen 1976). I homosociala gemenskaper menar 
Hirdman (2003) att det upprättas vissa normer som reglerar vilket be-
teende som är önskvärt. Då citatet ovan helt förkastas av fäderna i 
webbgemenskapen kan tolkas att normer byggts upp gällande vilka 
råd som är bra respektive dåliga. Det kan vara på det sättet att rådet 
om samarbete inte överensstämmer med de föreställningar som byggts 
upp gällande socialtjänsten i webbgemenskapen. Hirdman (2003) be-
skriver även hur misogyni byggs upp i homosociala gemenskaper uti-
från att män vill behålla sin överordning gentemot kvinnor. Rådet om 
att samarbete med mödrar och den ”kvinnodominerade” socialtjänsten 
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kan därmed anses strida mot det kvinnohat som florerar i webbgemen-
skapen.  
Ett vanligen förekommande råd i webbgemenskapen är att skapa 
uppmärksamhet kring sitt fall. Detta kan göras genom att kontakta 
medier för att få dem att uppmärksamma fallet och ifrågasätta social-
tjänstens agerande. Några av fäderna beskriver att de kontaktat tid-
ningar och fått sin historia publicerad, men det framkommer inte vil-
ken effekt publikationen fått. Ett annat råd fäderna ger varandra är att 
kontakta politiker eftersom politiker då tvingas att agera. En av fäder-
na uppger även att han informerat vänner och bekanta om socialtjäns-
tens agerande och ytterligare en av fäderna skriver att han hunger-
strejkat för att skapa uppmärksamhet. Johansson (2000) beskriver hur 
föreställningar kring maskulinitet måste förändras genom innovativa 
lösningar och genom att utmana synen på maskulinitet som statisk. Att 
fäderna uppmanar varandra att skapa uppmärksamhet kan ses som ett 
försök att åstadkomma förändring. 
5.3.2.2	  Kunskap	  är	  makt	  –	  hävda	  dina	  rättigheter	  
Fäderna framhåller att det är viktigt med kunskap för att kunna möta 
socialtjänsten och flera av fäderna menar att kunskap är makt. Genom 
att inneha kunskap om rättigheter och relevant lagstiftning finns möj-
ligheten att ”sätta socialtjänsten på plats” och få tillgång till sina barn. 
En av fäderna skriver: 
 

//...// när du börjat visa dem att du har vänner som kan det 
här och du själv börjar visa att du vet dina rättigheter så 
vänder du på steken och får istället dem att bli osäkra och 
det är när man börjar bli osäker som man klantar sig och 
gör bort sig.  
 

Citatet ovan speglar en attityd och föreställning om att socialtjänsten 
behöver tillrättavisas och att det ska göras genom att inneha tillräcklig 
kunskap för att kunna bevisa socialarbetarens inkompetens. Ovanstå-
ende citat kan tolkas utifrån Lipman-Blumens (1976) beskrivning av 
den eftersträvansvärda mannen, vilken är dominerande, aggressiv och 
beslutsam. Liknande citat är inte ovanliga i webbgemenskapen vilket 
ytterligare tyder på att dessa egenskaper skapas inom homosociala 
gemenskaper och framställs som åtråvärda. 
I Johanssons (2006) studie beskrivs att fäder som inte innehar kunskap 
ger upp sina barn för lätt och på så vis utesluter sig själva. Fäderna i 
webbgemenskapen råder varandra att ta reda på vilka rättigheter de 
har gällande sina barn. Genom att vara medveten om sina rättigheter 
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menar fäderna att möjligheten finns att anmäla socialtjänsten till andra 
myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen. Anmälan bör enligt fäderna 
göras om socialarbetarna bryter mot lagstiftning, visar partiskhet eller 
ljuger om något som kan överbevisas. Fäderna råder därför varandra 
att dokumentera allt som har att göra med deras ärende på socialtjäns-
ten, detta för att ha bevisning vid falska anklagelser från både mödrar 
och socialtjänst.  
Fäderna menar att socialtjänsten kommer att försöka bortse från vissa 
rättigheter fäder har. Fäderna uppger exempelvis att socialtjänsten 
kommer att hänvisa till sekretess när sekretess de facto inte gäller. Fä-
derna ger därför rådet att begära ut ett personbevis på barnet som styr-
ker att de är vårdnadshavare och därmed har rätt till att hämta ut all in-
formation om barnet. En ytterligare rättighet som fäderna menar nekas 
dem är umgänge med barnet och att de som fäder bör kräva umgänge 
med kontaktperson, vilket är viktigt för att umgänget ska fortgå. Fort-
går inte umgänget kommer socialtjänsten i ett senare läge kunna hän-
visa till att fadern inte haft umgänge och på så vis bevisa att barnet 
känner starkare anknytning till modern. Fäderna uppger att social-
tjänsten även kommer att försöka neka dem rätten till en stödperson, 
men fäderna ger varandra rådet att stå på sig gällande detta eftersom 
de har rätt till en stödperson som medverkar vid alla samtal. En utom-
stående stödperson är enlig fäderna viktig att ha med sig vid samtal för 
att skydda sig emot lögner och förtal från socialtjänsten. Fäderna ger 
varandra många praktiska råd vilket tyder på att webbgemenskapen är 
viktig för fäderna när det gäller att öka kunskapen kring sina rättighet-
er. Det kan således tolkas att homosociala gemenskaper är betydande 
när män vill utöka sin kunskap och makt (Hirdman 2003; Johansson 
2000; Lipman-Blumen 1976).  
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6.	  Diskussion	  

Föreliggande kapitel inleds med en sammanfattning av resultat och 
analys i studien. Vidare diskuteras resultat och metod, förslag till 
framtida forskning vilket följs av en avslutande diskussion. Syftet med 
studien är att söka förståelse för varför fäderna vänder sig till webb-
gemenskapen på internet, att beskriva vilka föreställningar som skapas 
kring socialtjänsten i webbgemenskapen samt hur föreställningar be-
gripliggörs och förklaras av fäderna. 

6.1 Sammanfattning av resultat och analys 

I resultatet beskrivs socialtjänsten som moderscentrerad verksamhet där 
fäder utesluts på grund av att de är män, en exkludering som görs både av 
sociatjänst och mödrar. Fäderna negligeras rättigheter, samt smutskastas ge-
nom lögner och förtal vilket kan vara en form av genuskontroll där social-
tjänsten tillsammans med mödrar medverkar för att bevara traditionella 
föreställningar kring kön, maskulinitet och föräldraskap. Fäderna hörsammas 
inte av socialtjänsten vilket kan leda till att fäder inte erhåller stöd i samma 
utsträckning som mödrar. Att fäderna inte erhåller stöd kan bero av 
föreställningar kring att män inte är sårbara och inte kan förändras.  

 
Socialtjänsten använder makt för att dölja sin inkompetens och på 
grund av att de vill utnyttja sin maktposition. Ifrågasättande av social-
tjänsten leder till exkludering av fäderna. Att kvinnor har mer makt 
kan vara problematiskt för fäderna då kvinnor vanligtvis är underord-
nade män. I webbgemenskapen byggs misogyni upp för att stärka fä-
dernas maktposition.  
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Traditionella föreställningar om föräldraskap påverkar socialtjänstens 
bedömning vilket gör att mödrar ses som primära omsorggivare. Bio-
logiska skillnader skapar föreställningar om vilket kön som är bäst 
lämpad för barnomsorg och kvinnors genusidentitet kan påverka att 
fäder inte får samma tillgång till barnen.  Även föreställningar kring 
män som förövare och kvinnor som offer reproduceras i socialtjänsten 
utifrån föreställningar kring maskulinitet. Samhället har misslyckats 
med jämställdhetsdebatten vilket påverkar socialtjänstens syn på fäder 
där feminismen beskylls och utgör ett hot mot mäns överordning.  
 
Det finns flera orsaker till att fäderna söker sig till webbgemenskapen, 
det kan handla om att de känner sig maktlösa, vill ha stöd och upp-
muntran, vill inspirera andra, finna gemenskap eller erhålla råd och 
användbar kunskap emot socialtjänsten. Män föredrar att söka stöd 
hos andra män vilket kan leda till att socialtjänsten förkastas då den är 
kvinnodominerad. Homosociala gemenskaper är viktiga för män för 
att genomdriva förändring, erhålla kunskap, få bekräftelse men även 
för att behålla sin överordning. I resultatet visas att normer upprättats 
för vilket beteende som är önskvärt inom den homosociala webbge-
menskapen.  
 

6.2 Diskussion av resultat och analys 

Analysens teman anser vi besvarat studiens syfte då resultatet redogör 
för föreställningar som skapas kring socialtjänsten i webbgemenskap-
en, samt hur dessa föreställningar begripliggörs och förklaras av fä-
derna.  Studien syftar även till att söka förståelse för varför fäder vän-
der sig till webbgemenskapen, något vi anser besvaras i resultat- och 
analyskapitlet. Det resultat som presenterats kan verka extremt men 
måste förstås utifrån att de fäder som söker sig till webbgemenskapen 
har gjort det eftersom de känner sig utsatta av socialtjänsten. Som 
många av fäderna beskriver har de inte den kontakt med sina barn som 
de skulle önska, vilket kanske leder till att fäderna är i affekt när de 
skriver och möjliggör en extrem dialog dem emellan.  
Att fäderna upplever socialtjänsten som moderscentrerad anser vi är 
problematiskt. Detta eftersom socialtjänstens uppgift är att arbeta med 
alla klienter på ett jämlikt sätt (SoL 2001:453) och precis som fäderna 
påtalar ska socialtjänsten förhålla sig objektiva och neutrala. Fäderna i 
resultatet menar att de redan i ett första möte är utdömda och inte får 
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gehör för sin information. Självklart ska fäderna hörsammas av social-
tjänsten men vi menar i likhet med Payne (1999) att det är naivt att tro 
att socialarbetare kan förhålla sig objektivt gentemot alla klienter. Att 
behandla alla likvärdigt är eftersträvansvärt men förmodligen svårt att 
omsätta i praktiken då alla har olika förförståelse och kunskap. Vi tror 
att socialarbetare vill motarbeta sina föreställningar, arbeta på ett jäm-
likt sätt och se alla klienter som individer. Dock beskriver Herz (2012) 
att skillnadsskapande bedömningar kan möjliggöras av kunskaps- och 
resursbrist för att motverka föreställningar inom socialtjänsten. Soci-
alarbetare kan vara medvetna om att föreställningar existerar men inte 
ha förmågan eller verktygen att praktiskt arbeta emot dem. Skillnads-
skapandet kan även förklaras med socialtjänstens mål att se alla klien-
ter som unika. Att endast se klienter ur ett individuellt perspektiv kan 
leda till att förståelsen för att individen ingår andra förtryckande sy-
stem, exempelvis könsstrukturer, förloras. Även möjligheten att se 
”hela människan” förloras och föreställningar befästs ytterligare (a.a.). 
Att mödrar oftare än fäder vänder sig till socialtjänsten (Bangura Ar-
vidsson 2003) kan säkerligen bidra till att socialarbetare är mer be-
nägna att hörsamma mödrar, vilket kan leda till att mödrarna erhåller 
rätten att bestämma över barnets kontakt med fäderna. Vi tror även 
möjligheten finns att kvinnliga socialarbetare är mer benägna att hör-
samma mödrar utifrån att också kvinnor umgås homosocialt och där-
med kan ha lättare att kommunicera samt förstå varandra.  
Fäderna menar att mödrar ljuger och att det bidrar till att utrednings-
processen blir ineffektiv vilket tillåts av socialarbetarna. Vi anser att 
denna uppfattning hos fäderna skildrar en föreställning om att ineffek-
tivitet i socialtjänsten kan upplevas som ett maktmedel för att få fäder 
att ge upp. Fäderna ger förmodligen upp på grund av att de genomgår 
en utredningsprocess ensamma och inte känner att de hörsammas av 
socialtjänsten vilket leder till att fäderna inte heller erbjuds stöd. Att 
inte stödja fäder menar vi blir problematiskt eftersom fäderna slutligen 
väljer att exkludera sig själva. Dock tror vi att fäder och män utifrån 
sin genusidentitet kan ha svårare att söka stöd hos socialtjänsten och 
istället välja att hitta stödet någon annanstans. En tanke som bekräftas 
av Johansson (2006) som menar att mödrar föväntas klara föräldra-
skapet själva och om de inte gör det behöver söka stöd från myndig-
heter medan fäder får stöd i sitt nätverk (a.a). Föreställningar om mäns 
genusidentitet som oföränderliga (Connell 2008) och icke sårbara (Jo-
hansson 2000) kan bidra till att förändringsarbete med män inte anses 
viktigt. Att behålla en föreställning om män som icke sårbara menar vi 
kan leda till att mäns känslor fortsatt blir befästa som obefintliga. Nå-
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got som skapar ytterligare svårigheter för män att faktiskt uttrycka 
känslor i kontakt med exempelvis socialtjänsten.  
Fäderna menar även att socialtjänsten ljuger för att framställa dem ne-
gativt. Att socialtjänsten skulle tillgripa så extrema metoder för att ex-
kludera fäder verkar enligt oss inte särskilt troligt. När fäderna uppfat-
tar lögner från socialarbetare kan det bero på att fäderna vill bli fram-
ställda på ett särskilt sätt, när socialarbetare inte håller med om den 
bild fäderna förmedlar av sig själva framställer fäderna istället social-
arbetare som lögnare. Om det mot förmodan stämmer, att socialtjäns-
ten ljuger med målet att exkludera fäder, vore det ett gravt tjänstefel 
men det är förmodligen inte så lätt. Fäder kan säkerligen missgynnas 
och i extrema fall exkluderas utifrån omedvetna och-/eller medvetna 
fördomar hos socialarbetare. Vi tror att även socialarbetare är påver-
kade av föreställningar som finns kring kön och omedvetet reproduce-
rar dem i sitt arbete, vilket kan ses som en form av genuskontroll. Om 
socialarbetare använder lögner för att exkludera fäder medvetet bör 
detta ses som en extrem form av genuskontroll, vilket i så fall kan 
bero på att socialarbetare inte vill acceptera fäder som omsorgsgivare 
och försöker att bevara traditionella föräldraroller. Fäderna framhåller 
att socialtjänsten ställer höga krav på dem som fäder, något som inte 
stämmer utifrån tidigare forskning på området (Ewart-Boyle et al. 
2013; Johansson 2006; Pettersson 2006). Vi tror att det ställs låga krav 
på fäder, så till vida att deras delaktighet inte hotar mödrars primära 
roll som omsorgsgivare. Om fäderna däremot skulle vilja ta ansvar 
som primära omsorggivare tror vi tvärtom att kraven höjs till skillnad 
från kraven på mödrar. Det kan vara som fäderna beskriver, att de 
måste bevisa att modern inte är lämplig för att kunna hävda sin rätt 
som omsorgsgivare. Fäder kommer förmodligen inte kunna erhålla 
rollen som primära omsorgsgivare om inte socialarbetare börjar ifrå-
gasätta föreställningar kring faderskap.  
Vidare anser fäderna att de blir behandlade som brottslingar av social-
tjänsten trots att de inte varit dömda för brott, medan mödrar utmålas 
som offer. I likhet med Connell (2008) menar vi att detta kan bero på 
föreställningar som finns kring maskulinitet om att män är aggressiva. 
Vad vi finner intessant i resultatet är däremot att ingen av fäderna 
framhåller egna brister, utan överlåter all skuld på mödrarna och soci-
altjänsten. Om fädernas framställning av sig själva skulle vara lögn 
och fäderna i webbgemenskapen är förövare eller olämpliga föräldrar, 
anser vi ändå att fäderna är en bortglömd grupp. För oavsett om de är 
förövare eller inte, måste dessa fäder få stöd någonstans och om inte 
socialtjänsten ger det stödet vem ska göra det? Människor kan säkert 
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förändras på egen hand men fäder måste erbjudas möjligheten att hör-
sammas och erhålla stöd utifrån samma förutsättningar som alla andra.  
Fäderna uppger att de inte har någon instans att vända sig till, om so-
cialtjänsten fortsätter att se mödrar som offer och väljer att främst ar-
beta med att stärka dem, tror vi att arbetet inte blir långsiktigt utan 
snarare handlar om att släcka akuta bränder. Genom att inte arbeta 
med förövaren läggs ansvaret över på offret medan förövaren inte er-
håller stöd eller chans till förändring. Låt oss anta att det vanligtvis är 
män som är förövare och synen på män som oföränderliga kvarstår 
inom socialtjänsten. Då kommer även förövaren att göra det och före-
ställningen om män som förövare kommer att påverka män som inte 
är det.  
I flera delar av resultatet redovisas föreställningar fäderna skapar 
kring kvinnliga socialarbetare. Socialarbetarna nedvärderas utifrån sitt 
kön, genom att beskrivas som maktgalna, hämndlystna, bittra, klimak-
teriekossor, barnlösa samt lågintelligenta. Vi tror att fädernas förlöjli-
gande av socialarbetarna kan vara ett försök för fäderna att erhålla mer 
makt och skapa en överordning gentemot socialarbetarna. Att män va-
rit överordnade kvinnor historiskt sett (Lipman-Blumen 1976) tror vi 
kan leda till att fäderna anser sig ha rätten att försöka underordna de 
kvinnliga socialarbetarna. Fäderna klagar på att förlegade föreställ-
ningar kring kön existerar inom socialtjänsten men reflekterar inte 
kring att de själva bidrar till att skapa föreställningar om kvinnliga so-
cialarbetare som kan vara missvisande. Den maktassymetri som upp-
står i mötet mellan kvinnliga socialarbetare och män kan vara en bi-
dragande orsak till att fäderna beskriver kvinnor som de gör. Det kan 
också vara på det sättet att fäderna kanaliserar sin frustration genom 
att ”göra kön” mer än de annars skulle gjort. Det kan även vara så att 
kvinnliga socialarbetare utövar mer makt gentemot manliga klienter 
jämfört med kvinnliga klienter eftersom de som kvinnor vanligtvis är 
underordnade män. Den maktposition kvinnliga socialarbetare besitter 
tror vi kan bli svårhanterlig för män som häri automatiskt hamnar i 
underläge. Beskrivningen av kvinnliga socialarbetare bidrar till vår 
förståelse av den frustration män känner inför att möta kvinnliga soci-
alarbetare med makt. Fädernas fokus anser vi blir missriktat då de 
istället för att försöka förändra sin egen genusidentitet riktar kritik 
gentemot kvinnor och mödrar. Johansson (2004) beskriver att manliga 
sociala rörelser ofta tar sig i extrema uttryck och misslyckas på grund 
av att alltför mycket fokus läggs på att rikta kritik mot kvinnor (a.a.). 
Utifrån resultatet kan konstateras att misogyni byggts upp i den homo-
sociala webbgemenskap som studerats och att maskuliniteten inte ut-
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manas tillräckligt av fäderna, vilket Johansson (2000) beskriver är en 
förutsättning för att driva igenom en förändring. Vi tror därför att det 
inte spelar någon roll hur många som ser eller uppmärksammar webb-
gemenskapen då läsarna fortsatt kommer ha kvar föreställningar kring 
maskulinitet.  
Vi anser att ett viktigt resultat var fädernas beskrivning av att de utgör 
ett hot gentemot mödrar och socialtjänsten om de vill ta sin föräldra-
roll på allvar. Om detta stämmer bekräftas vårt resonemang i problem-
formuleringen kring att kvinnliga socialarbetare agerar för att mödrar 
ska bibehålla företrädet till familjen. Socialarbetarnas agerande kan 
förstås utifrån att män inte delgett kvinnor den makt och status män 
historiskt sett erhållit i det patriarkala samhället. Frågan kan därav 
ställas varför kvinnor skulle vilja ge män möjligheten till företräde 
inom det området som föreskrivits kvinnan? Dock erhåller kvinnor 
inte samma möjlighet som män att vara delaktiga på exempelvis ar-
betsmarknaden har till följd inte heller möjlighet att släppa ifrån sig 
ansvaret för barnomsorgen. Det kan även vara så att kvinnor omed-
vetet skyddar mäns överordning genom att inte överlåta hälften av an-
svaret gällande barnomsorgen till fäder. Att kvinnor utifrån sin genus-
identitet åläggs och tar ansvar för barnomsorgen ger därmed män ökad 
makt. Utifrån dessa aspekter vill vi påvisa att könsstrukturer är en 
komplex fråga och kan ses som en svårföränderlig ond cirkel där före-
ställningar fortsätter att reproduceras. Att fäder utesluts från det soci-
ala arbetet behöver således inte nödvändigtvis göras medvetet av soci-
alarbetarna, utan kan förstås utifrån föreställningar kring kön där 
kvinnor förväntas vara omsorgsgivare. Vi tror därmed att de köns-
strukturer fäderna drar nytta av utifrån att de är män även kan miss-
gynna dem utifrån att de är fäder. 
I resultatet tydliggörs många aspekter som bidrar till förståelsen av hur 
viktig webbgemenskapen är för fäderna. Att fäderna söker sig till 
varandra kan bero på att de längtar efter att få bejaka känslor eller få 
utlopp för aggressioner gentemot socialtjänsten. Det är intressant att 
fäderna förkastar socialtjänsten som stödgivande och istället väljer att 
förlita sig på varandra för att erhålla stöd. Vi tror att det delvis beror 
på det som beskrivits ovan, gällande att fäder känner sig bortpriorite-
rade, men delvis även beror på att fäder hellre söker stöd hos varandra 
utifrån vad Lipman-Blumen (1976) beskriver kring homosocialitet. Vi 
menar att mäns genusidentitet fostrar dem till att inte visa känslor eller 
sårbarhet, uttryck som kan sammankopplas med femininitet. Fäder har 
kanske uppfattningen att de i kontakt med socialtjänsten ska behöva 
blotta sina känslor vilket vi föreställer oss kan leda till obehag. Om 
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fäderna i webbgemenskapen inte skulle vara rädda för att uppfattas 
feminint kanske det skulle gynna dem i kontakt med socialtjänsten. 
Eftersom fäderna ger varandra råd gällande beteende i kontakt med 
socialtjänsten tror vi att fäderna upplever svårigheter med kommuni-
kation och att de är rädda att missuppfattas av socialtjänsten. Vi anser 
därför att socialarbetare behöver vara medvetna om den genusidentitet 
män påverkas av, detta för att kunna bemöta fäder på ett bra sätt. Fä-
derna råder även varandra att bidra sig mycket kunskap gällande lag-
stiftning och rättigheter. Genom att hävda sina rättigheter och inneha 
kunskap kan fäderna i den homosociala gemenskapen öka sin makt 
gentemot socialtjänsten. Att fäderna delar med sig av kunskaper i 
webbgemenskapen anser vi tyder på att socialtjänsten inte informerar 
fäderna tillräckligt om hur utredningsprocessen ser ut samt vilka deras 
rättigheter är, vilket socialtjänsten i så fall bör förbättra.   
Avslutningsvis konstaterar vi att de erfarenheter gällande maktlöshet, 
partiskhet och misstro fäderna ger uttryck för i studien även liknar de 
resultat som presenteras av SCB (2014) och Bangura Arvidsson 
(2003). Det är dock viktigt att belysa att vissa av fäderna i webbge-
menskapen uppvisar en vilja att anamma den nya rollen som omsorg-
givande fäder, vilket kanske kan förändra en del av det komplexa 
könssystem alla människor verkar inom. Connell (2008) beskriver att 
en förändring först är möjlig när bland annat myndigheter överför nya 
förväntningar på individer. Av den anledningen menar vi att den vilja 
till förändring som finns bland fäderna bör uppmärksammas av social-
tjänsten för att nya förväntningar på faderskap ska bli synliga. 

6.3 Metoddiskussion 

Studien kan diskuteras på flertalet punkter utifrån den metod som 
valts. Överlag anser vi att metodvalen varit relevanta för studien men 
vissa val kan självklart diskuteras. Vid valet att genomföra en inter-
netstudie hade vi till en början ingen förståelse för vad det skulle in-
nebära utifrån Vetenskapsrådets (1990/2002) etiska överväganden. 
För att få vägledning kring etiska överväganden vid en internetstudie 
nyttjades flera kontakter med kompetens på området vid Karlstad uni-
versitet. Eftersom ingen av de etiska rekommendationerna har upp-
fyllts i studien är vi medvetna om att det är problematiskt för de text-
författare som utan sin vetskap legat till grund för empirin.  Kanske 
skulle textförfattarna känna sig förolämpade av att deras texter an-
vänts i en vetenskaplig studie där deras erfarenheter analyserats med 
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slutsatser fäderna eventuellt inte håller med om. Dock är fädernas mål 
med webbgemenskapen att deras texter ska uppmärksammas samt lä-
sas av socialtjänsten och genom att studien belyser detta ämne finns 
en möjlighet att studien bidrar till att målet uppfylls.  
Genom valet att genomföra en internetstudie fick vi direkt tillgång till 
en stor mängd empiri vilket delvis var positivt då detta sparade tid. 
Dock var den stora mängden empiri delvis relativt svårhanterlig vilket 
gjorde att innehållsanalysen tog längre tid än planerat.  Om ett annat 
urval gjorts där fokus legat på ett mindre antal texter hade det förmod-
ligen underlättat innehållsanalysen. De texter som var mest innehålls-
rika hade kunnat väljas för djupare analys, men det hade troligen varit 
svårt att välja texter som var representativa för resterande texter i 
webbgemenskapen. Som vi beskriver i metodkapitlet var det även 
svårt att avgöra när fäderna talade om familjerätt eller barn- och famil-
jeenheten vilket minskar validiteten, om en avgränsning kunnat göras 
mellan dessa hade studien blivit mer riktad och mer direkt applicerbar 
inom ett specifikt arbetsområde inom socialtjänsten.  
Ett problem som uppkom i valet att genomföra en studie på internet 
var osäkerheten gällande huruvida textförfattarna var fäder och män, 
om de talade sanning eller varit i kontakt med socialtjänsten.   Vi tror 
även att risken finns att fäderna i studien överdriver eller modifierar 
sanningen, vilket säkerligen är vanligt när människor interagerar på 
internet. Dock finns en möjlighet att lika opåverkad empiri inte kunnat 
inhämtas genom en intervjustudie med fäderna då människor möjligt-
vis underdriver i verkligheten. I denna studie än mer då fäderna i 
webbgemenskapen känner sig diskriminerade av socialtjänsten och 
kanske inte hade velat bli intervjuade av blivande socialarbetare. På 
grund av att en webbgemenskap valts dit upplevt diskriminerade fäder 
söker sig visas även det i resultatet, genom att påpeka detta menar vi 
att fäderna i webbgemenskapen inte behöver vara representativa för 
andra fäder som varit i kontakt med socialtjänsten och kan ha bidragit 
sig andra erfarenheter.  
Under arbetsprocessen har narrativ analys, systematisk textkondense-
ring och främst diskursanalys övervägts som analysmetoder. Vi tror 
att en diskursanalys skulle kunnat vara relevant för insamlad empiri 
och hade mer tid funnits till förfogande hade kanske denna analysme-
tod valts. Dock valdes en innehållsanalys, främst då analysmetoden 
enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är bra när stora 
mängder empiri ska analyseras. De risker som finnns med en inne-
hållsanalys är att forskaren kan förlora empirins helhet genom att ar-
beta allt för textnära eller tolkar empirin allt för mycket vilket leder till 
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svårigheter att utveckla hållbara kategorier och teman. Genom att inte 
utveckla hållbara kategorier och teman finns en risk att empiri som 
egentligen inte behövs ändå kategoriseras (a.a.).  I analysprocessen har 
vi försökt växla mellan att arbeta textnära och tolka (jmfr Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012). Dock uppstod svårigheter i att kategori-
sera och utvinna teman i empirin, vilket kan betyda att vi under ana-
lysen till stor del befunnit oss på en tolkande nivå. När vi upptäckte 
svårigheterna att kategorisera och tematisera lästes det textnära (mani-
festa) innehållet på nytt och på detta sätt kunde slutligen kategorier 
och teman utvinnas.   
Avslutningsvis är det av vikt att resonera kring forskarens roll i stu-
dien. Som forskare har förmodligen vi inverkat på resultatet eftersom 
vi är individer med egen förförståelse. Det finns en risk att även vi re-
producerat vissa föreställningar kring kön i studien. Att vi valde att 
göra en icke deltagande observationsstudie kan dock ha varit positivt 
för resultatet då vi erhöll de opåverkade erfarenheterna från fäderna. 
Förförståelsen kan däremot ha påverkat vilka val vi gjort i studien, vad 
som eftersökts i resultatet samt hur empirin har tolkats. Som vi beskri-
ver i metoddelen har vi försökt att vara objektiva inför den empiri som 
insamlats men fullständig objektivitet är omöjlig vilket vi är medvetna 
om. Genom att presentera vår förförståelse i inledningen ger vi läsaren 
möjlighet att förstå våra utgångpunkter. Vi menar även att val av teori 
påverkats av oss och att våra teoretiska utgångspunkter gör att vi tol-
kar resultatet på ett visst sätt, medan andra teoretiska utgångspunkter 
förmodligen bidragit till att resultatet tolkats annorlunda.   

6.4 Förslag till framtida forskning 

Vi anser att mer forskning behövs gällande hur fäder exkluderas i det 
sociala arbetet och hur exkluderingen kan motverkas. Den forskning 
som hittills finns gällande socialarbetares syn på exkluderingen behö-
ver kompletteras med ytterligare forskning gällande fäders egna upp-
levelser. Socialarbetare behöver även medvetandegöra föreställningar 
som finns kring föräldraskap och problematisera bilder av faderskap 
sammankopplat till maskulinitet. Vi menar i likhet med både Herz 
(2012) och Ewart-Boyle et al. (2013) att mer forskning behövs gäl-
lande teorier och verktyg som direkt kan appliceras i det sociala arbe-
tet, vilket kan främja förändringsarbete med män och fäder. För-
slagsvis krävs även granskning av socialtjänstens mål ”att behandla 
alla jämlikt” och hur denna rekommendation omsätts i praktiken, om 
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det fungerar eller om neutraliteten behöver ifrågasättas för att utveckla 
arbetssätt som minskar subjektiviteten.  

6.5 Avslutande diskussion 

Utifrån det resultat som presenterats i studien drar vi slutsatsen att fä-
der möjligen är en utsatt grupp som erhåller mindre stöd än mödrar 
och att detta beror på att kön medvetet eller omedvetet konstrueras i 
socialtjänsten vilket missgynnar fäder. Vi menar att socialtjänsten kan 
vara en alltför moderscentrerad arena vilket upplevts av fäderna, men 
moderscentreringen kan ha flera förklaringar.  
Den genusidentitet män fostras in i tror vi kan vara det övergripande 
problemet i kontakt med socialtjänsten. Mäns genusidentitet ses som 
statisk och oföränderlig vilket kan bidra till att socialtjänsten inte ge-
nomför förändringsarbete med män och fokus läggs på mödrar. Mäns 
genusidentitet skapar även föreställningar kring att män är aggressiva 
vilket också bidrar till att män utesluts i arbetet på socialtjänsten. Att 
fäderna i webbgemenskapen inte heller utmanar eller uppmärksammar 
den problematik som genusidentiteten skapar leder till att de skyller 
sin situation på socialtjänsten och mödrar, vilket skapar ett kvinnohat 
som inte bidrar till att konstruktivt förändra synen på faderskap.  
Socialtjänsten kan förmodligen motverka att fäderna känner sig makt-
lösa, utsatta och exkluderade genom att först bli medvetna om de före-
ställningar som finns kring maskulinitet. Detta behöver inte vara en-
kelt och kräver säkerligen tid. Då maskulinitet ses som statiskt kan det 
även vara svårt att medvetandegöra problematiken av denna genus-
identitet och vi menar att det är av vikt att socialtjänsten överför nya 
förväntningar på fäder för att möjliggöra förändring. Ett sätt för soci-
alarbetare att motverka maktlösheten fäderna beskriver kan vara att in-
formera bättre, ha en mer regelbunden kontakt samt vara tydlig med 
vad en utredningsprocess på socialtjänsten innebär. Både utsatthet och 
exkludering kan till viss del motverkas genom att som socialarbetare 
visa lyhördhet och förståelse för den information fäderna delger, för 
att på det sättet kunna identifiera det behov av stöd fäder möjligen be-
höver.  
Avslutningsvis är studien relevant utifrån att webbgemenskapen som 
studerats är enkelt åtkomlig på internet och kan besökas av vem som 
helst. Även om det som beskrivs i webbgemenskapen inte nödvän-
digtvis behöver vara en sann version av verkligheten eller socialtjäns-
ten bidrar den ändå till att skapa vissa föreställningar, som för gemene 
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man kan vara missvisande. Utifrån den anledningen har det varit vik-
tigt att lyfta dessa föreställningar kring socialtjänsten och orsaker till 
att fäderna sökt sig till webbgemenskapen, dels för att framåt kunna 
motverka att föreställningar befästs och dels för att lyckas erbjuda fä-
der stöd utifrån deras behov.  
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