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Sammanfattning  
 
Psykologer och barn- och ungdomspsykiatrin kan förstås som delar av de professioner och institutioner som i Sverige 
är med och formar föräldraskapets innehåll och utformning. Syftet med studien var att undersöka hur psykologer 
inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige konstruerar kön och etnicitet/ras i relation till föräldraskap samt att 
undersöka vilken funktion konstruktionerna har för att upprätthålla eller utmana hegemoniska konstruktioner av 
kön och etnicitet/ras. Tio psykologer verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin intervjuades och materialet 
analyserades med metoden kritisk diskurspsykologi. 
 
Resultatet visade att psykologer konstruerar kön som att moderskap består av självklar och nödvändig närvaro och 
faderskap av valbar, positiv och kompletterande närvaro. Moderskap konstrueras vidare som tillgänglighet och 
omsorgsfullhet, och som en möjlig orsak till barnets problem eller psykiska ohälsa. Psykologerna konstruerar även 
föräldrarnas kön heteronormativt samt konstruerar kön relaterat till föräldraskap som könsneutralt. Psykologerna 
konstruerar etnicitet/ras relaterat till föräldraskap som att etnicitet inte har någon betydelse, varvat med en 
konstruktion av ”vi mot dem”, där svenskar ställs mot icke-europeiska föräldrar, och där ”de andras” 
familjerelationer konstrueras som präglade av könsmakt. Konstruktionernas funktion diskuteras och värderas 
slutligen. 
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Sammanfattning 
Psykologer och barn- och ungdomspsykiatrin kan förstås som delar av de 
professioner och institutioner som i Sverige är med och formar föräldraskapets 
innehåll och utformning. Syftet med studien var att undersöka hur psykologer 
inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige konstruerar kön och etnicitet/ras i 
relation till föräldraskap samt att undersöka vilken funktion konstruktionerna har 
för att upprätthålla eller utmana hegemoniska konstruktioner av kön och 
etnicitet/ras. Tio psykologer verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin 
intervjuades och materialet analyserades med metoden kritisk diskurspsykologi. 
 
Resultatet visade att psykologer konstruerar kön som att moderskap består av 
självklar och nödvändig närvaro och faderskap av valbar, positiv och 
kompletterande närvaro. Moderskap konstrueras vidare som tillgänglighet och 
omsorgsfullhet, och som en möjlig orsak till barnets problem eller psykiska 
ohälsa. Psykologerna konstruerar även föräldrarnas kön heteronormativt samt 
konstruerar kön relaterat till föräldraskap som könsneutralt. Psykologerna 
konstruerar etnicitet/ras relaterat till föräldraskap som att etnicitet inte har någon 
betydelse, varvat med en konstruktion av ”vi mot dem”, där svenskar ställs mot 
icke-europeiska föräldrar, och där ”de andras” familjerelationer konstrueras som 
präglade av könsmakt. Konstruktionernas funktion diskuteras och värderas 
slutligen. 
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Ansvariga mammor, valbara pappor och ojämställda ”andra” 
- Psykologers konstruktioner av kön samt etnicitet och ras relaterat till föräldraskap inom 

barn- och ungdomspsykiatrin 
 

Jag kommer i denna uppsats att ställa frågor om hur föräldraskap, kön, och 
etnicitet/ras konstrueras av psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Mitt 
intresse för området väcktes av en anekdot, som jag därför ska inleda med.  
 
Som en del i en neuropsykiatrisk utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin 
besökte en observatör en lågstadieskola. Där observerades hur ett barn 
fungerade i sin skolmiljö under en halv dag. Ett inslag under dagen var 
högläsning. Läraren läste en klassisk prinsessaga som handlade om en prinsessa 
som var bortskämd och inte ville gifte sig med den man som hennes pappa 
kungen hade valt ut till henne. Kungen kastade ut henne från slottet, och hon 
tvingades leva i fattigdom och armod. Hon fick svälja sin stolthet och börja 
arbeta. Efter ett tag hade hennes egen vilja och stolthet tynat bort av upprepade 
förnedringar och framtvingade underkastelser. Hennes pappa kungen tog då hem 
henne till slottet och gifte bort henne med en prins, vilket hon lättad accepterade, 
och sagan fick därigenom sitt ”lyckliga” slut. Observatören från barn- och 
ungdomspsykiatrin blev upprörd över att läraren valt att läsa en saga som enligt 
dennes uppfattning normaliserade mäns ekonomiska och sociala makt över 
kvinnor, och som fostrade in kvinnor i underkastelse, bland annat genom våld. 
När observatören kom tillbaka till mottagningen och upprörd berättade för 
kollegorna om sagan svarade en kollega: ”men fy! Var det en muslimsk skola?”.  
 
Anekdoten fick mig att börja fundera över vilken syn på föräldraskap som 
cirkulerar inom barn- och ungdomspsykiatrin, och särskilt vilka föreställningar 
om muslimska föräldrar, kön och jämställdhet personalen har. Jag tänkte på den 
kritik som ibland riktas mot psykologiämnet, nämligen att sociala positioner 
som till exempel vithet, maskulinitet, medelklass och heterosexualitet 
konstrueras som norm för alla människor, och att en maktmedvetenhet om 
sociala kategorier ofta saknas i psykologisk forskning (Magnusson, 2002; Saris 
& Johnston-Robledo, 2000).  
 

Tidigare forskning och teoretiska överväganden 
Föräldraskap, psykologer samt barn- och ungdomspsykiatrin 

Föräldraskap kan förstås som ett universellt fenomen vars utformning på 
förhand är bestämt, men enligt Sandin och Halldén (2003) så kan föräldraskap 
även förstås som en social och politisk konstruktion. Konstruktionen av 
föräldraskapet sker i samhället genom olika institutioner som skola och vård. Att 
föräldraskapet är konstruerat innebär bland annat att dess innehåll varierar över 
tid och i olika kulturer (Sandin & Halldén, 2003). I Sverige har en förändring av 
föräldraskapets konstruktion skett under 1900-talet då barndomen har förändrats 
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från att förstås som en privat angelägenhet för föräldrarna till att bli ett offentligt 
ansvar (Sandin, 2003). Detta har skapat ett behov av utbildning samt stöd för 
föräldrar. Institutioner som familjerådgivning och föräldrautbildningar har 
upprättats för att fylla dessa behov. Med de nya institutionerna har även nya 
professioner skapats, som till exempel barn- och familjepsykologer. Dessa 
professionella bidrar till att skapa föräldraskapets innehåll genom att positionera 
sig i relation till dem, och genom att erbjuda något annat eller något mer, jämfört 
med föräldrarna (Sandin, 2003). Psykologyrket kan förstås som en profession, 
och barn- och ungdomspsykiatrin som en institution, som konstruerar 
föräldraskap. Psykologyrket är i Sverige en profession som är samhälleligt 
sanktionerad vilket innebär att psykologer genom att tilldelas en legitimation av 
samhället garanteras ha vissa kunskaper och personliga egenskaper (Arvill, 
Hjelm, Johnsson & Sääf, 2012). Legitimationen kan dras in om en person inte 
betraktas ha rätt kunskaper eller egenskaper (Arvill et al., 2012). Barn- och 
ungdomspsykiatrin är en specialistverksamhet som vanligen organiseras av 
landstingen och vars verksamhet styrs av svenska lagar (Gillberg, 2015; ”Vårt 
uppdrag”, 2014). Uppdraget är att ge stöd och behandling till barn och 
ungdomar upp till 18 år, med psykisk ohälsa (Gillberg, 2015; ”Vårt uppdrag”, 
2014). Eftersom barnet inte är myndigt förrän vid 18 års ålder, sker vården i 
samråd med barnets eller ungdomens vårdnadshavare, ofta föräldrarna (Arvill et 
al., 2012).  
 

Utvecklingspsykologi och anknytningsteori 
Psykologer som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin använder sig till stor 
del av utvecklingspsykologi för att förstå barnet. I utvecklingspsykologi 
framställs föräldraskap traditionellt som barnets viktigaste omgivningsfaktor, 
genom att stort fokus läggs vid föräldrarnas och särskilt mammans beteende, 
medan andra omgivningsfaktorer försvinner ur teorierna (Magnusson, 2002). 
När exempelvis barnomsorgen byggdes ut på 1970-talet för att möjliggöra för 
medelklassens mammor att förvärvsarbeta reagerade psykologer och 
psykologiforskare på detta genom att anta att det skulle skada barnets utveckling 
att skiljas från mamman, och en rad studier genomfördes för att undersöka detta 
(för kritik av sådan forskning, se exempelvis Haavind, 2006; Magnusson & 
Marecek, 2010). Fastän detta inte kunde beläggas så har sådana antaganden dröjt 
sig kvar (Haavind, 2006). En del av utvecklingspsykologi som kallas för 
anknytningsteori kritiseras ofta för att framställa just mammans närvaro och 
tillgänglighet som nödvändig för barnets utveckling (Haavind, 2006; 
Magnusson, 2002). Den närvarande mamman förstås som en vaccinering av 
barnet mot framtida problem och psykisk ohälsa (Magnusson, 2002). Med 
samma logik kan modern beskyllas och hållas ansvarig när barnet mår dåligt 
eller får problem, och en mamma som inte är tillräckligt närvarande framställs 
som en riskfaktor för barnets utveckling (Haavind, 2006; Magnusson, 2002). Att 
på detta sätt hålla mamman ansvarig för barnets utveckling kallas för mother 
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blaming och Magnusson (2002) menar att mother blaming är utbredd i 
psykologisk forskning och praktik. Kritiker menar även att psykologisk 
forskning framställer små barns utveckling som något som är relevant för 
mammor men inte pappor att ta hänsyn till (Haavind, 2006; Magnusson, 2002). 
Detta görs bland annat genom studier där korta samspelssekvenser mellan 
mamma och barn detaljanalyseras, vilket enligt Haavind (2006) kan leda till 
föreställningar om att mamman måste vara ständigt tillgänglig, uppmärksam, 
stimulerande och följsam, och till föreställningar om att saker mamman gör för 
sin egen skull skilt från barnet kan skada barnet. Pappans betydelse som förälder 
och föräldraroll har i utvecklingspsykologi framställts som annorlunda än 
mammans (Haavind, 2006, Magnusson, 2002). Utvecklingspsykologiska teorier 
kritiseras för att framställa pappans föräldraroll begränsad till att introducera det 
äldre barnet till en yttervärld skild från mamman och hennes sfär (Magnusson, 
2002). Till dess är pappans roll att hålla sig borta från det lilla barnet, och att 
vara ett stöd till mamman i hennes föräldraroll (Magnusson, 2002). I 
utvecklingspsykologi antas en heterosexuell kärnfamilj ofta utgöra barnets 
omgivning, och andra familjebildningar som ensamstående eller homosexuella 
föräldrar studeras ofta som avvikelser eller som riskfaktorer för barnet 
(Magnusson, 2002). 
 

Utvecklingspsykologi i samhället 
Utvecklingspsykologiska teorier och anknytningsteori har utvecklats, men 
fortfarande lever dessa könsförståelser kvar. De har även populariserats och 
blivit tillgängliga förklaringsmodeller i hela samhället, inte bara inom psykologi 
(Andenæs, 2001). Det har till exempel visat sig att när socialarbetare i Norge 
använder sig av dessa teorier i sitt arbete, får det i praktiken till följd att barn 
betraktas som i ständigt behov av en tillgänglig och närvarande omsorgsperson, 
att det ställs stora krav på mammor att tillfredsställa dessa behov och små krav 
på papporna. Mammornas ekonomiska/sociala möjligheter att vara närvarande 
tas inte hänsyn till, utan närvaron förstås kontextslöst som personlig lämplighet 
(Andenæs, 2001). Det har även visat sig att mammor i Sverige förstår sitt 
föräldraskap utifrån en utvidgad anknytningsteori (Elvin-Nowak & Thomsson, 
2001). Anknytningsteorin är en teori om betydelsen av anknytning under barnets 
första levnadsår, men mammor i Sverige utvidgar betydelsen av sin närvaro till 
att gälla hela barndomen. De framhåller vikten av att de är närvarande och 
tillgängliga för barnet, samt förstår sin närvaro just som en vaccination av barnet 
mot framtida problem (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001).  

 
Jämställdhetsdiskurs i en ojämställd vardag 

Föräldraskapet i Sverige kan även förstås utifrån en samhällelig diskurs om 
jämställdhet. Sedan ungefär 1970-talet har staten verkat för ett mer jämställt 
föräldraskap (Klinth, 2002; Socialdepartementet, 2005). Målet med de politiska 
förändringar som då initierades var att möjliggöra för mammor att 
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förvärvsarbeta och för pappor att vara omsorgspersoner. Detta verkade man för 
genom att bygga ut barnomsorgen, göra föräldraledighet möjlig att ta ut även för 
pappor samt genom att bedriva kampanjer med syfte att öka pappors benägenhet 
att ta ut föräldraledighet (Klinth, 2002; Socialdepartementet, 2005). 
Jämställdhetsdiskursen som idag har ett starkt fäste i Sverige innebär att kön inte 
ska spela någon roll för hur vi beter oss, eller för vilka skyldigheter och 
möjligheter vi har (Elvin-Nowak, 2005). Samtidigt har kön stor betydelse för 
bland annat föräldraskap. År 2011 tog exempelvis mammor ut 76 % av 
föräldraledigheten och pappor 24 % (SCB, 2012). Magnusson (2006) fann i en 
intervjustudie med danska, finska och svenska heterosexuella sammanboende 
föräldrar att mammornas och pappornas sociala och psykologiska gränser 
relaterat till omsorgsansvar såg olika ut. Det fanns olikheter i hur jämnt 
föräldrarna fördelade och förstod omsorgsarbetet. Generellt sett kan sägas att 
föräldrarna framställde det som att papporna jämfört med mammorna hade 
större möjligheter att avsäga sig ansvar för den vardagliga omsorgen av barnen 
och större möjligheter att freda sina privata områden, arbetsliv och 
fritidsintressen från familjens vardagsarbete (Magnusson, 2006). Även den 
politiska diskussionen om föräldraledighetens utformning har präglats av könade 
antaganden där pappors uttag av föräldraledighet har förståtts i termer av 
valfrihet och som beroende av arbetsmarknaden, medan mammors uttag av 
föräldraledighet har talats om i termer av nödvändighet (Klinth, 2002). Denna 
konflikt mellan en stark jämställdhetsdiskurs och en ojämställd vardag är något 
som pappor har befunnits förhålla sig till för att förstå och rättfärdiga sitt 
föräldraskap (Björk, 2013; Johansson & Klinth, 2008). 
 

Skärningspunkten mellan ras, klass och kön 
Hittills har jag pratat om hur föräldraskap könas, alltså ges olika innehåll 
beroende på förälderns kön. Att som forskare ensidigt fokusera på kön har dock 
kritiserats (Gemzöe, 2014). Collins (1994) menar exempelvis att moderskap 
måste förstås utifrån skärningspunkten mellan ras, klass och kön, eftersom alla 
dessa faktorer påverkar föräldraskapets villkor. Psykologiforskare har kritiserats 
för att vid studier av föräldraskap utgå ifrån en viss samhällsgrupp, och för att 
därigenom göra denna samhällsgrupps föräldraskap till norm (Magnusson, 
2002). Detta kan få till följd att icke-vitas, arbetarklassens eller homosexuellas 
föräldraskap framställs som avvikande och som i behov av åtgärder (Andenæs, 
2001; Magnusson, 2002). Samhället kan förstås som strukturerat av rasistiska 
föreställningar, där vissa grupper av människor utifrån hudfärg, kultur eller 
migrationsbakgrund tillskrivs olika lågt värderade egenskaper, och där dessa 
människor på grundval av detta utesluts från socialt, ekonomiskt och politiskt 
inflytande i samhället (Gemzöe, 2014; Magnusson & Marecek, 2010). Elliot, 
Powell och Brenton (2015) menar exempelvis att svarta, ensamstående mammor 
ur arbetarklassen i USA, i frånvaro av sociala stödsystem förstår det goda 
moderskapet som uppoffring för och skydd av barnen, samt självtillit. Utövandet 
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av det så kallade intensiva moderskapet sker ofta på bekostnad av mammornas 
eget välmående och handlar till stor del om att avvärja hot som fattigdom, 
rasism och sexism. Fastän mammorna använder sig av det normativa intensiva 
moderskapet, så ser de inte alltid sig själva som bra mammor, vilket Elliot med 
kollegor (2015) förstår som ett resultat av att det de gör ligger utanför det som i 
den normetablerande medelklassen betraktas som barnuppfostran, som 
exempelvis att låta barnen ta musiklektioner (Elliot et al., 2015). För vita 
brittiska mammor ur medelklassen handlar moderskap istället till stor del om att 
värja sig och barnen mot rasifierade föräldrar och barn samt mot de som 
betraktas som arbetarklass (Byrne, 2006). Moderskapet handlar för dessa 
mammor även om att se till att barnen får tillgång till arenor där de kan lära sig 
den vita medelklassens ”rätta” sociala koder och ge barnen tillgång till ”rätt” 
kulturellt kapital, till exempel klassisk musik (Byrne, 2006). Moderskap har 
alltså i flera studier befunnits interagera med ras och samhällsklass. Detta är 
studier från USA och Storbritannien, men de los Reyes, Molina och Mulinari 
(2003) menar att även den hegemoniska kvinnligheten i Sverige är kodad vit, 
svensk, heterosexuell och medelklass. Även skärningspunkten mellan 
maskulinitet och samhällsklass har studerats relaterat till föräldraskap. När 
immigrerade män från Iran, Kurdistan och Chile, bosatta i en fattig förort i 
Sverige, aktiva i en grupp för att skapa social säkerhet i fattiga områden, pratade 
om att dela på föräldraledigheten, lyfte de ekonomiska och sociala förhållanden 
(Johansson & Klinth, 2008). De var generellt sett positivt inställda till att dela på 
föräldraledigheten, men eftersom både mamman och pappan ofta stod utan 
förvärvsarbete så var delad föräldraledighet ingenting som blev relevant att 
diskutera. För dessa män var kön, klass och ekonomi tätt sammanlänkande med 
varandra och de kampanjer som genomförs i Sverige för att öka pappors uttag av 
föräldraledighet upplevdes inte som något som riktades till dem eller boende i 
deras bostadsområden eftersom människorna där inte hade några arbeten att vara 
föräldralediga ifrån (Johansson & Klinth, 2008).  
 

Intersektionalitet 
Att ta samtidig hänsyn till olika sociala kategoriseringar som kön, klass och ras 
kallas för intersektionalitet (Magnusson & Marecek, 2010; Stewart & 
McDermott, 2014). Fokus riktas mot hur kategorierna skär varandra och ger 
innehåll åt varandra. Sociala kategorier förstås inte som kumulativa, de kan 
alltså inte enkelt adderas till varandra, och de kan inte heller förstås som 
separata. De sociala kategorierna samexisterar och ger varandra innebörd. Det 
innebär till exempel att sexualitetskategoriseringen homosexualitet innebär olika 
saker för en man eller en kvinna, men också för en person ur medelklassen eller 
arbetarklassen (Magnusson & Merecek, 2010; Stewart & McDermott, 2014). 
Kategoriernas innehåll och betydelse förstås som socialt konstruerade, vilket 
innebär att deras betydelse förhandlas fram i sociala situationer, och att det 
varierar mellan olika tider och platser (Magnusson & Marecek, 2010). Sociala 
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kategorier påverkar vad som anses naturligt och förväntat för olika människor 
att känna, tänka eller agera. Andra känslor, tankar och beteenden blir samtidigt 
omöjliga (Magnusson & Marecek, 2010). Sociala kategorier är förknippade med 
makt, alltså olika tillgång till sociala och ekonomiska resurser. 
 

Sociala kategorier 
Sociala kategorier är bland annat kön, sexualitet, etnicitet, ras och samhällsklass. 
Att kön förstås som en social konstruktion innebär att betydelsen av 
kategorierna man och kvinna är något som förhandlas fram socialt, genom att 
relateras till varandra som åtskillnad och hierarki där det maskulina värderas 
högre och ges mer makt än det feminina (Connell, 1999; Magnusson & 
Marecek, 2010). Kön förstås inte som något vi föds med eller får med tiden, 
utan som något vi ständigt gör i sociala aktiviteter (Edley, 2001). Maskulinitet 
respektive femininitet förstås därmed som konsekvensen av olika handlingar, 
inte som orsaken till dem (Edley, 2001). Det finns i samhället en stark 
tvåkönsnorm, det vill säga en konstruktion av två välavgränsade kön 
(Magnusson & Marecek, 2010). Sexualitet som grund för social kategorisering 
vilar på tvåkönsnormen. Det antas att den normala och riktiga sexualiteten är 
heterosexualitet, alltså mellan en kvinna och en man (Magnusson & Marecek, 
2010). Heterosexualitet har ofta varit den enda typen av sexualitet som har varit 
sanktionerat av samhället, vilket visar sig bland annat genom att det historiskt 
endast är denna typ av relation som har haft juridisk giltighet. 
Heteronormativitet innebär ett antagande om att heterosexualitet är det naturliga, 
och att de flesta människor är heterosexuella. Detta innebär samtidigt att andra 
sexualiteter förstås som onaturliga och behöver förklaras. Den vardagliga 
förståelsen av en familj som bestående av en mamma och en pappa avslöjar 
exempelvis heteronormativitet, som döljer sig bakom det till synes neutrala 
ordet ”familj” (Magnusson & Marecek, 2010). Villkoren för heterosexuella 
relationer är vanligen organiserade utifrån mannens behov och intressen, på 
bekostnad av kvinnans (Holmberg, 1993; Jónasdóttir, 2003; Magnusson & 
Marecek, 2010). 
 
Etnicitet är ett begrepp som betecknar social kategorisering utifrån en kulturellt 
definierad grupp, som delar exempelvis traditioner, språk, religion eller 
migrationshistoria (Magnusson & Marecek, 2010). Ett sätt att använda 
begreppet etnicitet på som har varit vanligt är att som majoritetsgrupp i ett 
samhälle benämna minoritetsgrupper som ”etniska grupper”, medan 
majoritetsgruppen inte benämns på det sättet (Magnusson & Marecek, 2010). 
Rasifiering betecknar en process där vissa sociala grupper tillskrivs ”ras”, alltså 
vissa egenskaper som betecknas som mindre värda eller sämre och som 
därigenom möjliggör en uteslutning av och en dominans över dem (Magnusson 
& Marecek, 2010). Både etnicitet och ras konstrueras i ett specifikt socialt, 
politiskt och historiskt sammanhang, och är inte en beteckning på genetiska 
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egenskaper (Gemzöe, 2014). Däremot betecknar särskilt begreppen rasifiering 
och ras att människor tillskrivs biologiskt ärvda egenskaper, vilket kan göras 
genom att en viss kultur eller etnisk grupp framställs som sämre och som 
karakteriserade av oföränderliga traditioner. Just talet om oföränderlighet 
närmar sig en tanketradition om att negativa egenskaper ärvs inom vissa 
grupper, och ras konstrueras därigenom (Magnusson & Marecek, 2010). Jag 
använder mig av benämningen etnicitet/ras för att fånga in bredden i vad de 
betecknar. Strukturell rasism innebär att tillgången till makt och resurser i 
samhället genomgående fördelas olika utifrån etnicitet/ras (Viruell-Fuentas, 
Miranda & Abdulrahim, 2012). 
 
Det råder inte enighet om exakt hur samhällsklass ska definieras, men ett förslag 
är att samhällsklass kan definieras som ”hierarkier mellan grupper och skikt i ett 
samhälle som baseras på ekonomiska tillgångar, utbildning, yrkesposition, 
och/eller politiska och ekonomiska intressen” (Magnusson & Marecek, 2010, s. 
50). 
 
När sociala kategoriseringar får karaktären av fakta, och förstås som tillförlitliga 
beskrivningar och som sanna, kallas de för hegemoniska (Edley, 2001). De 
hegemoniska beskrivningarna har ofta funktionen att stabilisera och dölja 
maktförhållanden mellan olika grupper (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
 

Kritiskt perspektiv i psykologprofessionen 
En del av psykologers professionalism är att låta etiska riktlinjer styra 
yrkesutövningen vilket bland annat innebär att respektera ”individuella, 
rollmässiga och kulturella olikheter baserade på funktionsnivå, kön, sexuell 
orientering, etniskt och nationellt ursprung och tillhörighet […] samt att vara 
uppmärksam på de begränsningar som ligger i egna kulturella, klassmässiga och 
könsmässiga förutsättningar” (Arvill et al., 2012, s. 178). Forskare inom 
psykologi, psykologutbildningen och verksamma psykologer har dock kritiserats 
för att sakna ett kritiskt perspektiv, alltså ett perspektiv där sociala gruppers 
asymmetriska sociala förhållanden tas hänsyn till (Magnusson, 2002; Skoger, 
Lindberg & Magnusson, 2011). Skoger med kollegor (2011) fann exempelvis att 
svenska psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin och skolhälsovården 
saknade ett kritiskt könsperspektiv i psykologisk behandling av barn och 
ungdomar.  
 
Jag har tagit upp utvecklingspsykologiska teorier och anknytningsteoretiska 
förklaringsmodeller, en stark jämställdhetsdiskurs i ett samhälle präglat av 
ojämställdhet och föräldraskap i skärningspunkten mellan etnicitet/ras, 
samhällsklass och kön. Jag har även tagit upp psykologers yrkesetiska riktlinjer 
och kritiken mot psykologi som ett ämne som saknar ett kritiskt perspektiv. Mot 
bakgrund av detta blir det intressant att studera hur psykologer förstår 
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föräldraskap relaterat till kön och etnicitet/ras, samt att studera hur dessa 
förståelser bidrar till att utmana eller upprätthålla hegemoniska förståelser av 
kön och etnicitet/ras. I nuläget finns det inga studier om vilka föreställningar 
psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin har om föräldrar, eller om hur 
föreställningarna skärs av de sociala kategorierna kön, ras eller etnicitet. 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att med utgångspunkt i tidigare forskning söka svar på 
frågeställningarna nedan, angående psykologers konstruktioner av kön och 
etnicitet/ras inom svensk barn- och ungdomspsykiatri. 
 
Frågeställningarna är: 
1. Hur konstruerar psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin kön i relation 
till föräldraskap?  
2. Vilken funktion har konstruktionerna av kön relaterat till hegemoni? 
3. Hur konstruerar psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin etnicitet/ras i 
relation till föräldraskap?  
4. Vilken funktion har konstruktionerna av etnicitet/ras relaterat till hegemoni? 
 
Frågeställningarna är formulerade så att jag frågar efter både konstruktion och 
funktion. Frågeställning 1 och 3, som frågar efter konstruktion, kommer att 
besvaras i resultatdelen av uppsatsen, eftersom konstruktionerna ligger nära de 
direkta utsagorna i empirin. Frågeställning 2 och 4, som frågar efter funktion, 
kommer att besvaras i diskussionsdelen av uppsatsen, eftersom jag för att 
besvara frågeställningen kommer att behöva gå ifrån den direkta empirin genom 
att hänvisa och relatera empirin till tidigare forskning. Beskrivningen av 
konstruktionernas funktion ligger alltså på en mer abstraherad nivå.  
 

Metod 
Val av metod 

Metoden som jag har använt för att analysera materialet med är en typ av 
diskursanalys som kallas för kritisk diskurspsykologi. Med denna typ av metod 
undersöker man hur språkbruket i en specifik kontext fungerar för att skapa och 
upprätthålla vissa konstruktioner av verkligheten samt vilken funktion 
konstruktionerna får (Edley, 2001; Winther Jørgensen & Phillips, 2014). 
Diskursanalys är inte bara ett sätt att bearbeta data, utan den strukturerar studien 
på flera olika nivåer. Winther Jørgensen och Phillips (2014) beskriver 
diskursanalys som en paketlösning innehållande både teori och metod. Jag 
kommer därför att presentera de filosofiska premisser som uppsatsen vilar på 
under rubriken socialkonstruktionism. Under rubriken diskurspsykologi och 
kritisk diskurspsykologi kommer jag därefter att presentera en teoretisk modell 
för att förstå språk och den sociala världen samt några metodologiska begrepp.  
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Socialkonstruktionism 
Uppsatsen vilar på filosofiska premisser som är ontologiska och epistemologiska 
till sin karaktär, de behandlar alltså frågor om vad som är verkligt och på vilket 
sätt och om vad vi kan ha kunskap, vilka ryms inom begreppet 
socialkonstruktionism (Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Enligt ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv kan kunskap inte förstås som ett objektivt 
fenomen, utan kunskap förstås som en produkt av våra kategoriseringar. 
Kunskap förstås vidare som historiskt och kulturell specifik, som något som 
skapas och upprätthålls i social interaktion och som något som påverkar vilka 
sociala handlingar som blir naturliga eller otänkbara (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2014). 
 
Syftet med socialkonstruktionistisk forskning är att undersöka mening och 
betydelse hos fenomen (Taylor, 2003). Eftersom en socialkonstruktionistisk 
orienterad forskare anser att objektivitet är omöjligt kommer inte heller 
forskningen att presenteras som objektiv, utan istället som en tolkning av 
världen. Tolkningen förstås som påverkad av forskarens intressen och 
värderingar, och om en annan person hade genomfört studien är det troligt att 
resultatet hade blivit annorlunda (Taylor, 2003).  
 
Diskurspsykologi 
Diskurspsykologi vilar på socialkonstruktionistisk grund, och är en typ av 
diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Diskurs beskrivs som ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2014, 
s. 7) och således är diskurspsykologi en metod där språkbruk och 
”faktaskapande” studeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Det är språkets 
retoriska funktion som undersöks, det vill säga vilka konstruktioner av den 
sociala världen som görs samt vilka sociala konsekvenser konstruktionerna får 
(Potter & Wetherell, 1987). Det är språket i sig självt som studeras, och inte 
språket som uttrycksmedel för ”inre” tankar eller attityder. Det som man inom 
socialpsykologi vanligen förstår som inre mentala processer, såsom attityder, 
minne eller identitet förstås i diskurspsykologi som socialt konstruerade och 
språk förstås som en handling (Potter & Wetherell, 1987). Ett ofta använt 
exempel för att tydliggöra hur språk kan förstås som en handling är 
vigselförrättarens ”härmed förklarar jag er till äkta makar”, där paret blir äkta 
makar genom förrättarens tal. 
 
Kritisk diskurspsykologi 
Det finns olika typer av diskurspsykologi och den typ som jag använder mig av 
kallas för kritisk diskurspsykologi. Inom kritisk diskurspsykologi studeras språk 
på två nivåer då en enskild text analyseras samtidigt som den förstås utifrån 
samhällets språkbruk (Magnusson & Marecek, 2010). Fokus riktas mot makt, 
social åtskillnad och ojämlikhet (Magnusson & Marecek, 2010).  



 10 

 
Det finns flera historiskt och kulturellt tillgängliga sätt att prata om samma 
fenomen på som ofta används parallellt med varandra och ofta är motstridiga 
(Edley, 2001; Potter & Wetherell, 1987). Vissa sätt att förstå och tala om 
världen på är kulturellt dominanta eller med ett annat ord hegemoniska, vilket 
innebär att dessa sätt att prata är enklare att ”välja” framför andra (Edley, 2001). 
De har gjorts så tillgängliga att de uppfattas som ”sanningen” (Edley, 2001).  
 
Eftersom konstruktionerna av den sociala världen reproduceras och 
omförhandlas i vardagligt prat så studeras inom kritisk diskurspsykologi just tal, 
närmare bestämt konversationer och dialoger (Edley, 2001). I kritisk 
diskurspsykologi redogörs för de sätt att tala som är historiskt och kulturellt 
tillgängliga, då det möjliggör studium av vilka konstruktioner som väljs, och 
vilka som inte väljs. Därigenom blottläggs det hegemoniska. Ett syfte med 
kritisk diskurspsykologi är att undersöka normaliseringsprocessen av vissa 
konstruktioner av världen, samt att undersöka vem som gynnas av dessa. Att 
beskriva att och hur diskurser är konstruktioner möjliggör en utmaning av ett 
samhälleligt status quo präglat av maktskillnader, eftersom det medför att 
diskurserna kan utmanas och förändras (Edley, 2001). 
 
Ett specifikt sätt att tala om ett fenomen på kallas för tolkningsrepertoar. 
Tolkningsrepertoarer är kulturellt tillgängliga och igenkännbara sätt att prata på. 
Människors tal betraktas som en upprepning av tillgängliga citat eller utdrag 
från olika tolkningsrepertoarer (Edley, 2001). Tolkningsrepertoarer är viktiga 
analytiska koncept, då resultatet i diskurspsykologiska studier ofta presenteras i 
termer av just tolkningsrepertoarer. Ett annat analytiskt koncept är ideologiska 
dilemman. Ideologiska dilemman utgörs av olika uppsättningar av värderingar 
och praktiker som står i konflikt med varandra. Ett exempel på ett ideologiskt 
dilemma är konflikten mellan synen på pappor som viktiga omsorgspersoner i 
barns liv och synen på pappor som någon som hellre vill yrkesarbeta än vara en 
aktiv omsorgsperson (Edley, 2001). 
 

Insamlingsmetod 
Diskurspsykologi är en metod där dataanalysen är omfattande och krävande, 
vilket bör tas hänsyn till vid beslutet om hur mycket data som ska samlas in 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Samplet ska vara tillräckligt stort för att 
möjliggöra fynd av retoriska mönster i deltagarnas prat, men att ha fler deltagare 
än nödvändigt kan leda till merarbete utan att det tillför analysen något (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2014). Jag hade som mål att genomföra åtta till tolv 
halvstrukturerade intervjuer, då jag ansåg det vara en tillräckligt liten datamängd 
möjlig för mig att hantera, och en tillräckligt stor datamängd för att möjliggöra 
fyndet av retoriska mönster om föräldraskap. 
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Genomförande 
För att få kontakt med potentiella intervjupersoner kontaktades enhetscheferna 
på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i Mellansverige per mejl, där de 
ombads att vidareförmedla ett informationsblad (se Appendix A) med inbjudan 
och information om studien till de psykologer som arbetade på deras 
mottagning. På informationsbladet fanns information om att jag ville intervjua 
psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin om deras syn på samarbetet med 
föräldrar, om hur de som psykologer arbetar för att utveckla och stärka 
föräldraskapet och vilka svårigheter i föräldraskap som de anser är vanliga, samt 
om hur samarbetet med föräldrarna påverkas av förälderns kön samt härkomst. 
De informerades även om att deltagandet var frivilligt samt att materialet skulle 
komma att hanteras konfidentiellt. Mejlutskicken begränsades till Mellansverige 
på grund av praktiska och ekonomiska skäl, då jag skulle ha möjlighet att ta mig 
till arbetsplatserna. De enhetschefer som inte svarade på mejlet kontaktades 
cirka en vecka efter utskicket per telefon med en påminnelse. Jag kontaktade 
även till mig bekanta psykologer och psykologstudenter som jag visste hade 
kontakter inom barn- och ungdomspsykiatrin, och bad dem att sprida 
informationen till psykologer verksamma där. Jag la även ut informationsbladet 
i en grupp för psykologer på det sociala mediet Facebook. 14 psykologer 
kontaktade mig, tretton per mejl och en per telefon. Tolv intervjuer bokades in 
med de som hade möjlighet att träffa mig under februari. Två av dessa intervjuer 
avbokades av psykologerna av privata skäl, och inga nya intervjuer bokades in 
då jag ansåg att tio intervjuer utgjorde tillräckligt mycket data. 
 
Samtliga intervjuer ägde rum på psykologernas arbetsplats, oftast i deras 
arbetsrum. Intervjutiden varierade mellan 53 och 81 minuter, i genomsnitt 65 
minuter. Samtliga gjorde jag en ljudupptagning av. 
 
Innan intervjuerna informerade jag psykologerna om att deltagandet i studien 
var frivilligt, att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan, att materialet 
skulle hanteras konfidentiellt och att materialet endast skulle nyttjas för den här 
uppsatsen och sedan förstöras, vilket är viktiga forskningsetiska krav enligt 
Vetenskapsrådet (2002). De informerades även om det övergripande syftet med 
studien, nämligen att jag var intresserad av psykologernas syn på samarbetet 
med föräldrar, hur de som psykologer gör för att hjälpa föräldrar att vara bra 
föräldrar samt hur detta påverkas av förälderns kön och härkomst. Jag valde att 
inte informera om syftet mer specifikt eftersom jag bedömde att det skulle 
påverka deras svar till att bli mer ”politiskt korrekta”. Förutom den muntliga 
informationen erbjöd jag även psykologerna en utskrift av det informationsblad 
jag tidigare hade skickat ut. Efter intervjuerna fick psykologerna möjlighet att 
ställa frågor. Samtliga deltagare bad om att få läsa den färdiga uppsatsen. 
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Intervjuguiden 
Intervjun var halvstrukturerad och utgick ifrån en intervjuguide (se Appendix 
B). Halvstrukturerade intervjuer används ofta inom diskurspsykologi (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2014). Fördelen med intervjuer är att talet koncentreras 
kring de ämnen som forskaren är intresserad av, i mitt fall föräldraskap. 
Deltagarna får i en halvstrukturerad intervju möjlighet att prata en längre tid om 
olika ämnen, och kommer då antagligen att använda sig av olika 
tolkningsrepertoarer (Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Intervjuguiden 
bestod av fyra övergripande områden, nämligen psykologens arbetsuppgifter, 
föräldraskap, kön och härkomst. Syftet med de två första delarna, om 
arbetsuppgifter och föräldraskap var att göra intervjupersonen varm i kläderna 
genom att låta hen prata om konkreta eller neutrala ämnen, jämfört med kön och 
härkomst. De två inledande delarna underlättade även senare i intervjun för mig 
att rikta följdfrågor till psykologen. Syftet med den tredje delen om kön var att 
skapa tal som handlade om den första frågeställningen, nämligen om hur kön 
konstruerades i relation till föräldraskap. Syftet med den fjärde delen om 
härkomst var att skapa tal som handlade om den tredje frågeställningen, alltså 
om hur etnicitet/ras konstruerades i relation till föräldraskap. Att ställa direkta 
frågor om etnicitet eller ras bedömde jag skulle upplevas som för laddat, och 
vara svårt att prata om. Föräldrarnas härkomst förstod jag som ett mindre laddat 
område, med möjlighet att inbegripa tal om just etnicitet och ras. 
 
I alla delar utom den första ställdes frågor om samarbete med föräldrar samt 
föräldraskap. Ofta var frågorna formulerade så att fokus riktades både mot det 
positiva och önskvärda samt mot det negativa och problematiska, som till 
exempel ”vad brukar fungera bra när du samarbetar med föräldrar?” respektive 
”vilka svårigheter brukar uppstå i samarbetet med föräldrar?” eller ”minns du 
något särskilt tillfälle när det var särskilt lätt/svårt att hjälpa en pappa i hans 
föräldraskap?”. Syftet med detta var att skapa prat om vilka föräldraegenskaper 
som framställdes som positiva, naturliga och förväntade respektive negativa, 
otänkbara eller obegripliga vid prat om föräldrar relaterat till kön och 
etnicitet/ras. Se Appendix B för samtliga frågor. 
 
Innan jag påbörjade intervjuerna genomförde jag en pilotintervju med en till mig 
bekant psykolog som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Syftet med 
pilotintervjun var att testa intervjuguiden för att se om frågorna ledde till längre 
utläggningar och resonemang. Inga ändringar av intervjuguiden gjordes efter 
pilotintervjun. Under intervjuerna förhöll jag mig löst till intervjuguiden. Jag 
ställde följdfrågor som inte fanns i intervjuguiden och ställde inte alla frågor till 
samtliga intervjupersoner. Intervjun avhandlade snarare de fyra delarna 
arbetsuppgifter, föräldraskap, kön och härkomst än samtliga frågor, vilket är 
vanligt vid halvstrukturerade intervjuer (Winther Jørgensen & Phillips, 2014). 
 



 13 

Intervjupersonerna 
Syftet med urvalet av deltagare i diskurspsykologi är inte att välja ett 
representativt urval för att kunna generalisera fynden till hela populationen 
(Taylor, 2001). Syftet är istället att välja deltagare som tillsammans täcker av en 
stor del av variationen av gruppen psykologer inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. De mönster i deltagarnas prat som framträder kan då antas 
vara gemensamma för den gruppen (Taylor, 2001), i det här fallet för psykologer 
verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin.  
 
Totalt genomfördes tio intervjuer med psykologer verksamma inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Psykologerna arbetade inom olika typer av verksamheter. 
Sex psykologer arbetade på fem lokala öppenvårdsmottagningar, varav fyra 
arbetade inom landstinget och två psykologer arbetade på privata mottagningar. 
Fyra psykologer arbetade på tre specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska 
öppenvårdsmottagningar, som riktade sig till asylsökande familjer; till barn och 
ungdomar som vårdades på barnmedicinsk klinik där somatisk och psykisk 
problematik påverkade varandra; samt till barn och ungdomar som varit utsatta 
för misshandel eller sexuella övergrepp, eller barn som utsätter andra för 
övergrepp. Sju mottagningar var lokaliserade i storstadsregion, en mottagning i 
en mellanstor stad och två mottagningar i mindre städer. 
 
Intervjupersonernas ålder varierade från 34 år till 59 år, där medelåldern var 49 
år. Alla utom en av de intervjuade var legitimerad psykolog, vilket de hade varit 
i genomsnitt 14 år. En av intervjupersonerna var sedan en månads tid klar med 
sin praktiska tjänstgöring till psykolog (PTP), men hade ännu inte fått sin 
legitimation. Sex intervjupersoner identifierade sig som kvinnor och fyra som 
män. Åtta av psykologerna angav att de var födda i Sverige, medan två angav att 
de var födda i ett annat europeiskt land. Av de psykologer som angav att de var 
födda i Sverige lade dock två till information om att deras föräldrar inte 
ursprungligen kommer från Sverige. 
 
Sammantaget arbetade psykologerna inom ett brett spektrum inom barn- och 
ungdomspsykiatrin och de täckte av en stor mängd problematik, åldersgrupper 
på patienter, arbetsuppgifter samt metoder. De arbetade även inom olika 
geografiska områden, med en övervikt på storstadsregion. Psykologernas ålder 
varierade, liksom deras tid som legitimerade psykologer. Bland psykologerna 
fanns det ungefär lika många som uppfattade sig som män som kvinnor, och de 
hade olika erfarenheter av att vara födda i Sverige eller i ett annat europeiskt 
land. Sammantaget så täcker intervjupersonerna av en stor del av olikheterna 
inom barn- och ungdomspsykiatrin, och jag menar att de mönster som 
framträder i deras tal därför kan förstås som gemensamma för gruppen 
psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. 
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Bearbetning och analys av data 
Transkribering 
Samtliga intervjuer gjordes en ljudinspelning av. Därefter transkriberades de i 
sin helhet, talet gjordes alltså om till ett textdokument (Taylor, 2001). 
Transkriberingen gjordes relativt enkel. Talet skrevs ned, inklusive tystnader, 
betoningar, skratt, ”halva” ord som till exempel ”föräl, eller mamman” och ljud 
som inte består av ord, till exempel ”ehm”, eftersom de kan ha retorisk betydelse 
(Taylor, 2001). Att göra en transkribering från tal till text innebär att göra en 
tolkning av materialet. Jag har till exempel använt mig av kommatering och 
punktering vid transkriberingen för att göra texten mer läsbar, fastän deltagarna 
givetvis inte har pratat med kommatecken och punkter. Här har jag alltså tolkat 
deltagarnas pauser och syftningar för att avgöra var skiljetecken är lämpliga. Jag 
har även tolkat ljud som ”å” som ”och”, eller ”dääju” som ”det är ju”.  
 
Dataanalys 
Jag började dataanalysen genom att läsa igenom samtliga transkriberingar i sin 
helhet, eftersom det enligt Edley (2001) är viktigt att forskaren är välbekant med 
materialet för att kunna göra en analys. Jag gjorde en enkel innehållsförteckning 
i början av varje transkribering, för att underlätta orientering i texten. Eftersom 
jag var intresserad av hur både kön och etnicitet/ras konstruerades i relation till 
föräldraskap så analyserade jag materialet utifrån en frågeställning i taget. Jag 
samlade all text om kön respektive etnicitet/ras i ett dokument. Texten om kön 
delades upp så att den som berörde kvinnor respektive män samlades i olika 
dokument, och den text som berörde kön relaterat till härkomst/etnicitet/ras 
uteslöts ur dessa dokument, då jag avsåg analysera den för sig i delen om 
etnicitet/ras. Jag arbetade således med tre dokument, där text om mammor, 
pappor och härkomst samlades. Det finns inga strikta regler för hur en 
diskursanalys ska genomföras, utan det viktigaste är att bli så välbekant med 
materialet att mönster framträder (Edley, 2001; Winther Jørgensen & Phillips, 
2014). Ett hjälpmedel är att identifiera teman i materialet (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2014), vilket jag gjorde. Det är i diskurspsykologi viktigt att som 
forskare vara öppen för nya teman och temana behöver inte vara klart åtskilda 
utan kan överlappa varandra (Taylor, 2001; Winther Jørgensen & Phillips, 
2014). Jag namngav de teman jag identifierade med namn som låg nära 
intervjupersonernas ord, och namngivningen styrdes inte av på förhand uttänkta 
kategorier. De teman som liknade varandra klustrades ihop, och jag betraktade 
dessa kluster som tolkningsrepertoarer. Efter att tolkningsrepertoarerna 
identifierats gick jag tillbaka till transkriberingarna, och läste om de stycken där 
tolkningsrepertoaren användes. I omläsningarna förändrades och justerades 
ibland min uppfattning av vad som utgjorde en tolkningsrepertoar, vilket enligt 
Magnusson och Marecek (2010) är ett vanligt förfaringssätt i tolkande 
forskning.  
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Excerpt 
Vid framskrivandet av tolkningsrepertoarer i resultatdelen av uppsatsen använde 
jag mig av excerpt för att förankra mina tolkningar i materialet. Jag valde ut de 
excerpt som jag ansåg vara särskilt tydliga. Detta har fått till följd att 
intervjupersonerna citeras i olika utsträckning. Språkbruket i excerpten 
detaljanalyseras och ideologiska dilemman lyfts fram. Jag skriver i samband 
med excerpten ut intervjupersonens kön dels av praktiska skäl för att kunna 
prata om intervjupersonen med personliga pronomen, dels för att sätta excerpten 
i sitt sammanhang, då flera intervjupersoner konstruerar kön samt etnicitet/ras 
genom att hänvisa till sitt eget kön. 
 
Följande principer har använts i excerpten: 
[…]  Avsnitt ur citat borttaget 
[ ] Förtydligande 
… Paus 
ord  Betonat tal 
(ord) Kort kommentar från personen som inte pratar 
(skratt) Skratt 
IP Intervjuperson 
 

Kvalitetsbedömning 
För att underlätta bedömningen av en studies kvalitet finns det kvalitetskriterier, 
vilka jag kommer att presentera här. De diskuteras mer utförligt i 
metoddiskussionen. Eftersom forskning i det socialkonstruktivistiska paradigmet 
förstås som en tolkning av världen så blir det viktigt att som forskare vara tydlig 
med hur studien har genomförts, så att läsaren kan förstå studien i sitt 
sammanhang (Taylor, 2001; Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Reflexivitet, 
det vill säga att reflektera över hur forskaren påverkar studien, genom att utifrån 
sin förförståelse, sina värderingar och världsbild formulera forskningsfrågan på 
ett speciellt sätt, samt genom att påverka datainsamlingen och dataanalysen, är 
en viktig del av forskningsprocessen (Taylor, 2001). Det är även viktigt med 
genomskinlighet eller transparens, vilket hänger ihop med studiens trovärdighet 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2014). Om rapporten skrivs med noggrannhet 
möjliggör det en bedömning av trovärdigheten i de tolkningar forskaren gjort. 
Tolkningarna ges stöd med hjälp av utdrag ur datamaterialet, så kallade excerpt, 
och forskaren förklarar hur tolkningar har gjorts. Det är viktigt att hela 
forskningsprocessen beskrivs tydligt och transparent (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2014). Resultaten säger ingenting om hur vanliga mönstren är, utan 
resultatets överförbarhet är intressant utifrån sitt sammanhang, då tillgängliga 
tolkningsrepertoarer inom en viss grupp eller kultur lyfts fram (Magnusson & 
Marecek, 2010). 
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Etiska överväganden 
Vid forskning är det viktigt att alltid väga nyttan av forskningen mot skyddet av 
individen (Vetenskapsrådet, 2002). Det finns därför flera forskningsetiska 
principer med syfte att vägleda forskaren angående etiska överväganden i 
forskningen. Jag kommer här att benämna några av de etiska principerna, vilka 
diskuteras mer utförligt i metoddiskussionen.  
 
Ett viktigt forskningsetiskt krav är konfidentialitetskravet, det vill säga 
deltagarna i studien ska ges konfidentialitet och deras personuppgifter skyddas 
(Vetenskapsrådet, 2002). Ett annat viktigt forskningsetiskt krav är 
informationskravet vilket innebär att deltagarna ska informeras om forskningens 
syfte för att kunna göra ett informerat samtycke att delta i forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta kan göras mer eller mindre detaljerat, men 
forskaren bör alltid sträva efter att ge så mycket information som det är praktiskt 
möjligt, så att deltagarna kan avgöra om de vill delta i studien eller ej (Taylor, 
2001). Begränsningar kan vara att deltagaren inte är intresserad av det exakta 
syftet eller den teoretiska bakgrunden. En viktig riktlinje vid forskning är att inte 
skada deltagarna eller orsaka dem obehag (Taylor, 2001). Nyttjandekravet 
innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda individer endast får användas 
i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

 Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i två delar, där frågeställning ett och tre 
besvaras en i taget. I den första delen av resultatet besvaras den första 
frågeställningen, det vill säga hur kön konstrueras relaterat till föräldraskap. I 
den andra delen av resultatet besvaras den tredje frågeställningen, det vill säga 
hur etnicitet och ras konstrueras relaterat till föräldraskap. Resultatet presenteras 
som tolkningsrepertoarer. 
 

Konstruktioner av kön 
I denna del presenteras resultatet som svarar mot den första frågeställningen, 
nämligen att undersöka hur psykologerna inom barn- och ungdomspsykiatrin 
konstruerar kön i relation till föräldraskap. De textutdrag som har fungerat som 
underlag för analysen kommer främst från den delen av intervjun där jag ställde 
specifika frågor om mammor och pappor. Deltagarna pratade om mammor och 
pappor då de jämförde samarbetet med mammor och pappor, samt då de gav 
konkreta exempel på specifika mammor och pappor som varit särskilt svåra eller 
lätta att hjälpa i sitt föräldraskap. Jag presenterar här sex olika 
tolkningsrepertoarer. De två första tolkningsrepertoarerna, moderskap som 
självklar och nödvändig närvaro, och faderskap som valbar, positiv och 
kompletterande närvaro använder sig deltagarna främst av då de jämför 
samarbetet med mammor och pappor. De pratar om mammor som mer 
närvarande än pappor, och får följdfrågor om hur de hanterar det samt vad de 
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tror att det beror på. Tolkningsrepertoarerna moderskap som tillgänglighet och 
omsorgsfullhet och mammor som orsaken till barnets problem använder sig 
deltagarna främst av när de pratar om specifika mammor. Tolknings-
repertoarerna heteronormativitet och könsneutralt föräldraskap använder sig 
deltagarna genomgående av då de pratar om mammor och pappor. 
 
Moderskap som självklar och nödvändig närvaro 
En tolkningsrepertoar som samtliga deltagare använder sig av konstruerar 
mammor som närvarande inom barn- och ungdomspsykiatrin. Mammorna är 
inte bara närvarande, utan de beskrivs jämfört med papporna som mer 
närvarande. Detta framställs som självklart och förväntat. I excerpten nedan 
svarar först intervjuperson 1 på frågan om hur det är att samarbeta med mammor 
jämfört med pappor, och sedan förklarar intervjuperson 8 varför han har så svårt 
att minnas specifika pappor. 
 

Eh, ja, alltså vi träffar ju mer mammor, det är väl så, (mm), ehm, men jag vet inte 
om det går att säga allmänt så, att det är lättare eller, det är så olika så, hur de är, 
vi försöker ju få in papporna mer. (IP 1, kvinna). 
 
IP: Eh, för att det är färre pappor som kommer, jag tror det är därför, att det är ju 
färre pappor som kommer, att det är ju oftast mammorna som kommer (mm).  
Intervjuare: Men, jag tänkte det du sa att ofta kommer båda föräldrarna. 
IP: Mm. Oftast är det så att det kommer båda föräldrarna när du vill att båda 
föräldrarna ska komma, och sedan fortsätter bara mamman komma. (IP 8, man). 

 
I excerpten ovan så framställs det som naturligt och självklart att det är fler 
mammor än pappor som kommer till mottagningen. I båda excerpten använder 
sig intervjupersonerna av ordet ”ju” när de berättar att mammor är mer 
närvarande på mottagningen. Det framställs som allmän kunskap att det är på 
det sättet, något man kan hänvisa till genom att använda ordet ”ju”. I det andra 
excerptet ovan uttalar sig intervjuperson 8 på ett sätt som är väldigt typiskt i 
intervjuerna, majoriteten av deltagarna använder sig av detta sätt att beskriva 
mammors och pappors närvaro. Han berättar att antingen kommer båda 
föräldrarna, eller så kommer bara mamman. Det motsatta förhållandet – 
nämligen att bara pappan närvarar, framställs som mycket ovanligt. Att pappan 
är mindre närvarande än mamman framställs som negativt. Intervjuperson 1 
berättar att de ”försöker ju få in papporna mer” och genom att lägga till detta 
uttalande markerar intervjuperson 1 att hon inte tycker det är bra eller önskvärt 
att pappan är frånvarande samt att hon själv gör något för att få papporna att bli 
mer närvarande. Hon relaterar till jämställdhetsdiskursen där mammor och 
pappor bör vara lika närvarande omsorgspersoner, för att värdera mammors 
närvaro och pappors frånvaro. 
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Samtidigt finns det tydliga begränsningar för hur mycket psykologerna 
framställer det som nödvändigt att både pappan och mamman är närvarande. 
Intervjuperson 8 berättar i det andra excerptet ovan att båda föräldrarna kommer 
när psykologen vill att båda ska komma, och därefter ”fortsätter bara mamman 
komma”. Intervjuperson 8 framställer det som att han kan påverka pappans 
närvaro genom be om bådas närvaro, men det är något som endast anses 
nödvändigt inledningsvis i en kontakt. Detta sätt att förstå på vilket sätt mammor 
är mer närvarande än pappor används av majoriteten av intervjupersonerna. 
Därigenom framställs ”omsorgspappan” inte som nödvändig. 
 
Att tala om könsskillnader i närvaro på mottagningen verkar inte vara något som 
görs utan obehag, då sådant prat om könsskillnader ofta omges av inom 
diskursspsykologi välkända retoriska strategier med funktion att förklara eller 
rättfärdiga uttalanden som kan uppfattas som problematiska (Potter & Wetherell, 
1987). När intervjuperson 1 i det första excerptet ovan benämner könsskillnaden 
gör hon det genom att påtala att förutom att mammor är mer närvarande än 
pappor så är det ingen skillnad på hur det är att samarbeta med mammor jämfört 
med pappor, det går inte att ”säga allmänt så”, att det är någon skillnad på 
mammor och pappor, ”det är så olika”. Detta tolkar jag som att intervjuperson 1 
hanterar ett ideologiskt dilemma, där könsskillnader både förstås som naturliga 
och som icke-önskvärda.  
 
Mammor framställs alltså som självklart mer närvarande på mottagningen, 
jämfört med pappor, men deras närvaro framställs även som nödvändig. Hur 
viktig mammans närvaro är framgår i excerptet nedan där intervjuperson 3 
svarar på frågan om hur det är att samarbeta med mammor jämfört med pappor. 
 

Ja, jag sitter och funderar på hur jag ska formulera det utan att (skratt) det blir för 
tokigt (mm). […] det är mamman, oftast mamman som tar ansvar för kontakten 
med oss ju […] Och så har vi ett fall där det är tvärtom, eller har varit tvärtom 
(jaha, ja). Där vi verkligen har jobbat på att, att få med mamman (ja). Ja på ett och 
ett halvt år nu så har det varit jättesvårt, eventuellt så är det på gång nu (ja). […] 
och det har verkligen känts på mottagningen här, vad stissiga alla har blivit, för 
det är mamman, som vi inte får tag på, och alltså hur många föräldrar har vi inte 
så när det är pappan som är helt frånvarande och det tänker vi liksom inte på 
(intervjuare skrattar), va utan det tar vi bara som att ja men så är det. Och här i det 
här fallet så är det en mamma och då blir det helt så jätte, stort på en gång (jaha). 
Och pappan engagerade sig väldigt mycket och väldigt bra, såg vi på barnet 
(skratt) (ja). Ja, så det kan man väl se alltså att vi, det är lite intressant tycker jag, 
att vi har det här lite fördomsfulla genusperspektivet i kontakten vem som är (ja), 
vem som får vara frånvarande handlar ju det om lite (ja). (IP 3, kvinna). 

 
Excerptet ovan utgör en beskrivning av en avvikande mamma. Det normala 
beskrivs som att mamman tar ansvar för kontakten. Den avvikande mamman 
avviker just på grund av att hon inte är närvarande, hon är inte den som tar 
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ansvar, utan det gör pappan. Detta beskrivs som ett stort problem som de har 
arbetat med länge ”Ja på ett och ett halvt år nu så har det varit jättesvårt”, och 
som har påverkat alla inblandade på mottagningen till att bli ”stissiga”. 
Samtidigt beskrivs att barnet hade en engagerad och bra pappa, så det 
problematiska i situationen var inte att barnet inte blev omhändertaget, utan att 
det var pappan och inte mamman som gjorde detta. Mammans närvaro inom 
barn- och ungdomspsykiatrin framstår i excerptet inte som valbar utan som 
nödvändig. När pappan är helt frånvarande berättar intervjuperson 3, så ”tänker 
vi liksom inte på det”. En frånvarande pappa passerar alltså obemärkt förbi. 
Innan intervjuperson 3 berättar om den frånvarande mamman ursäktar hon sig 
genom att använda en välkänd retorisk formulering för att undvika negativa 
reaktioner på det hon säger (Potter & Wetherell, 1987). Intervjuperson 3 gör 
detta retoriskt genom att säga att hon ”funderar på hur” hon ”ska formulera det 
utan att det blir för tokigt”, och genom att framhålla att det hon säger kan 
uppfattas som tokigt gör intervjuperson 3 det svårare för mig att svara på det 
som just ”tokigt”. Efter att hon har berättat så ursäktar hon sig återigen genom 
att benämna barn- och ungdomspsykiatrins förhållningssätt som ”det här lite 
fördomsfulla genusperspektivet”. På så sätt kan intervjuperson 3 framställa sig 
själv som medveten om genusperspektiv och som en person som är mån om att 
mammor och pappor ska behandlas lika, samtidigt som hon berättar om olika 
bemötande och värdering utifrån kön. Därigenom förhåller hon sig aktivt till 
jämställdhetsdiskursen och tar ställning för jämställdhet, samtidigt som hon 
upprätthåller ojämställdhet genom att förvänta sig olika beteenden av mammor 
och pappor. 
 
Faderskap som valbar, positiv och kompletterande närvaro 
En tolkningsrepertoar som majoriteten av intervjupersonerna använder sig av 
framställer pappors närvaro inom barn- och ungdomspsykiatrin som valbar, 
positiv och kompletterande. Pappors närvaro framställs som något papporna 
själva kan välja, och när papporna närvarar så framställs deras närvaro som 
positiv och som ett komplement till mammornas. Denna tolkningsrepertoar 
används aldrig om mammors närvaro. I excerptet nedan svarar intervjuperson 5 
på frågan hur det är att samarbeta med mammor jämfört med pappor. 
 

IP: Eh, (tystnad). Jag tycker att, att det varierar väldigt mycket, men att det i 
många familjer, där finns det ändå något stödjande mellan föräldrarna, att de 
liksom, eh, ibland vill inte förä… papporna medverka, de har inte tid, de ska ut 
och tjäna pengar, så, väldigt många kontakter blir med mammorna, men där 
pappor förekommer tycker jag, att att, det har funkat bra. 
Intervjuare: Alltså att de förekommer. Sa du det? 
IP: Ja de väljer ofta att inte, alltså de är upptagna, de är, det är flera barn (ja) i 
familjen, och då måste de tas omhand, så att många […] [ensamma] mammor just 
med barn (mm), eh, men men där pappor finns med tycker jag att det har funkat 
(mm). Jag har inte känt liksom att det har varit något problematiskt i det eller 
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svårt, det är mer att man får balansera på ett annat sätt, att man sitter med två, två 
föräldrar (mm). (IP 5, kvinna). 

 
I excerptet ovan beskriver intervjuperson 5 att papporna ibland inte ”vill” eller 
”väljer” att närvara, vilket är ett vanligt sätt att beskriva pappornas frånvaro på. 
Papporna framställs alltså ha möjligheten och friheten att välja bort att närvara 
inom barn- och ungdomspsykiatrin. Att säga att pappor inte behöver vara 
närvarande är dock något som inte låter sig sägas utan förklaring. Intervjuperson 
5 använder sig av flera olika skäl för att rättfärdiga pappornas frånvaro. Hon 
hänvisar till papporna i deras roll som familjeförsörjare ”de ska ut och tjäna 
pengar” och omsorgsperson till de andra barnen i familjen ”det är flera barn i 
familjen, och då måste de tas om hand”. Intervjuperson 5 hänvisar också till mer 
diffusa skäl som att ”de har inte tid” och ”de är upptagna”. Det förekommer 
även familjer utan pappor, nämligen ”[ensamma] mammor”. Alla dessa skäl 
framställs som giltiga anledningar till att papporna är frånvarande och står i 
skarp kontrast till sättet att prata om mammornas närvaro som självklar och 
nödvändig. 
 
Intervjuperson 5 använder sig i excerptet ovan av välkända retoriska strategier 
då hon retoriskt rättfärdigar pappors frånvaro (Potter & Wetherell, 1987). Att 
hon gör detta tyder på att det är problematiskt att framställa pappor som 
frånvarande. Jag tolkar det som att intervjuperson 5 genom att använda sig av 
rättfärdiganden hanterar ett ideologiskt dilemma, där pappors frånvaro förstås 
både som naturlig och vansklig. Intervjuperson 5 framställer pappors frånvaro 
som naturlig, genom att hävda att det finns en rad giltiga skäl till att de 
frånvarar. 
 
Ytterligare en aspekt av pappors närvaro är att den av majoriteten av deltagarna 
framställs som positiv. Intervjuperson 5 gör det i excerptet ovan genom att lyfta 
fram att när papporna närvarar så fungerar det bra att samarbeta med dem. 
Intervjuperson 5 beskriver att i de fall ”där pappor förekommer, att […] det har 
funkat bra”. Hon ”har inte känt liksom att de har varit något problematiskt i det 
eller svårt”. Andra intervjupersoner menar att det är ”spännande”, ”intressant” 
eller ”uppiggande” när papporna närvarar, eller att det är lättare att samarbeta 
eller att kommunicera med dem eftersom de är ”rakare”. Motsvarande sätt att 
lyfta fram mammans närvaro som positiv förekommer hos endast en deltagare, 
som uppskattar samarbetet med mammor eftersom mammor beskrivs som mer 
kunniga om sina barn. Det är alltså betydligt vanligare att prata om faderskap än 
moderskap på detta sätt.  
 
Papporna kan alltså till skillnad från mammorna välja att frånvara. Som jag har 
nämnt finns det vissa inskränkningar i deras frihet att frånvara som jag kommer 
att lyfta fram efter excerptet nedan. Intervjuperson 2 svarar i excerptet på frågan 
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om hur hon hanterar att mammor är mer närvarande och pappor är mer 
frånvarande. 
 

Ja, jag brukar, ibland vet man ju varför, till exempel att föräldrarna är skilda och 
de absolut inte kan samarbeta, och pappan vill inte ha någonting att göra med 
BUP, men det är okej att barnet går på BUP, till exempel. Ehm, och … ibland 
handlar det liksom om, om det kanske är pappan som är den som drar in pengar 
till familjen, och faktiskt inte kan komma ifrån (mm), ibland kan det vara så att 
båda föräldrarna jobbar ganska likvärdiga jobb, men man värderar mannens jobb 
lite mer (mm), eller det är liksom viktigare (mm). Och om det är sådana familjer, 
så kan jag vara ganska sträng ibland, och jag kan inte fortsätta utredningen om jag 
inte får träffa båda föräldrarna, och faktiskt tvinga pappan att bli lite mer delaktig, 
(mm), men det är också, är också ja otroligt olika. (IP 2, kvinna). 

 
Intervjuperson 2 berättar i excerptet ovan om flera skäl som gör pappornas 
frånvaro giltig, och skäl som gör att de måste medverka. Pappans frånvaro 
framställs som normal och giltig om pappans relation till mamman är dålig, om 
pappan inte vill, eller om pappan försörjer familjen. Det ställs däremot krav på 
att pappan närvarar om mammans arbete är likvärdigt pappans. Deltagarna 
framställer även återkommande pappan som viktig inledningsvis i en kontakt 
eftersom han kan ge information om hur barnet fungerar, samt som viktig 
eftersom han måste godkänna att barnet är patient inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Pappans deltagande begränsas alltså till informations-
givande eller juridiskt godkännande, och det sätts i relation till mammans arbete. 
När intervjupersonerna pratade om mammorna angavs inte några skäl till varför 
de behövde vara närvarande, eller på vilket sätt de kunde vara frånvarande. Det 
togs för självklart att mammorna närvarar och det sågs som ett stort problem när 
de inte gjorde det (se föregående tolkningsrepertoar).  
 
Pappans närvaro framställdes även som ett komplement till mammans närvaro. I 
inget scenario i excerpten ovan pratade intervjupersonerna om att pappan har 
ensam vårdnad eller på annat sätt om att mamman inte är närvarande. Mamman 
framställs som närvarande, och ibland är pappan det också. Eller som 
intervjuperson 10 uttryckte det: ”det är som att papporna är lite kompletterande”. 
 
Moderskap som tillgänglighet och omsorgsfullhet 
I deltagarens prat om specifika exempel på mammor och pappor som varit 
särskilt lätta eller svåra att hjälpa i deras föräldraskap användes delvis olika 
tolkningsrepertoarer för att beskriva mammors samt pappors föräldraskap. En 
tolkningsrepertoar som användes för att prata om mammors men inte pappors 
föräldraskap handlar om att en bra mamma är tillgänglig och omsorgsfull. Detta 
innebär att mamman uppmärksammar barnet, är lyhörd, att hon intuitivt förstår 
barnets behov och svarar på behoven, särskilt på de känslomässiga, och att hon 
naturligt validerar barnet. En näraliggande föräldraegenskap som anses vara 
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viktig för både mammor och pappor är deras potential att förstå barnets 
problematik, men beskrivningarna om förväntningar på föräldrar som 
tillgängliga och omsorgsfulla återfinns bara när intervjupersonerna pratar om 
mammor. Hälften av deltagarna använde sig av denna tolkningsrepertoar. I 
excerpten nedan använder sig deltagarna av denna tolkningsrepertoar när de 
pratar om mammor som på något sätt brustit i sitt föräldraskap. 
 

Ja, hon förstår inte sitt barn. Hon hon kan, det, hon kan inte ge barnet det, den 
känslomässiga närheten som barnet behöver, hon reagerar på fel sätt vid olika 
tillfällen, hennes dotter skär sig till exempel, och då blir mamman rosenrasande 
istället för att (aha), istället för att förstå att vad var det som hände nu och sitta 
trösta och hålla om, det finns inte, ehm, så att då, då är det ju mamman som är ett 
problem, (mm) så. (IP 2, kvinna). 
 
Därför att man blir så upptagen utav vad man själv också är inne i, upptagen av 
alla ens egna processer, alla ens egna saker och förstå vad det är som har hänt och 
vad man ska tro på och så, och då blir det ju svårt att vara hundra procent 
fokuserad och tillgänglig känslomässigt och alltihopa, runt runt sitt barn. (IP 7, 
kvinna). 

 
I det första excerptet ovan beskriver intervjuperson 2 en mamma som ”är ett 
problem”. Det förväntas av mamman att hon ska ”förstå” sitt barn, vilket den här 
mamman inte gör. Att förstå sitt barn innebär att förstå varför barnet beter sig 
som det gör, att visa omsorgsfulla och omhändertagande känslor genom att 
”trösta och hålla om” och inte genom att visa känslor som ilska genom att bli 
”rosenrasande”. Barnet förväntas att via mamman få ”den känslomässiga 
närheten som barnet behöver”, och därigenom får mamman förväntningar på sig 
om att vara känslomässigt tillgänglig och omsorgsfull. I det andra excerptet ovan 
förklarar intervjuperson 7 att det som brast i några mammors föräldraskap var att 
de var för upptagna av ”egna processer” och därför inte kunde vara ”hundra 
procent fokuserad och tillgänglig känslomässigt […] runt sitt barn”. När 
deltagarna använde sig av denna tolkningsrepertoar hänvisade de ibland till att 
det borde falla sig naturligt att validera, eller att mammorna intuitivt förstår 
barnen.  Det finns alltså en stark diskursiv förväntan om att mammor ska vara 
naturligt närvarande och lyhörda, men genom att prata om mammor som avviker 
från detta så visar de samtidigt att detta inte är någonting som mammor generellt 
gör naturligt eller intuitivt.  
 
Mammor som orsaken till barnets problem 
En tolkningsrepertoar som användes för att beskriva mammor men inte pappor 
betecknar mammor som orsaken till barnets psykiska ohälsa eller problem. Det 
framställs som att det är mammans ansvar att skydda barnet, och hon kan skada 
barnets hälsa genom sitt beteende. Hälften av deltagarna använder sig av denna 
tolkningsrepertoar när de pratar om mammor. Det finns flera olika sätt som 
mamman sägs kunna åsamka barnet psykisk ohälsa. Ett sätt är att som mamma 
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vara eller göra så mycket av något, att det stör barnet. I excerpten nedan 
använder sig deltagarna av denna tolkningsrepertoar. 
 

[E]n mamma som hade egna, alltså egna svårigheter, som hade väldigt mycket oro 
och ängslan, [dottern] … blev väldigt ängslig hemma och där jag tänkte att hon 
blev påverkad av mamma. (IP 1, kvinna). 
 
[D]en här mamman var, och hon kunde prata i oändlighet, hon kunde prata hur 
mycket som helst, väldigt gärna på om allt tok som den här dottern hittade på 
(mm). Och någonstans fick jag en känsla av att det kanske var ganska sunt det 
som dottern gjorde, jag tänkte jag skulle nog ha gjort samma sak om jag hade den 
där mamman (skratt).  (IP 9, man). 

 
I det första excerptet ovan beskriver intervjuperson 1 en mamma som hade 
”väldigt mycket oro och ängslan” och i det andra excerptet ovan beskriver 
intervjuperson 9 en mamma som kunde prata ”i oändlighet”, ”hur mycket som 
helst”. Både intervjuperson 1 och intervjuperson 9 betonar att mamman hade 
eller gjorde något väldigt mycket, antingen oroade sig eller pratade. 
Intervjuperson 1 menar att dottern blev påverkad av mamman och att det var 
anledningen till att dottern blev ängslig hemma. Intervjuperson 9 antyder att 
dotterns beteende var en sund reaktion på mammans beteende, när han säger att 
han nog skulle ”ha gjort samma sak om” han ”hade den där mamman”. 
Mammornas beteende beskrivs därmed som orsaken till barnens problem. Att 
papporna skulle kunna orsaka barnets problematik genom att vara eller göra 
något för mycket var inte en tolkningsrepertoar som används. 
 
Ett annat sätt att framställa mammor som orsaken till barnets problem på var 
genom att framställa barnets problem eller mående som en följd av att mamman 
inte varit tillräckligt närvarande. I excerpten nedan använder sig deltagarna av 
detta sätt att förklara barnens mående på. 
 

En del av problematiken var ju just det här brottet mellan dem två (jaha), så och 
att mamman, mammans engagemang i i kontakten hit och sådär, att det barnet 
kände säkert att hon inte var med i det (mm), … det fanns ju ett sådant brott även 
rent fysiskt, liksom (jaha), att han, han, barnet bodde inte hos mamman just 
speciellt mycket (ja). (IP 3, kvinna). 

 
Mm, alltså det som är svårt så, det är ju, eh, när man har mammor som är väldigt 
suicidala så, och som är, eller, som är djupt deprimerade ehm (mm), […] man ser 
barnens behov och så ser man att mamman förmår inte att svara på det så, utifrån 
hur man mår, utifrån vad man har varit med om, […] man ser att barnet lider och 
man ser att mamman lider också, det är ju inte så att man vill avvisa sitt barn eller 
att eh, man vill skapa oro hos sitt barn, […] det är ju inte så att man är helt 
avstängd som mamma, som tänker nej men det här bryr sig nog mitt barn inte om 
utan (mm) det är ju förknippat med väldigt mycket skuld, tror jag, desperation 
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liksom. […] vissa mammor mår så dåligt utifrån vad de har varit med om så att de 
liksom, eh, (tystnad), hur de mår psykiatriskt skadar barnen så. (IP 6, man). 

 
I ovanstående excerpt förklarar intervjuperson 3 och intervjuperson 6 att 
mammorna kan orsaka sina barns problematik genom att inte vara tillräckligt 
närvarande eller tillgängliga, antingen fysiskt eller känslomässigt och 
psykologiskt. Intervjuperson 3 hänvisar till att mamman inte var närvarande på 
BUP-mottagningen, och till att barnet inte bodde hos mamman så mycket. 
Intervjuperson 6 pratar istället om mammor som mår psykiskt dåligt och därför 
inte kan vara en närvarande omsorgsperson. Hur mammorna ”mår psykiatrisk 
skadar barnen”, och han hänvisar då till att mammorna på grund av sitt mående 
inte kan vara tillräckligt närvarande och omsorgsfulla. Genom att må dåligt så 
skapar de även oro hos barnen. Att framställa otillräcklig närvaro som orsak till 
att barnen mår dåligt används endast för att prata om mammor, aldrig för att 
prata om pappor. 
 
Heteronormativitet 
Samtliga deltagare använder sig av en tolkningsrepertoar där alla föräldrar 
framställs som heterosexuella. Jag ställer inga frågor om föräldrarnas sexualitet 
utan tolkningsrepertoaren används i allmänhet när föräldrar omtalas, under hela 
intervjun. Föräldrarna pratas om som en mamma med en pappa, eller ibland som 
en ensam mamma, där pappan av olika skäl ej är närvarande och i enstaka fall 
som en pappa där mamman inte är närvarande. Intervjuperson 10 jämför i 
excerptet nedan samarbetet med mammor och pappor. 
 

IP: Att mammorna är mer oroliga för sina, det är oftare den konstellationen, 
mamman är mer orolig, mamma undrar, är det någonting (mm), eller vad är, vad 
är det här, hur ska det här gå, och pappan mer, det ordnar sig, och det ska gå bra, 
så var det för mig också när jag var ung och jag kan se mig själv i honom eller 
henne och, det har gått bra (mm).  
Intervjuare: Hur tänker du om den här skillnaden? 
IP: Ja, det är intressant… Och jag tänker att det är lyckligt att det är så i familjer 
att en, en kan, är känsligare för oro, den andra på något sätt tryggare i någon slags 
övertygelse att det ska gå bra. Det är lyckligt för barnet att det finns eh, det finns 
det här, vad ska man kalla, lite mer, stadigare, det ska vi greja (skratt), som det 
finns hos vissa pappor (mm), men nu är det att generalisera (skratt). (IP 10, 
kvinna). 

 
Intervjuperson 10 utgår ifrån att mammor och pappor är föräldrar tillsammans, 
inte att en mamma och mamma eller pappa och pappa är föräldrar. Det 
framställs inte endast som att föräldrarna består av en mamma och en pappa, 
utan det värderas även som ”lyckligt” för barnet att det är så. Mamman och 
pappan kompletterar nämligen varandra med sina olika egenskaper, där 
mamman är ”känsligare för oro” och pappan tänker att ”det ordnar sig” och är 
mer stadig. Att framställa män och kvinnor som komplement till varandra görs 
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även av ett par manliga intervjupersoner som pratar om ensamstående mammor 
som att de lider brist på män. Slutsatsen att ensamstående kvinnor lider brist på 
män bygger på en jämförelse mellan mamman och en heterosexuell familj 
bestående av mamma, pappa och barn. Bristen på män beskrivs som något som 
kan avhjälpas av deras egen relation med mamman och barnet, och det 
framställs som viktigt för mammorna och barnen att de har relationer med män. 
Män framställs därigenom som en viktig ingrediens i en familj, och som ett 
komplement till mamman. Deltagarna framställer alltså heterosexualitet som det 
vanliga och värderar det positivt. Endast en av deltagarna nämner ett alternativ 
till heterosexualitet, och det gör hon spontant i excerptet nedan när jag frågar om 
det är något hon vill lägga till innan vi avslutar intervjun. 
 

IP: Eh, … nej jag tänker på faktorer som spelar in, som vi behöver förhålla oss till 
är ju också sexualitet (mm), liksom inte utgå ifrån, men det är ju också när vi 
möter barnen, att de, så att det kan finnas, barn som som, är homosexuella eller 
har sådan läggning och vi behöver liksom utgå ifrån att föräldrar kanske har 
partner av samma kön (mm), och liksom när vi, att det kan påverka. 
Intervjuare: Att det kan påverka… vadå? 
IP: Ja… barnets uppväxtvillkor tänker jag att (ja), i vad de möter och sådär… 
(mm) 
Intervjuare: Kan du berätta lite mer hur du menar. 
IP: Ja dels att vi ska ha en beredskap för att bara inte utgå ifrån att, ehh att det är 
mammor, mamma och pappa, att det kan vara mamma och mamma (mm), det kan 
vara exkluderande att om man då frågar efter, om man har en mamma här så 
kanske det inte är en pappa som är därhemma (mm), men att det kan bli, det 
behöver inte vara en svårighet för barnet, men men, barnet kan möta mycket 
fördomar, om man har två föräldrar av samma kön så blir det, (mm) jag har inga 
nu, vad jag vet, familjer, eh, som som lever i samkönade partnerförhållanden eller 
så (mm). Det är annan sak som kan spela in (mm). (IP 1, kvinna). 

 
Intervjuperson 1 framställer sig själv som medveten om en heteronorm genom 
att framhålla vikten av att ”inte utgå ifrån” att alla barn och föräldrar de träffar 
är heterosexuella. Hon framhåller att de ska ha en ”beredskap” att möta 
föräldrar som är homosexuella, eftersom det beskrivs som ”exkluderande” att 
anta att alla är heterosexuella. Hon framställer homosexuella föräldrar som 
något som bryter mot normen och som kräver speciella insatser från hennes 
arbetsplats. Intervjuperson 1 problematiserar i excerptet ovan även 
homosexualitet när hon framställer det som något som kan vara ”en svårighet för 
barnet”, och säger att barnet kan ”möta mycket fördomar”. Intervjuperson 1 
framställer sig genomgående som någon som är medveten om 
heteronormativitet men även om ”svårigheterna” med att vara ett barn till 
homosexuella föräldrar. De negativa fördomar som barnet kan möta tillskriver 
hon någon annan än sig själv, och det anges inte vem som står för fördomarna. 
Fördomarna får i hennes tal ingen avsändare.  
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Könsneutralt föräldraskap 
Tolkningsrepertoaren om könsneutralt föräldraskap innebär att prata om 
föräldraskap utan att könskoda det, mammor och pappor framställs inte som 
olika. Det görs främst på två sätt, dels genom att hänvisa till individualitet, dels 
genom att svara könsneutralt på könsspecifika frågor. 
 
Det absolut vanligaste sättet att prata om föräldraskap som könsneutralt på, som 
majoriteten av intervjupersoner använde sig av, var genom att hänvisa till att alla 
föräldrar är individuella, unika och olika, samt genom att framställa 
generaliseringar utifrån kön som olämpliga eller otillförlitliga. 
 

Intervjuare: Eh, Hur tycker du att det är att samarbeta med mammor jämfört med 
pappor? 
IP: Det beror ju på vad det är för mamma och för pappa (mm), kan jag väl säga. 
Intervjuare: Du tycker inte att det finns några sådana generella likheter eller 
skillnader? 
IP: Alltså det som är är väl att det är ju högre andel kvinnor 
Intervjuare: Som kommer hit? 
IP: […] på rak arm just nu kan jag bara komma på ett ärende där det bara är en 
pappa som är är med och där familjens mamman inte kan vara med så mycket 
Intervjuare: Du har ett sådant? 
IP: Ja, som jag kan komma på på rak arm, så är det, så är det det, så, annars är det 
ju antingen kvinnor eller båda (ja), så, och jag tycker att det beror på individen. 
(IP 7, kvinna). 

 
I excerptet ovan svarar intervjuperson 7 på frågan hur det är att samarbeta med 
mammor jämfört med pappor och varvar en framställning av att det finns 
könsskillnader i närvaro med att hänvisa till att alla är olika som individer. Hon 
använder sig av en könsneutral tolkningsrepertoar när hon säger att ”det beror ju 
på vad det är för mamma och för pappa” och hänvisar till att mammor och 
pappor är olika som individer. I slutet av excerptet ovan använder hon sig 
återigen av en könsneutral tolkningsrepertoar genom att hänvisa till 
individualitet. Hur samarbetet är ”beror på individen”. Tolkningsrepertoaren om 
individualitet används av deltagarna ofta i liknande sammanhang som i excerptet 
ovan, nämligen varvad med prat om könsskillnader. I det här fallet är det en 
könsskillnad i mammors och pappors närvaro som intervjuperson 7 benämner. 
Genom att varva dessa två olika sätt att prata om kön på framställer hon sig som 
någon som ser till individen och inte till könet, när hon träffar föräldrar. Hon 
framställer det som att det visserligen finns en skillnad i mammors och pappors 
närvaro, men hon menar att den är inte relevant för att förstå hur det är att 
samarbeta med dem, utan alla är olika och individuella. Jag som intervjuare 
uppmanar i det här fallet intervjupersonen att svara generellt på frågan, dels 
genom att be henne jämföra gruppen mammor med gruppen pappor, dels genom 
att återigen fråga om ”generella likheter eller skillnader” mellan mammor och 
pappor. Hon framställer det sedan själv som att det finns generella skillnader 
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genom att prata om mammors och pappors olika närvaro. Ändå framhåller hon 
avslutningsvis att ”det beror på individen”. Jag förstår det som att hon här 
hanterar ett kraftfullt ideologiskt dilemma, där könsskillnader framställs som 
samtidigt naturligt och som mycket problematiskt och bekymmersamt. Här 
framställs alternativet till könsskillnader som individualitet. 
 
Ett annat sätt att prata könsneutralt om föräldraskap på som några av 
intervjupersonerna använde sig av var genom att svara könsneutralt på 
könsspecifika frågor. Därigenom navigerade deltagarna bort från könade 
uttalanden till könsneutrala. Detta kunde göras genom att på en könsspecifik 
fråga svara med könsneutrala pronomen, och genom att prata om föräldrarna 
som lika. I nedanstående excerpt svarar både intervjuperson 7 och 8 på frågan 
om de kan berätta om en mamma som har varit särskilt svår att hjälpa i hennes 
föräldraskap. 
 

Svårt att att, nej men det ena, ja det är svårt att berätta utan att röja för mycket 
detaljer (mm), det ena har att göra med en sådan när det är inom familjen som 
saker och ting har hänt, (mm), och egentligen är det så i båda där jag tänker på, 
det är så infekterat, det blir så infekterat, det blir svårt liksom att, att höja blicken, 
och att man blir själv så indragen i olika, alltså som förälder, man är själv så 
indragen i olika försvårande processer och liksom så, det är svårt att säga så 
mycket mer utan att liksom nämna för mycket detaljer (mm). […] och sedan 
naturligtvis när vi har att göra med föräldrar som är, av det mer lättkränkta (mm), 
det har inte med mamma eller pappa att göra utan liksom den, och det är ju andra 
med, men det är liksom, det har inte så mycket att göra med om man är mamma 
eller pappa att göra. (IP 7, kvinna). 
 
Jaha men då minns jag en familj som det var jättesvårt att stödja dem i deras 
föräldraskap (mm), eftersom de kunde inte förstå att deras barn hade svårigheter 
som vi såg (mm). Och då var det väldigt svårt för bägge föräldrarna, och då var vi 
tre stycken här på mottagningen som var involverade i ärendet och det var lika 
svårt för oss allihopa. (IP 8, man). 

 
Intervjuperson 7 använder sig av tre olika strategier för att svara könsneutralt när 
jag frågar efter ett exempel på en specifik mamma som har varit svår att hjälpa. 
Först svarar hon genom att använda könsneutrala pronomen. Intervjuperson 7 
säger att ”man blir själv så indragen”, och benämner den vuxne som ”föräldern”. 
Ingenstans nämns ordet ”mamma”, ”hon” eller något annat könskodat ord. 
Intervjuperson 7 använder alltså könsneutrala pronomen och ord för att svara på 
frågan om hon kan ge exempel på någon specifik mamma. Hon använder sig för 
det andra av en retorisk strategi som kallas systematisk vaghet (Magnusson, 
2006). Intervjuperson 7 uttrycker sig vagt och allmänt när hon beskriver 
situationen, och det är svårt att förstå om hon hänvisar till en specifik förälder 
eller om hon pratar mer allmänt om ett scenario som brukar vara svårt. Detta är 
en strategi för att framställa det sagda som fakta som gör det sagda svårt att 
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ifrågasätta eller förhandla om (Magnusson, 2006). Senare i det första excerptet 
ovan när hon fortfarande svarar på frågan om mammor som varit svåra att hjälpa 
använder hon sig av en tredje strategi där hon framhåller att kön inte är relevant, 
”det har inte med mamma eller pappa att göra”. Även intervjuperson 8 i det 
andra excerptet ovan svarar på frågan om han kan berätta om en mamma som 
varit särskilt svår att hjälpa i hennes föräldraskap. Han svarar genom att hänvisa 
till ”en familj”, och till ”bägge föräldrarna”. Han framhåller att det var svårt på 
samma sätt att hjälpa föräldrarna. Han pratar alltså om föräldrarna som lika 
varandra och säger ingenting om vilket kön föräldrarna har. 
 

Konstruktioner av etnicitet och ras 
I den här delen av resultatet besvaras den tredje frågeställningen, nämligen hur 
psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin konstruerar etnicitet/ras i relation 
till föräldraskap. Den text som ligger till underlag för resultatet kommer främst 
från delen av intervjun som handlade om härkomst, men även från delen av 
intervjun som handlade om kön. Jag presenterar tre tolkningsrepertoarer, som 
jag kallar: etnicitet har ingen betydelse, vi svenskar mot de andra, och slutligen 
”deras” familjerelationer präglas av könsmakt. 
 
Etnicitet har ingen betydelse 
Samtliga intervjupersoner använder sig av en tolkningsrepertoar där föräldrarnas 
etnicitet framställdes som oviktig för att förstå samarbetet med föräldrarna eller 
vad föräldrarna behöver hjälp med i sitt föräldraskap. Detta gjordes på två olika 
sätt. Antingen framställs varje individ eller familj som unik och individuell och 
individualitet framhävs. Eller så framställs alla individer eller familjer som lika 
varandra obeaktat etnicitet och universalitet framhävs. En majoritet av 
intervjupersonerna använder sig av antingen ”individualitet” eller ”universalitet” 
för att framställa etnicitet som oviktigt, och några använder sig av båda. 
 
När intervjupersonerna framhäver individualitet för att framställa etnicitet som 
oviktigt relaterat till föräldraskap hänvisar de till att alla är olika, unika eller 
individuella. De olikheter som intervjupersonerna menar finns, framställs alltså 
inte som beroende av etnicitet utan av andra saker. Olikheters orsaker härleds till 
individuella faktorer, barnets problem, grad av tillägnande av svenska språket 
och det svenska samhället, erfarenheter från hemlandet samt samhällsklass och 
utbildningsnivå. 
 

Intervjuare: Ehm, ja, vad i föräldraskapet brukar mammor från olika delar av 
världen behöva hjälp med? 
IP: Eh… ja alltså om… det är nog samma sak där att det är väldigt olika beroende 
på vilka problem barnen har, och vad det är för mammor, vad de har för 
svårigheter, eller sätt att vara mammor på, och det kan vara större skillnader 
mellan två mammor i Egypten än en mamma i Egypten och en i Sverige (mm). (IP 
1, kvinna). 
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I ovanstående excerpt framställer intervjuperson 1 mammor från olika delar av 
världen som olika varandra oberoende av etnicitet. Hon menar att ”det är väldigt 
olika” vad mammor behöver hjälp med, och hon framhåller att det inte finns 
något som gör att egyptiska eller svenska mammor behöver hjälp på samma sätt 
i sitt föräldraskap. Det som avgör vilken hjälp mammor behöver med sitt 
föräldraskap beror istället på individuella faktorer som vad de har för sätt att 
vara mammor på och vilka svårigheter mammorna har, samt på barnets problem. 
 
När intervjupersonerna framhäver universalitet för att framställa etnicitet som 
oviktigt hänvisar de till att alla är lika, och till att föräldrarollen och 
psykologiska fenomen är universella. I det första excerptet nedan pratar 
intervjuperson 6 om hur det är att möta föräldrar från olika delar av världen, och 
i det andra excerptet nedan pratar intervjuperson 3 om hur det är att samarbeta 
med mammor från olika delar av världen. 
 

Men jag tror ändå på något sätt att… alltså relationer och anknytning är mycket 
mer generellt än vad man tror, alltså det som ligger i botten så, hur relaterar man 
till sina barn, hur relaterar man inom familjen liksom och, vad känner man och 
tycker man inför sin fru och sina barn. Det tror jag är mycket mer lika. (IP 6, 
man). 
 
… Ja, på, en nivå, men mammor är ju mammor oavsett var de kommer ifrån, och 
så är jag ju själv mamma, ibland så kan det hjälpa att man säger det, oavsett om 
det är en svensk mamma, eller en mamma från Somalia eller Syrien eller liksom. 
(IP 3, kvinna). 

 
I det första excerptet ovan menar intervjuperson 6 att ”relationer och anknytning 
är mycket mer generellt än vad man tror”. Alla människor framställs som lika i 
och med att de delar sättet att ha relationer på samt anknytning. Även hur man 
relaterar inom familjen, hur man känner och tycker inför de andra i familjen är 
lika. Intervjuperson 3 framställer i det andra excerptet ovan moderskapet som 
något universellt när hon säger ”mammor är ju mammor oavsett var de kommer 
ifrån”. Mammor framställs alltså som lika varandra, och mammornas etnicitet 
framställs inte som relevant för att förstå hur det är att samarbeta med dem.  
 
Vi svenskar mot de andra 
Den här tolkningsrepertoaren skiljer sig markant från föregående. 
Tolkningsrepertoaren framställer det nämligen som att det finns ett ”vi”, som 
består av svenskar, och ett ”de” som består av föräldrar från icke-europeiska 
eller öst-europeiska länder och kulturer. Här framställs etnicitet till skillnad från 
i föregående tolkningsrepertoar som relevant. Vi och de jämförs och ställs emot 
varandra. Intervjupersonerna framställer det antingen som att vi är lika eller 
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olika dem. Samtliga intervjupersonerna använder sig av denna 
tolkningsrepertoar när jag frågar om föräldrar med ”olika” ursprung.  
 

Intervjuare: Vad ser du för skillnader eller likheter i att möta föräldrar med olika 
ursprung? 
IP: Alltså skillnader mellan de föräldrarna och svenska föräldrar eller, eller hur 
menar du? (IP 1, kvinna). 

 
Intervjuperson 1 svarar på frågan om vilka likheter eller skillnader hon ser i att 
möta föräldrar med olika ursprung genom att ställa en motfråga. Motfrågan 
fångar in den tolkande repertoaren, då hon skapar relationen skillnader mellan 
de föräldrarna och svenska föräldrar. ”Olika” omformulerades av intervjuperson 
1 till de jämfört med svenskar. Samtliga intervjupersoner ställde upp samma 
dikotomi när de pratade om olika ursprung, nämligen vi svenskar mot de 
föräldrarna. Ofta pratar intervjupersonerna diffust om vilka de är, men när 
intervjupersonerna beskriver konkreta exempel på föräldrar som de har arbetat 
med framställs de som de kommer från ett icke-europeiskt eller öst-europeiskt 
land, område eller kontinent, är religiösa, muslimer eller klär sig på ett ”annat” 
sätt. Intervjupersonerna använder sig ibland av relationen vi jämfört med dem 
för att framställa oss som lika dem. 
 

Ja för de föräldrarna behöver ju samma stöd och hjälp och kommer ju med samma 
frågor som andra föräldrar, det är ju inte så att de kommer med några speciella 
grejer. (IP 9, man). 

 
I excerptet ovan jämför intervjuperson 9 de föräldrarna med andra föräldrar, och 
framställer det som att de två grupperna liknar varandra, eftersom de behöver 
”samma stöd och hjälp” och av samma skäl söker sig till barn- och 
ungdomspsykiatrin. De kommer ”med samma frågor” som andra. 
 
Intervjupersonerna framställer det även som att de är olika oss. När deltagarna 
framställer de som olika oss hänvisar de till att deras föräldraförmåga kan vara 
sämre på grund av traumatiska erfarenheter. De framställer även dem som olika 
oss, då de föräldrarna kan sakna kunskap om psykiatri, psykiska diagnoser och 
behandling av dessa, men även om det svenska samhället och om vårdsystemet. 
De föräldrarna framställs jämfört med oss som att de kan ha en annan förståelse 
av vad föräldraskap och barndom innebär eller om vad en familj är. De 
framställs även som jämfört med oss ha svårare att tillgodogöra sig vården, 
eftersom användningen av tolk gör att information går förlorad; eftersom vissa 
interventioner inte går att använda med tolk; eftersom de kan vara outbildade 
och därför sakna förmågan att reflektera och ställa frågor; eftersom de inte 
kräver, frågar eller berättar utan istället är tacksamma. I excerptet nedan pratar 
intervjuperson 4 om hur det har varit svårt att hjälpa mammor från olika delar av 
världen. 
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Ja men det är väl svårt när de, när det till exempel kan handla om att, ja men det 
här med religioner och olika sätt att se på saker och (mm), när man tänker det här 
med, man går tillbaka i Sverige flera hundra år, […] och då blir det en väldig 
skillnad i hur jag eller vi tänker i förhållande till hur de tänker (mm), då blir det 
svårt att prata kring det, när det blir väldigt olika sätt att se på det, hur det kommer 
sig, vad det är för bekymmer (mm). (IP 4, man). 

 
Intervjuperson 4 framställer i det första excerptet ovan de andra föräldrarna 
som att de har förklaringsmodeller av psykisk ohälsa, som fanns i Sverige 
för ”flera hundra år” sedan. Han konstruerar alltså en utvecklingslinje och 
placerar de längre bak i utvecklingen, och Sverige längre fram. Att de och 
vi har olika ”sätt att se på […] vad det är för bekymmer”, beskrivs som en 
svårighet i kontakten med föräldrarna eller mammorna. De andra 
konstrueras alltså som olika, som att de saknar moderna 
förklaringsmodeller av psykiska diagnoser och olikheten mellan dem och 
oss beskrivs som en svårighet. Intervjuperson 5 pratar i följande excerpt om 
utmaningar i att möta föräldrar från olika delar av världen. 
 

IP: Det är mycket kring föräldraskapet också såklart. […] Liksom att belysa 
tänker jag, sådant som kanske är väldigt självklart för svenska föräldrar, här vet vi 
att det här, vi har någon slags gemensam bas eller i alla fall någorlunda, här har 
man inte riktigt det. 
Intervjuare: Gemensam bas i vadå? 
IP: Ja hur vi tänker kring barn och barns kanske grundläggande behov (ja) eh och 
det är ju ett utforskande tillsammans med de här föräldrarna, att utforska vad, hur 
de tänker kring det, […] kanske ändå att upplysa om att här i Sverige så slår vi 
inte barn, eller får man inte göra (mm). Och liksom kanske, ja påtala det, liksom, 
eller få föräldrarna att förstå, påbörja ett tankearbete (mm), kring det (mm), om 
någonting motsvarande kommer upp alltså. Om det visar sig att det här barnet har 
man slagit eller agat (mm) i hemlandet (mm). (IP 5, kvinna). 

 
Intervjuperson 5 beskriver i ovanstående excerpt att en utmaning är synen på 
föräldraskap. Hon framställer det som att vi i Sverige har en ”gemensam bas” i 
hur vi tänker om barns ”grundläggande behov”, men att de föräldrarna inte har 
det. Detta är något som man får utforska tillsammans med föräldrarna. Man kan 
även ”upplysa om att här i Sverige så slår vi inte barn”, och få föräldrarna att 
”påbörja ett tankearbete” om det visar sig att de har slagit sina barn i hemlandet. 
Här framställs de alltså olika oss eftersom de har en annan syn på föräldraskap 
och barn(s behov), och de framställs som i behov av ny kunskap. 
 
”Deras” familjerelationer präglas av könsmakt 
Den tolkande repertoaren om könsmakt och könsroller använder sig av 
tolkningsrepertoaren ”vi svenskar mot de andra” för att framställa de föräldrarna 
som präglade av tydliga könsroller och könsmakt, i kontrast till oss svenskar. 
Deras familjerelationer framställs i kontrast till svenska familjer som präglade 
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av makthierarkier, där mammorna och döttrarna är underordnade pappan eller 
familjen. Pappan beskrivs som överordnad och som att han har makt att 
bestämma över döttrarna och mammorna, till exempel om de får prata med 
psykologen, hur de får röra sig eller med vem de får ha kontakt. Sönerna 
beskrivs som högre värderade än döttrarna. Det framställs alltså som att de 
präglas av en tydlig könsmakt där kvinnorna beskrivs som underordnade och 
männen som överordnade. Deras familjerelationer beskrivs även som präglade 
av tydliga könsroller, till skillnad från svenska familjerelationer. Det framställs 
som mammornas roll att ta hand om barnen och pappornas att vara gränssättande 
och att försörja familjen ekonomiskt. Jämställdhet framställs som ett ideal som 
är verklighet hos oss svenskar. Det framhålls att psykologen och barn- och 
ungdomspsykiatrin inte ska försöka påverka eller styra familjens könsroller och 
könsmakt, då deras kultur ska respekteras. Majoriteten av intervjupersonerna 
använder sig av denna tolkningsrepertoar när de pratar om de andra föräldrarna. 
I excerptet nedan svarar intervjuperson 8 på frågan om hur det är att samarbeta 
med mammor jämfört med pappor. 
 

IP: […] men jag har sett att familjerna kan ju vara lite annorlunda eh, när de 
kommer från Mellanöstern. […] Då, den där att pappan är den som bestämmer 
och sätter gränserna och mamman är den som, som är mer tröstande på något sätt 
(mm), det har jag sett (mm). Och och rent anamnetiskt och så, när bägge 
föräldrarna är här, då är det mamman som berättar väldigt mycket för att pappan 
kan inte det. 
Intervjuare: Också, familjer från Mellanöstern eller generellt sett? 
IP: Mellanöstern, jag tänker på Mellanöstern. (IP 8, man). 

 
Intervjuperson 8 svarar i excerptet ovan på frågan om hur det är att samarbeta 
med mammor jämfört med pappor genom att säga att det inte finns några 
könsskillnader generellt, men att föräldrarna från Mellanöstern är ”lite 
annorlunda”. I dessa familjer framställs det nämligen som att det finns 
könsroller, där pappans roll innebär att vara gränssättande och att inte kunna 
svara på anamnestiska frågor om barnets utveckling. Mammans roll är att vara 
omsorgsperson, nämligen att vara ”mer tröstande”, samt att kunna berätta 
mycket anamnestiskt om barnets utveckling. Generellt sett framställs det inte 
som att föräldrar har dessa könsroller, utan det är just familjer från Mellanöstern 
som präglas av detta. Det framställs även som att de andra föräldrarnas 
relationer präglas av könsmakt, alltså av att män har mer makt än kvinnor, se 
följande excerpt. 
 

Intervjuare: hur är det att samarbeta med mammor från olika delar av världen? 
IP: ehm, … ja, det är väl samma sak där att jag vet inte om det är något, om jag 
liksom, om de beter sig olika beroende på var de kommer ifrån eller (mm), eh, det 
jag märker att jag får tänka på, eller jobba med själv, det är ju om jag har en 
mamma som som, en muslimsk mamma med slöja (mm), som kanske är här 
tillsammans med barnets pappa, och om den här mamman sitter ganska tyst så kan 
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ju jag gå igång och fundera över, om hon liksom, om det är han som ska föra 
ordet, och hur kan jag få in henne i samtalet och (mm) eh, ja, (mm) […] 
Intervjuare: Hur är det att samarbeta med pappor från olika delar av världen? 
IP: … Ja, ehm, …, det är väl lite… alltså det enda som som jag liksom kan tänka 
bli något, att det är något på något speciellt sätt, det är ju om jag har en, en pappa 
där jag tror att han har en annan syn på eh, relationen mellan kvinnor och män än 
vad jag själv har (mm), och ja det har hänt att jag har träffat muslimer, både 
kvinnor och män, det kanske bara har varit män, som inte tar i hand, för att de gör 
inte det, eh och det är ju helt okej, men, men, kanske att jag kan undra över om 
han liksom respekterar min kunskap, eller om det skulle bli skillnad om han fick 
möta den här manliga doktorn som han kommer att få träffa också (mm), men 
alltså jag pratar ju och berättar och gör det jag ska göra, precis som jag skulle göra 
med vem som helst (mm), eh, jag vet inte om jag gör något annorlunda egentligen 
(mm). (IP 1, kvinna). 

 
I excerptet ovan berättar intervjuperson 1 hur det är att samarbeta med mammor 
respektive pappor från olika delar av världen. Hon börjar med att etablera ett de, 
vilket hon senare fyller med mer betydelse. De består av muslimska kvinnor 
som bär slöja och av muslimska män ”som inte tar i hand”. Om de muslimska 
mammorna är tysta i samtalet kan de misstänkas vara tystade av papporna. De 
framställs alltså som att muslimska pappor kan utöva könsmakt genom att tysta 
mammorna på mottagningen. Ytterligare ett sätt som könsmakt görs relevant på 
är när intervjuperson 1 pratar om de muslimska papporna. När intervjuperson 1 
träffar dem så kan hon ” undra över om han [i egenskap av man] liksom 
respekterar min kunskap [i egenskap av kvinna]” och om ”han har en annan syn 
på […] relationen mellan kvinnor och män än vad jag själv har”. Det framställs 
alltså som troligt att muslimska män inte respekterar och litar på kvinnor och att 
de har en syn på relationen mellan kvinnor och män som skiljer sig från hennes 
egen. Hon framställer därigenom muslimska mammors och pappors relationer 
med varandra och med henne som präglade av könsmakt. Genom att själv 
positionera sig som någon ”med en annan syn” på relationen mellan kvinnor och 
män, alltså som någon som inte tycker att relationer mellan kvinnor och män bör 
präglas av maktskillnader, så framställer hon sig själv som en jämställd person. 
När intervjuperson 1 beskriver de muslimska mammorna börjar hon genom att 
använda en välkänd retorisk strategi som har funktionen att rättfärdiga något 
som kan uppfattas som problematiskt (Potter & Wetherell, 1987). Intervjuperson 
1 inleder excerptet med att säga att det är något hon får ”jobba med själv”, och 
framställer sig som medveten om att hon kan ha fördomar mot muslimska 
mammor och pappor. Efter att hon har pratat om den muslimska pappan betonar 
hon att hon behandlar honom precis som ”vem som helst”. Därigenom 
framställer hon sig själv som professionell och neutral samtidigt som hon pratar 
om de muslimska föräldrarna som mindre jämställda. Jag förstår detta som ett 
ideologiskt dilemma där det framställs som självklart att de muslimska andra 
föräldrarna är mindre jämställda än vi svenskar, och där det samtidigt är 
problematiskt att framställa religion eller etnicitet som något som determinerar 
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föräldern. Detta är ett vanligt förekommande ideologiskt dilemma hos 
deltagarna när de använder sig av denna tolkningsrepertoar. 
 
Vikten av att inte påverka de andra föräldrarnas könsuppdelade föräldraskap är 
något som flera intervjupersoner lyfter fram. I följande excerpt pratar 
intervjuperson 10 om pappor och intervjuperson 3 om mammor från olika delar 
av världen. 
 

Jag tänker på ett fall där vi var, eller där kuratorn speciellt var väldigt, nästan 
skrev på näsan på pappan att, du måste ändra din attityd (skratt), din pojke saknar 
dig, att man nästan blir lite styrande sådär, (jaha, ja). Men det gjorde den kuratorn 
så jag kanske inte skulle ha gjort det, men jag satt med på rummet (mm) … Men 
det är svårt att gå och röra i annat sätt att vara där man kanske, kvinnan är mer 
hemma (mm) […]. (IP 10, kvinna). 
 
Nej men jag kan tänka, det är väl mer, min egen, mitt eget tillkortakommande att 
att veta och förstå olika kulturella aspekter, till exempel genusperspektiv och så 
(aha), att man eh, (aha), där där vi tar så för givet att till exempel, det vi har varit 
inne, vi tar så för givet egentligen, att vi tycker ju att föräldrar ska hjälpas åt 
(mm), men i andra kulturer så är det mammans roll (mm), punkt, (ja) så. Mm. (IP 
3, kvinna). 

 
Intervjuperson 10 beskriver en kurator som försökte påverka en pappa att vara 
mer närvarande i barnets liv. Kuratorn beskrivs som ”styrande” och som att hen 
nästan skrev pappan ”på näsan”, vilket inte intervjuperson 10 skulle ha gjort. 
Intervjuperson 10 hänvisar till att ”det är svårt att gå och röra i ett annat sätt att 
vara”, där ”kvinnan är mer hemma”. Hon hänvisar därigenom till att de andra 
föräldrarna har könsroller där det är kvinnans roll att vara mer hemma och ta 
omsorgsansvar för barnen, samtidigt som det beskrivs som deras ”sätt att vara”. 
Könsrollerna framställs som en orörlig del av deras kultur, och som något som 
därför bör respekteras och lämnas ifred från påverkansförsök. Intervjuperson 3 
använder sig av samma sätt att prata, där hon framställer det som att ”vi tar så 
för givet” att ”föräldrar ska hjälpas åt” vilket skiljer oss från ”andra kulturer”, 
där det är ”mammans roll […] punkt” att ta hand om barnen. Genom att använda 
och betona ordet ”punkt” framställer hon det som ett faktum som inte går att 
ifrågasätta eller diskutera att ”de” har könsroller. Därigenom framställs 
könsroller även av intervjuperson 3 som en orörlig del av de andras kultur.  
 

Diskussion 
I det följande kommer studien att diskuteras, under rubriken metoddiskussion 
diskuteras kvalitetsbedömning, personlig reflexivitet, metodologisk, 
procedurmässig och epistemologisk reflexivitet och slutligen etiska 
överväganden. Under rubriken resultatdiskussion besvaras frågeställning två och 
fyra, och resultatet diskuteras och värderas. Slutligen sammanfattas studien 
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under rubriken slutsatser, och nya fynd och förslag på fortsatt forskning 
presenteras. 
 

Metoddiskussion 
Kvalitetsbedömning 
För att säkerställa att studien har genomförts med god kvalitet har jag strävat 
efter att vara genomskinlig och transparent vid skrivandet av uppsatsen. Detta 
har jag gjort genom att noggrant beskriva varje steg i forskningsprocessen, 
genom att stödja mina tolkningar med excerpt och genom att förklara hur jag har 
gjort mina tolkningar. Jag har även strävat efter att noggrant beskriva det 
sammanhang som resultatet kommer ifrån. Detta möjliggör för läsaren att 
bedöma studiens trovärdighet. Kvalitetskriterierna reflexivitet, förförståelse och 
överförbarhet diskuterar jag i de följande delarna om personlig samt 
metodologisk, procedurmässig och epistemologisk reflexivitet. 
 
Personlig reflexivitet 
Att reflektera över sin egen påverkan på forskningen sammanfattas av begreppet 
personlig reflexivitet (Taylor, 2001; Magnusson & Marecek, 2010). Forskaren 
påverkar valet av ämnesområde, datainsamlingen och dataanalysen (Taylor, 
2001). 
 
Jag har påverkat forskningsprocessen på en rad olika sätt. Jag har i egenskap av 
forskare först och främst påverkat valet av ämnesområde, forskningsfråga och 
syftet med studien genom att ha en viss förförståelse, vissa värderingar och 
erfarenheter (Taylor, 2001). Mitt intresse för området föräldraskap väcktes dels 
av anekdoten som inledde uppsatsen, dels av mina egna erfarenheter av att göra 
praktik inom barn- och ungdomspsykiatrin, där jag upplevde olikabehandling av 
föräldrar utifrån kön, och en rad föreställningar om hur förälderns etnicitet 
påverkade dennes förmåga att känna och visa känslor, vara omsorgsfull och 
jämställd. Jag har även under min tid på psykologprogrammet upplevt att det 
saknas ett kritiskt perspektiv på sociala kategorier, där olika gruppers sociala 
och ekonomiska förutsättningar tas hänsyn till. Jag identifierar mig själv som 
feminist, vilket för mig innebär att jag anser att män och kvinnor i vårt samhälle 
behandlas olika, att män har mer makt och kvinnor mindre makt. Jag anser 
vidare att samhället även på andra sätt präglas av maktorättvisor, där vissa 
grupper underordnas andra, vilket jag tycker är fel och bör förändras. Detta 
sammantaget ledde till mitt intresse för forskningsämnena psykologer, 
jämställdhet, jämlikhet och föräldraskap vilket låg till grund för utformningen av 
syftet med studien, och utgjorde min förförståelse.  
 
Jag har även påverkat datainsamlingen på olika sätt (Taylor, 2001). Den 
personen som deltagarna uppfattade mig som kan ha påverkat deras sätt att 
prata. Jag identifierar mig som kvinna och uppfattas av andra som kvinna, jag är 
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26 år och studerar på psykologprogrammets sista år. Jag är född i Sverige och 
uppfattas som vit. Deltagarna kan ha uppfattat samtalet som professionellt, 
eftersom de var psykologer och jag psykologstudent, och vi pratade om deras 
arbete. Att jag dessutom var yngre och hade mindre erfarenhet från barn- och 
ungdomspsykiatrin kan ha påverkat dem till att framställa sig själva som 
experter. Mitt kön och min vithet kan ha påverkat hur de kände sig bekväma att 
svara på frågor om kön och härkomst. Även jag påverkades av deltagarna. Hur 
de svarade på frågorna ledde till olika känslor som sympati, tillhörighet, 
irritation eller ilska hos mig, där jag särskilt försökte dölja de negativa känslorna 
för deltagaren för att kunna fortsätta utforska ämnet. Jag vet inte hur väl jag 
lyckades med detta, och mina känslor kan ha signalerat att vissa ämnen inte var 
okej att prata om. Jag fick negativa känslor när deltagarna framställde 
könsskillnader som naturliga och positiva samt när deltagarna enligt min 
uppfattning verkade vara blinda för hur olika de behandlade mammor och 
pappor. Jag uppfattade trots detta stämningen som övervägande avslappnad och 
vänlig. 
 
Jag har slutligen påverkat tolkningen och analysen av materialet (Taylor, 2001). 
Det kan till exempel vara så att mina kunskaper om kön, föräldraskap, 
rasifieringsprocesser och psykologi gör det lättare för mig att ”se” vissa teman, 
mönster och tolkningsrepertoarer än andra. Om någon annan skulle göra om 
samma analys skulle den personen kanske se och lyfta fram andra 
tolkningsrepertoarer och mönster i materialet. 
 
Metodologisk, procedurmässig och epistemologisk reflexivitet 
De forskningsmetoder, procedurer och epistemologiska utgångspunkter som 
utgör forskningens ram, bidrar till att skapa en viss typ av kunskap, och 
omöjliggör skapandet av annan kunskap (Magnusson & Marecek, 2010). Jag 
kommer i denna del att reflektera över vilken typ av kunskap jag har skapat, 
vilket kallas för reflexivitet (Magnusson & Marecek, 2010). 
 
Formuleringen av syftet och frågeställningarna har begränsat vilka svar som är 
möjliga att få. Jag har fokuserat på hur de sociala kategorierna kön och 
etnicitet/ras konstrueras i relation till föräldraskap, vilket utelämnar andra 
sociala kategoriers betydelse för hur föräldraskap konstitueras. Psykologerna har 
exempelvis vid flera tillfällen nämnt föräldrarnas utbildningsbakgrund och 
ekonomiska situation, vilka kan förstås som delar av begreppet samhällsklass. 
Detta har jag dock inte haft utrymme att fokusera på eller att undersöka. Min 
forskningsfråga är även relativt bred, vilket skapar en bred men mindre djup 
förståelse av konstruktionerna av kön och etnicitet/ras. Ett mer avgränsat syfte, 
exempelvis att bara fokusera på en social kategorisering som faderskap eller 
muslimer, eller att välja att undersöka en specifik problematik, åldersgrupp eller 
arbetsplats inom barn- och ungdomspsykiatrin, hade gett en djupare förståelse 
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av hur föräldraskap konstrueras av psykologer, och bättre kunnat beskriva 
komplexiteten i konstruktionerna. Fördelen med ett bredare syfte är just att en 
bredare förståelse skapas, och att de sociala kategoriseringarna kan relateras till 
varandra. Jag har delvis undersökt flera faktorer samtidigt, som kön och 
sexualitet, samt etnicitet/ras och kön, vilket är en styrka med studien. 
 
Upplägget av undersökningen har format resultatet. Jag har valt att intervjua 
psykologerna själva om deras syn på föräldraskap. Alternativa metoder för att 
svara på samma frågeställningar hade kunnat vara att intervjua föräldrar till 
patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin, eller att observera naturliga samtal 
mellan föräldrar och psykologer. Jag har använt mig av semistrukturerade 
intervjuer vilket har nackdelen att texten kan få en mindre bredd och variation 
jämfört med naturliga samtal eller fokusgrupper, eftersom den sociala kontexten 
och grupprocesser har betydelse för dynamiken i samtalet (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2014). Under intervjuerna var jag snarare utforskande än debattlysten, 
vilket givetvis påverkade hur och vad intervjupersonerna svarade. Alla dessa 
aspekter har troligen påverkat vilka tolkningsrepertoarer psykologerna har 
använt sig av, och det är möjligt att en annan metodik hade givit en text där 
andra tolkningsrepertoarer eller ideologiska dilemman hade varit möjliga att 
lyfta fram.  
 
Även analysen av datan har format resultatet. När jag analyserade datan så 
delades analysen av praktiska skäl upp i två delar, där en frågeställning i taget 
besvarades. Jag uteslöt texten som handlade om etnicitet/ras ur texten som låg 
till grund för analysen av kön, och vice versa. Ur ett intersektionellt perspektiv 
kan detta kritiseras. Sociala kategorier som kön och etnicitet/ras beskrivs som att 
de alltid skärs av andra sociala kategorier (Magnusson & Marecek, 2010; 
Stewart & McDermott, 2014). Jag har beskrivit hur kön ”i allmänhet” 
konstrueras, utan att beskriva hur andra kategoriseringar än sexualitet skär 
konstruktionen av kön. Kön ”i allmänhet” existerar ur ett intersektionellt 
perspektiv dock inte, så man kan fråga sig ”vems” kön jag beskriver. Även delen 
om etnicitet/ras kan kritiseras för detta, där jag delvis har beskrivit hur 
konstruktionen av etnicitet/ras interagerar med konstruktioner av kön, men inte 
hur den interagerar med samhällsklass. Mitt breda fokus tillsammans med 
uppdelningen av analysen har inte möjliggjort en undersökning av hur samtliga 
kategoriseringar skärs av varandra.  
 
Mitt syfte har varit att undersöka hur psykologer konstruerar kön och 
etnicitet/ras relaterat till föräldraskap, men genom att skriva fram resultatet 
konstruerar även jag kön och etnicitet/ras. Syftet med detta är att belysa vanligt 
förekommande tolkningsrepertoarer för att möjliggöra att dessa kan utmanas och 
förändras, samtidigt som jag genom att belysa detta konstruerar kön och 
etnicitet/ras som relevanta kategorier relaterat till föräldraskap. Resultatet bör 
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förstås som kulturellt och historiskt specifikt, som i nuläget tillgängliga 
tolkningsrepertoarer för psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilka 
kan komma att förändras. Tolkningsrepertoarerna bör förstås som 
konstruktioner, och inte som sanna beskrivningar av hur kön eller etnicitet/ras 
”är”. Att lyfta fram gemensamma men ofta osynliga antaganden som jag har 
gjort, möjliggör en användning av tolkningsrepertoarerna som 
uppmärksamhetsskapande begrepp, de kan bidra till att rikta uppmärksamheten 
mot liknande tolkningsrepertoarer i andra sammanhang (Magnusson & Marecek, 
2010). Resultaten kan förstås som överförbara till gruppen som har studerats, 
alltså psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Att jag har strävat efter att 
blottlägga hur makt relaterat till kön och etnicitet/ras reproduceras eller utmanas, 
utan att bevara essentiella kategorier eller normativ kunskap kan förstås som en 
styrka med studien (de los Reyes et al., 2006). 
 
Etiska överväganden 
Jag har gjort en rad etiska överväganden under arbetet med studien. För att följa 
konfidentialitetskravet har jag valt att presentera individuella uppgifter om 
deltagarnas ålder, arbetsplats, kön, och liknande skilt från varandra. Jag har 
presenterat all individuell information på gruppnivå. På så sätt minskar 
möjligheten att identifiera enskilda deltagare. Jag har gjort ett undantag för kön, 
vilket presenteras tillsammans med excerpten.  
 
För att följa informationskravet och möjliggöra informerat samtycke valde jag 
att informera deltagarna översiktligt om syftet med studien, eftersom en mer 
detaljerad presentation av syftet skulle riskera att påverka deltagarna till att 
svara mer ”politiskt korrekt”. De informerades således om att jag var intresserad 
av deras syn på samarbete med föräldrar och deras syn på föräldraskap, samt hur 
de anser att dessa faktorer påverkas av förälderns kön och härkomst.  
 
Syftet med studien är att lyfta fram hur psykologer konstruerar kön och 
etnicitet/”ras” relaterat till föräldraskap, vilket kan uppfattas som laddade ämnen 
och eventuellt orsaka deltagarna obehag. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
studien visar på hur olika kulturellt tillgängliga sätt att prata framträder i 
intervjuerna. Det handlar alltså inte om att ”peka ut” eller blottlägga någon som 
bärare av olika värderingar eller attityder.  
 
En etisk aspekt som flera av deltagarna lyfte fram var att patienterna måste 
skyddas, dels patienternas identitet, dels deras förtroende för psykologerna samt 
barn- och ungdomspsykiatrin. Psykologerna framställde det som att patienternas 
förtroende kunde skadas om patienterna genom att läsa uppsatsen kunde känna 
sig personligen utpekade eller kritiserade. Deltagarna berättade anonymiserat 
om patientfall, men för att skydda patienternas identitet ytterligare har jag tagit 
bort de delar av excerpten där patienterna beskrivs på andra sätt än de som har 
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betydelse för resultatet. Jag har till exempel i hög utsträckning tagit bort text 
som handlar om barnet. 
 

Resultatdiskussion 
Konstruktionernas funktion 
Jag har i resultatdelen beskrivit hur deltagarna konstruerar kön och etnicitet/ras 
relaterat till föräldraskap, vilket har besvarat frågeställning ett och tre. I det 
följande kommer jag att besvara frågeställning två och fyra, nämligen att 
diskutera vilken funktion konstruktionerna har relaterat till hegemoni.  
 
Könskonstruktionernas funktion 
Jag beskrev i resultatdelen under rubriken kön sex tolkningsrepertoarer som 
deltagarna använde sig av för att konstruera kön. Tolkningsrepertoarerna var 
moderskap som självklar och nödvändig närvaro; faderskap som valbar, positiv 
och kompletterande närvaro; moderskap som tillgänglighet och omsorgsfullhet; 
mammor som orsaken till barnets problem; heteronormativitet och; könsneutralt 
föräldraskap. Jag kommer genom att relatera fynden till tidigare forskning 
undersöka vilken funktion relaterat till hegemoni tolkningsrepertoarerna får i 
psykologernas prat, alltså besvara frågeställning två.  
 

Moderskap som självklar och nödvändig närvaro. Tolknings-
repertoaren moderskap som självklar och nödvändig närvaro framställde 
mammors närvaro inom barn- och ungdomspsykiatrin och i barnens liv som 
självklar och nödvändig. Detta ska förstås i relation till pappors närvaro, som 
inte betraktades som vare sig självklar eller nödvändig. Tolkningsrepertoaren 
om mammor som närvarande liknar föräldrars eget sätt att prata om moderskap. 
Magnusson (2006) fann att heterosexuella sammanboende mammor och pappor 
i de nordiska länderna hade könade avgränsningar. Möjligheterna att skydda sitt 
eget ”område” från andras försök att inkräkta på det var alltså olika baserade på 
kön. Mammor hade mindre möjligheter till avgränsningar än papporna när det 
gällde att ”värja sig” mot omsorgsansvar för barnen (Magnusson, 2006). Att 
mammor har mindre möjligheter än pappor att ”värja sig” mot omsorgsansvar 
för barn har även visats i andra sammanhang (Bekkengen, 2002; Björk, 2012; 
Elvin-Nowak, 2005; Klinth, 2002). Psykologerna i den här studien konstruerade 
på samma sätt könade avgränsningar, där mammornas möjligheter att värja sig 
mot omsorgsansvar var mindre än pappornas möjligheter att göra detsamma. 
Tolkningsrepertoaren liknar även de sätt som moderskap och faderskap 
konstrueras på inom utvecklings- och anknytningsteori. Moderns närvaro 
konstrueras även som central för barnets utveckling inom anknytningsteori, 
medan pappans närvaro inte ges samma vikt (Andenæs, 2001; Haavind, 2006; 
Magnusson, 2002; Magnusson & Marecek, 2010). Mammornas närvaro pratades 
om som självklar och nödvändig medan pappornas närvaro i hög grad 
framställdes som präglad av valfrihet. Därigenom får deltagarnas konstruktion 



 40 

av moderskap och faderskap funktionen att hegemoniska konstruktioner av kön 
upprätthålls, där män och kvinnor dels konstrueras som olika, dels hierarkiseras, 
så att mäns frihet att välja bort omsorg om barnen värnas på bekostnad av 
kvinnors frihet.  
 
När deltagarna använder sig av tolkningsrepertoaren om moderskap som 
självklar och nödvändig närvaro så framställs det retoriskt som något som inte 
låter sig göras helt problemfritt. Jag tolkar det som att deltagarna förhåller sig 
aktivt till en jämställdhetsdiskurs där det anses att kön inte ska spela någon roll 
för vilka möjligheter eller skyldigheter människor har (Elwin-Nowak, 2005). 
Deltagarna förhåller sig till jämställdhetsdiskursen genom att framställa sig 
själva som att de värnar om att papporna är närvarande på mottagningen, som 
medvetna om ett ”genusperspektiv” och måna om att mammor och pappor ska 
behandlas lika. Detta till synes subversiva perspektiv på kön och jämlikhet får 
dock inte funktionen att hegemoniska konstruktioner av manlighet och 
faderskap ifrågasätts. Istället används jämställdhetsdiskuren varvat med 
konstruktioner av könsskillnader, vilket får funktionen att könsskillnaderna med 
hjälp av jämställdhetsdiskursen ursäktas, rättfärdigas eller döljs. Istället för att 
med hjälp av jämställdhetsdiskursen ifrågasätta hegemoniska konstruktioner av 
maskulinitet som präglat av frihet så döljs och rättfärdigas alltså mäns frihet. 
Jämställdhetsdiskursen får funktionen att reproducera och upprätthålla 
hegemoniska konstruktioner av maskulinitet.  
 
När deltagarna pratar om skillnader i mammors och pappors närvaro låter det sig 
inte göras utan obehag. De hanterar ideologiska dilemman där könsskillnader i 
närvaro både framställs som naturliga och problematiska. De mönster i närvaro 
som deltagarna framställer hanteras genom att hänvisningar till individualitet 
görs, alltså till att alla är olika och att det inte går att uttala sig säkert om 
generella mönster. Vilken funktion detta prat får diskuterar jag senare när jag 
behandlar tolkningsrepertoaren om könsneutralt föräldraskap.  
 

Faderskap som valbar, positiv och kompletterande närvaro. 
Tolkningsrepertoaren om faderskap som valbar, positiv och kompletterande 
närvaro framställde pappors närvaro inom barn- och ungdomspsykiatrin som 
just valbar, positiv och kompletterande. Pappors närvaro konstrueras på ett sätt 
som skiljer sig mycket från konstruktionen av mammors närvaro.  
 
Deltagarna framställde det som att papporna kunde välja huruvida de skulle vara 
närvarande på mottagningen eller inte. Pappornas avgränsningar konstruerades 
av deltagarna som vida, och deras valfrihet och rörelsefrihet skyddades 
därigenom. När en deltagare pratade om att pappor ofta väljer att frånvara, 
formulerade hon det som att många kontakter därför ”blir” med mammorna. Ett 
återkommande mönster var just att konstruera pappors närvaro som valbar, utan 
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att benämna att pappornas valfrihet samtidigt medför att mammorna lämnas utan 
val. Istället döljs mammornas avsaknad av valfrihet bakom ordet ”blir”. Denna 
relationella aspekt av valfrihet och avgränsningar var alltså en aspekt som inte 
gjordes explicit, vilket jag tolkar som att det skulle vara svårt att peka ut att 
relationen mellan (heterosexuella) föräldrar präglas av makt. 
Tolkningsrepertoaren om att heterosexuella föräldrarelationer präglas av 
könsmakt framstod inte som tillgänglig för deltagarna.  
 
Konstruktionen av pappors närvaro som valbar är intressant att ta upp i relation 
till Björks (2013) fynd om att pappor själva beskriver sin fördelning mellan 
förvärvsarbete och omsorgsarbete i termer av just aktiva val. Genom att beskriva 
sig som aktiva beslutsfattare framställer papporna enligt Björk (2013) sig själva 
som maskulina män, i enlighet med en skandinavisk hegemonisk maskulinitet 
som betonar styrka, kontroll och självkontroll. När psykologerna betonar 
pappornas möjlighet att välja hur närvarande de ska vara inom barn- och 
ungdomspsykiatrin kan det förstås som att de reproducerar en hegemonisk 
maskulinitet. 
 
När psykologerna pratade om pappornas frånvaro framställdes pappornas 
möjligheter att frånvara som beroende av ett antal faktorer. Pappans möjlighet 
att välja grad av närvaro och frånvaro sattes för det första av deltagarna i relation 
till mamman. Pappans närvaro konstruerades som ej nödvändig om relationen 
till mamman var dålig, men om mammans jobb uppfattades som likvärdigt 
pappans framställdes det som att han behövde närvara. Att pappans närvaro 
konstrueras som avhängigt hans relation med mamman är intressant i relation till 
utvecklingspsykologi, som har kritiseras för att framställa pappans föräldraroll 
som en stödfunktion till mammans föräldraroll (Magnusson, 2002). Deltagarna 
använder sig av delvis liknande retorik när de konstruerar ett närvarande 
faderskap som omotiverat om fadern ej har en god relation med modern. Ett 
närvarande faderskap blir möjligt och förväntat via faderns relation med 
modern. Pappans närvaro beskrivs även som avhängigt mammans arbete. Att 
framställa pappans frånvaro som förståelig om pappan är ”den som drar in 
pengar”, men däremot inte om föräldrarna har ”ganska likvärdiga jobb” får 
funktionen att en ojämlik fördelning av barnomsorg konstrueras som mer 
naturlig i familjer där föräldrarnas relation präglas av större ekonomisk 
ojämlikhet.  
 
Det är även intressant att lägga märke till att pappans närvaro och frånvaro 
utöver att sättas i relation till mamman, även sattes i relation till just 
förvärvsarbete, som under 1900-talet har framställts som den viktigaste delen av 
det ”goda” faderskapet (Sandin, 2003). En närvarande omsorgspappa 
konstruerades av deltagarna som ett alternativ för de familjer där mamman och 
pappan tjänade lika bra, men inte för de familjer där pappan var den som drog in 
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pengar. Alternativet att pappan varken är den som drar in pengar eller har ett 
likvärdigt jobb som mamman utan är arbetslös, nämndes inte. Detta är intressant 
i relation till tidigare forskning där klass beskrivs som något som genomsyrar 
faderskapsdiskurser (Brown, Callahan, Strega, Walmsley & Dominelli, 2009). 
Pappors förvärvsarbete beskrivs av Brown och kollegor (2009) som en 
grundsten för faderskapsdiskurser. För att kunna betraktas som en ”bra pappa” 
och som en pappa som tar aktivt omsorgsansvar måste pappan ha ett arbete som 
han kan välja bort till förmån för barnen. En pappa som står utan arbete och 
därför tar hand om barnen framställs däremot inte som en ”bra pappa” (Brown et 
al., 2009). Pappor som inte förvärvsarbetar benämndes av psykologerna 
överhuvudtaget inte, vilket enligt Boréus (2005) kan förstås som att gruppen 
anses ointressant eller värderas lågt. Inte heller alternativet att mamman är den 
som drar in (mer) pengar benämns. Detta konstrueras genom att inte omnämnas 
som irrelevant för att förstå mammors och pappors närvaro och frånvaro. 
 
I egenskap av familjeförsörjare framställdes det som för pappan fritt att välja 
bort att närvara. Pappans roll som informationskälla inledningsvis i kontakten 
lyftes av deltagarna fram som viktig, liksom hans juridiskt nödvändiga 
godkännande av kontakten. Pappans närvaro konstruerades därmed som 
nödvändig endast för avgränsade delar av kontakten. 
 
En del av tolkningsrepertoaren var att beskriva pappors blotta närvaro som 
positiv. Pappor beskrevs ha positiva egenskaper som skilde dem från 
mammorna, som till exempel att de hade rakare kommunikation. Att tillskriva 
människor egenskaper utifrån kön närmar sig en konstruktion av kön som 
essentialistiskt. Deltagarna beskrev även pappornas närvaro som positiv utan att 
förklara orsaken närmare, med ord som ”spännande” eller ”uppiggande”. Att 
skilja män och kvinnor åt, samt att som deltagarna värdera det manliga högre än 
det kvinnliga, utgör enligt vissa feministiska teoretiker själva definitionen av 
könsmaktssystemet (Gemzöe, 2014). Psykologernas konstruktioner fick därmed 
funktionen att reproducera könsmaktssystemet. Att deltagarna framställde 
pappornas blotta närvaro som positiv kan även förstås som en del av ett mönster 
där pappans närvaro i sina barns liv eller i det sociala- eller vårdsystemet förstås 
som positiv, där det ställs låga krav på pappan som förälder, och där det anses 
viktigt att pappan måste få vara pappa på sitt eget sätt, utan att en mamma eller 
professionella lägger sig i (Andenæs, 2001; Elvin-Nowak, 2005; Haavind, 
2006). Detta får funktionen att faderskap konstrueras som positivt och som 
något som bör skyddas från styrning och påverkan, vilket är intressant att 
jämföra med konstruktionen av moderskap som präglat av en skyldighet att 
närvara och ta ansvar för barnet.  
 
Pappornas närvaro framställs även som ett komplement till mammans närvaro. 
Mamman framställs därigenom som den ”primära” föräldern, som den som 
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ständigt tar ansvar, är närvarande och skaffar sig kunskap om sitt barn, medan 
pappan är där ibland. Samma förståelse av hur närvarande en bra mamma 
respektive pappa bör vara har föräldrar själva, lärare, fritidspedagoger och BVC-
personal gett uttryck för (Elvin-Nowak, 2005; Magnusson 2006). Därigenom 
konstrueras moderskapet som präglat av en skyldighet att närvara, och 
faderskapet som en möjlighet att närvara (Elvin-Nowak, 2005), vilket även 
psykologernas konstruktioner får som funktion. Att som pappa vara 
barnorienterad kan förstås som en del av ett nytt faderskapsideal som enligt 
Johansson och Klinth (2008) ofta innebär att han deltar i de ”roliga” delarna av 
föräldraskapet och plockar russinen ur kakan. Ett barnorienterat faderskap blir 
alltså inte automatiskt detsamma som att vara en jämställd man (Bekkengen, 
2002). 
 

Moderskap som tillgänglighet och omsorgsfullhet. Tolknings-
repertoaren där moderskap konstruerades som tillgänglighet och omsorgsfullhet 
används även av svenska mammor själva (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001). 
Elvin-Nowak och Thomsson (2001) intervjuade mammor i Sverige om deras 
vardagsliv och fann tre diskurser om moderskap, där en av dem kallades 
moderskap som tillgänglighet och vaccinering. Denna diskurs lyfte fram vikten 
av moderns tillgänglighet. Att mamman tillbringade mycket tid med barnen 
ansågs vara viktigt, moderskap innebar dessutom att vara aktivt deltagande i 
barnets liv utan att styra eller påverka barnet för mycket, samt att vara 
tillgänglig, känslig och engagerad. Att ha en intuitiv förståelse för hot mot 
barnet och andra problem var även det en del av denna diskurs (Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2001). Jag förstår det som att deltagarna i min studie använde sig av 
samma diskurs för att konstruera moderskap. Deltagarna beskrev inom ramen 
för denna tolkningsrepertoar att mammor bör uppmärksamma barnet, vara 
lyhörda, intuitivt förstå barnets behov och svara på behoven, särskilt de 
känslomässiga, samt att naturligt validera barnet. Moderns tillgänglighet och 
omsorgsfullhet lyftes fram. Denna tolkningsrepertoar förstår jag som tätt 
förbunden med repertoaren där mammor beskrivs kunna orsaka barnets problem. 
 

Mammor som orsaken till barnets problem. Även tolknings-
repertoaren om att mammor orsakar barnets problem liknar de diskurser om 
moderskap som Elvin-Nowak och Thomssons (2001) fann då de intervjuade 
mammor. Diskursen om moderskap som tillgänglighet och vaccinering 
innehåller utvidgade anknytningsteoretiska idéer om att mammans närvaro 
fungerar som en vaccinering mot psykisk ohälsa och andra problem. Den 
innebär även en konstruktion av moderskap som ett icke-ingripande emotionellt 
tillstånd, där mamman ska vara tillgänglig utan att störa barnet eller lägga sig för 
mycket i barnets vardag (Elvin-Nowak & Thomsson, 2001). Jag tolkar det som 
att det är samma diskurs som deltagarna i min studie använde sig av för att 
konstruera mammor som orsaken till barnets problem. Deltagarna framställde 
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barnets problematik som ett resultat antingen av att mamman hade lagt sig i 
barnets liv för mycket och varit ingripande, eller varit fysiskt eller känslomässigt 
frånvarande. 
 
Detta sätt att lägga ansvaret för barnens mående på mamman, samt att dessutom 
ange mamman som orsaken till barnets mående eller problematik förstår jag som 
mother blaming, det vill säg att göra mamman personligen ansvarig för barnens 
utveckling av psykisk ohälsa (Magnusson, 2002). Detta kan förstås som relaterat 
till utvecklingspsykologi och anknytningsteori, där mammans beteende enligt 
Magnusson (2002) ges stort förklaringsvärde medan andra omgivningsfaktorer 
inte tas hänsyn till. Mammans närvaro i barnets liv förstås i anknytningsteorin 
som en vaccinering mot senare problem (Magnusson 2002; Elvin-Nowak & 
Thomsson, 2001). Deltagarna berättar här om det omvända förhållandet, 
nämligen att mammorna är för lite närvarande, vilket med samma logik åsamkar 
barnen deras problem. Haavind (2006) menar att utvecklingspsykologisk 
forskning där mammors samspel med sina barn detaljanalysernas kan leda till 
just föreställningar att om mamman inte är ständigt tillgänglig och uppmärksam 
så kan det skada barnet. 
 
Moderskap som tillgänglighet och omsorgsfullhet och mammor som orsaken till 
barnets problem betonar båda barnets behov av en närvarande mamma som inte 
stör barnet, utan bara finns där. Att konstruera moderskap på det här sättet får 
funktionen att mammor konstrueras som ansvariga för barnet och dess mående, 
och gör mammans tillgänglighet svår att välja bort. Omgivningsfaktorer som 
mammans ekonomiska situation, arbetssituation eller pappans tillgänglighet 
framställs inte som lika viktiga. Detta leder att mammors rörelseutrymme som 
föräldrar blir litet och inflexibelt. 
 

Heteronormativitet. Tolkningsrepertoaren heteronormativitet 
framställde heterosexualitet som det förväntade och önskade. Deltagarna pratade 
om föräldrar som att alla var heterosexuella, de skapade alltså en förväntan om 
heterosexualitet. Deltagarna framställde även män och kvinnor som komplement 
till varandra eftersom kvinnor och män beskrevs inneha olika egenskaper. 
Kvinnor och män framställdes även som komplementära utan att någon mer 
specifik motivering angavs. Deltagarna menade att både män och kvinnor 
behövs, och att kvinnor och barn behöver relationer till män. Dessa resonemang 
konstruerar män och kvinnor som i grunden olika varandra, vilket kallas för 
essentialism (Magnusson, 2002) och får funktionen att stereotypa könsroller 
framstår som naturliga och självklara. Kvinnor och män konstruerades alltså 
som i grunden olika och som komplementära. Ensamstående kvinnor 
konstruerades som varande i avsaknad av män. Detta är intressant i relation till 
tidigare forskning, där psykologer från fackförbundet Psykologförbundet 
framställde lesbiska familjer som att de hade ett underskott av män (Malmquist 
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& Zetterqvist Nelson, 2008). Det framställdes för barnen som viktigt att ha en 
kvinna och en man att identifiera sig med eller att ha som förebild, och andra 
föräldrakonstellationer än heterosexuella konstruerades som bristfälliga 
(Malmquist & Zetterqvist Nelson, 2008). 
 
Den enda gången homosexuellas föräldraskap nämndes av deltagarna gjordes 
det genom att samtidigt problematiseras, då det framställdes som att något som 
skulle kunna innebära en svårighet för barnet, eller som en orsak till att barnet 
skulle kunna möta ”mycket fördomar”. Även detta sätt att prata om 
homosexuellas föräldraskap finns beskrivet av Malmquist och Zetterqvist 
Nelson (2008). Malmquist och Zetterqvist Nelson (2008) förstår detta sätt att 
prata som en typ av diskursiv diskriminering som kallas för nedvärdering, som 
innebär att en grupp via språkliga medel särbehandlas negativt genom att 
nedvärderas. Deltagaren i den här studien använde sig av nedvärdering med 
hänvisning till en ”fördomsfull” omgivning på samma sätt som psykologerna 
Malmquist och Zetterqvist Nelson (2008) intervjuade, nämligen genom att 
hänvisa till att det är samhället och inte de själva som står för dessa fördomar 
mot homosexuella, och friskriver sig därigenom från ansvar för ”fördomarna”.  
 
Heteronormativitetsrepertoaren finns även beskriven i utvecklingspsykologi, där 
alternativ till heterosexuella familjer ofta studeras som avvikelser eller där 
homosexuellas föräldraskap jämförs och värderas mot heterosexuellas 
föräldraskap som på så vis konstrueras som normativt ideal (Magnusson, 2002). 
Att heterosexuella föräldrar fungerar som en norm även hos deltagarna i den här 
studien står klart, då alla antas vara heterosexuella och då ensamstående kvinnor 
framställs som varande i avsaknad av män. Homosexuella föräldrar omnämns 
dock endast en gång, så de jämförs alltså inte direkt mot heterosexuella 
föräldrar. Att inte benämna homosexuella föräldrar kallas med Boréus (2005) 
terminologi för exkludering ur diskursen genom osynliggörande, och är en form 
av diskursiv diskriminering av homosexuella föräldrar. 
 
Funktionen av heteronormativitetsrepertoaren blir att heteronormativitet 
reproduceras och att andra familjekonstellationer än heterosexuella familjer 
diskursivt diskrimineras. Repertoaren belyser även hur nära förbundna 
konstruktioner av kön är med heteronormativitet. 

 
Könsneutralt föräldraskap. Psykologerna använde sig även av en 

tolkningsrepertoar där föräldraskap konstruerades som könsneutralt. Detta 
gjordes dels genom att hänvisa till individualitet, dels genom att svara 
könsneutralt på könsspecifika frågor.  
 
Att hänvisa till individualitet för att konstruera föräldraskapet som könsneutralt 
användes ofta i samband med konstruktioner av könsskillnad. Att varva dessa 
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två olika sätt att konstruera kön relaterat till föräldraskap på fick konsekvensen 
att könsskillnaden pratades fram som irrelevant. De generella mönster i 
föräldrars beteenden som deltagarna beskrev doldes eller förklarades vara 
irrelevanta när hänvisningar gjordes till att alla är olika och unika, och till att 
generaliseringar är olämpliga. Detta var ett ideologiskt dilemma som var 
genomgående i deltagarnas prat om föräldrarnas kön, å ena sidan framställdes 
generella skillnader utifrån kön som vanliga, å andra sidan framställdes 
generaliseringar som otillförlitliga och individualitet som det riktiga sättet att 
förstå föräldrar. Detta sätt att varva prat om könsspecificitet med könsneutralitet 
har psykologer även tidigare befunnits göra (Skoger et al., 2011). I en studie av 
Skoger med kollegor (2011) alternerade barnpsykologer mellan att framställa 
barnets kön som relevant eller irrelevant för att första barnets problematik. 
Konflikten mellan de två förståelserna av kön löstes av psykologerna genom att 
neutralitetsrepertoaren gavs större legitimitet (Skoger et al., 2011), vilket även är 
en lösning som deltagarna i den här studien väljer, genom att efter uttalanden om 
generella skillnader utifrån kön lägga till ett ”citat” ur den könsneutrala 
tolkningsrepertoaren (detta görs exempelvis i tolkningsrepertoaren om 
moderskap som självklar och nödvändig närvaro). 
 
Enligt Magnusson (2002) kan individualitetsrepertoaren göra det svårt att få syn 
på det som inte är individuellt, som strukturella ojämlikheter mellan och inom 
grupper, och konsekvenserna av ojämlikheter kan komma att konstrueras som 
psykologiska fenomen. Varken de psykologer som Skoger med kollegor (2011) 
eller de som jag intervjuade i den här uppsatsen använde sig av en 
tolkningsrepertoar där kön relateras till sociala asymmetrier i samhället. Kontext 
och könad makt utelämnades ur diskussionerna. Det verkade inte vara en 
tolkningsrepertoar som fanns tillgänglig för deltagarna. 
 
Deltagarna konstruerade även föräldraskap som könsneutralt genom att svara 
könsneutralt på könsspecifika frågor. Detta fick konsekvensen att könade 
uttalanden inte gjordes. Jag tolkar det som att deltagarna använde sig av 
jämställdhetsdiskursen för att via de könsneutrala svaren konstruera sig själva 
som någon som inte bemöter föräldrar olika utifrån kön, utan som någon som 
ger föräldrar samma möjligheter och skyldigheter relaterat till föräldraskap. Min 
granskning av psykologernas retorik visar dock att psykologerna framställer 
pappors och mammors möjligheter och skyldigheter som olika varandra, och 
användandet av jämställdhetsdiskursen får som konsekvens att det blir svårt att 
”erkänna” att män och kvinnor behandlas olika och har olika förväntningar på 
sig. När Skoger med kollegor (2011) intervjuade barnpsykologerna om deras 
yrkesutövning framställde psykologerna det som en del av deras professionalitet 
att vara neutrala, att inte låta arbetet påverkas av egna värderingar eller att 
behandla människor olika utifrån kön. De betraktade alltså kunskap som något 
som kunde skiljas från värderingar. Neutralitetsrepertoaren användes av 
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psykologerna tillsammans med en individualitetsrepertoar, vilket fick till följd 
att påverkan från barnets kontext inte togs hänsyn till för att förstå 
problematiken, utan istället framställde sig psykologerna som könsneutrala i sitt 
bemötande av barnen eftersom de fokuserade på barnets individuella symtom 
(Skoger et al., 2011). Det är möjligt att psykologernas framställning av 
föräldraskap som könsneutralt är hämtat ur samma diskurs om neutralitet och 
professionalitet som Skoger med kollegor (2011) har beskrivit. 
 

Sammanfattning kön. Tolkningsrepertoarerna som handlar om kön 
relaterat till föräldraskap bildar tillsammans diskurser om moderskap respektive 
faderskap som skiljer sig markant från varandra. Moderskap konstrueras å ena 
sidan som självklar och nödvändig närvaro, som tillgänglighet och 
omsorgsfullhet, och om modern inte lever upp till detta genom att vara 
påträngande eller frånvarande så konstrueras hon som orsaken till barnets 
problem.  Faderskap konstrueras å andra sidan som valbar, positiv och 
kompletterande närvaro. Att faderskap konstrueras som en möjlighet att närvara 
och moderskap som en skyldighet att närvara får i hög grad funktionen att 
reproducera mäns makt och frihet att välja bort barnomsorg på bekostnad av 
kvinnors möjlighet att göra detsamma. När mammorna och papporna väl är 
närvarande konstrueras även kraven på närvaron som olika varandra, där det 
ställs höga krav på mammorna om att vara tillgängliga och omsorgsfulla, och 
där pappors närvaro i högre grad konstrueras som något positivt i sig självt. 
Utvidgade utvecklingspsykologiska teorier och anknytningsteoretiska 
förklaringsmodeller används för att konstruera moderskap som självklar närvaro 
präglad av ansvar, omsorgsfullhet och tillgänglighet, och faderskap som en 
kompletterande och valbar stödfunktion till modern. Mammors rörelseutrymme 
som föräldrar blir litet och inflexibelt. Pappors närvaro sattes i förhållande till 
relationen med mamman, till förvärvsarbete och till pappornas aktiva val, vilket 
får funktionen att mammor som den primära omsorgspersonen liksom den 
hegemoniska maskuliniteten reproduceras. En ojämlik fördelning av barnomsorg 
konstruerades även som mer naturlig i familjer där föräldrarnas relation 
präglades av större ekonomisk ojämlikhet. Psykologernas konstruktioner av 
moderskap och faderskap hade genomgående funktionen att upprätthålla mäns 
makt att välja (bort) barnomsorg, samt att i allmänhet upprätthålla könsmakt, då 
män och kvinnor konstruerades som olika och det manliga värderades högre. 
Tolkningsrepertoaren om att heterosexuella föräldrarelationer präglas av 
könsmakt framstod däremot inte som tillgänglig för deltagarna. Användandet av 
jämställhetsdiskursen och en könsneutral tolkningsrepertoar fick båda 
funktionen att kön konstruerades som irrelevant för att förstå föräldraskap, och 
betydelsen av kön för föräldraskap doldes därigenom. Det kritiska 
könsperspektivet var påtagligt frånvarande. Psykologernas användning av 
heteronormativitetsrepertoaren fick funktionen att heteronormativitet 
reproducerades och att andra familjekonstellationer än heterosexuella 
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kärnfamiljer diskursivt diskriminerades. Tolkningsrepertoarerna som användes 
för att konstruera kön reproducerade och dolde sammantaget mäns makt och 
kvinnors underordning. 
 
Funktionen av konstruktionerna av etnicitet och ras 
Jag beskrev i resultatdelen under rubriken etnicitet/ras tre tolkningsrepertoarer 
som deltagarna använde sig av för att konstruera etnicitet/ras. 
Tolkningsrepertoarerna var: etnicitet har ingen betydelse; vi svenskar mot de 
andra och; ”deras” familjerelationer präglas av könsmakt. Jag kommer genom 
att relatera fynden till tidigare forskning undersöka vilken funktion 
tolkningsrepertoarerna får, alltså svara på frågeställning fyra. 
 

Etnicitet har ingen betydelse. Tolkningsrepertoaren etnicitet har 
ingen betydelse konstruerade föräldrarnas etnicitet som irrelevant för att förstå 
samarbetsrelationen eller för vilket stöd föräldrar behöver. Detta gjordes genom 
att hänvisa till individualism eller universalism. Alla föräldrar framställdes alltså 
antingen som olika eller lika varandra. När deltagarna konstruerade kön relaterat 
till föräldraskap använde de sig även då av individualism för att konstruera kön 
som irrelevant för att förstå föräldraskap. Det relaterade till en 
neutralitetsideologi och en jämställdhetsdiskurs där idealet var att kvinnor och 
män ska ges samma möjligheter och skyldigheter, och där kvinnor och män inte 
ska bemötas olika utifrån kön. När deltagarna pratade om föräldrar från olika 
delar av världen la de till en repertoar som handlar om universalitet, som de inte 
använde sig av för att konstruera kön. Universalitetsrepertoaren beskrivs av 
Magnusson (2002) som vanliga i psykologiska teorier och i 
utvecklingspsykologi, och kritiseras för att bortse från gruppers ojämlika 
livsvillkor. När utvecklingspsykologiska teorier och studier har skapats och 
genomförts har barn ofta framställts som universella, och livsvillkor som kön, 
klass och kultur har i efterhand adderas detta generella och universella barn. 
Barnet som konstrueras och studeras som det ”generella” beskrivs av 
Magnusson (2002) som i många fall en vit västerländsk medelklasspojke. 
Universalism kritiseras vidare för etnocentrism, det vill säga att tillämpa det 
egna värderings- och normsystemet på andra (Magnusson, 2002). När deltagarna 
i studien använder sig av universalitetsrepertoaren framhäver de att 
föräldrarollen eller psykologiska fenomen är universella, vilket enligt 
Magnussons (2002) resonemang bidrar till att dölja dels ojämlika livsvillkor, 
dels etnocentriska antaganden. Föräldrarollen beskrivs exempelvis av flera 
författare som kulturellt och historiskt konstruerad, och därmed även som 
föränderlig (se till exempel Byrne, 2006; Elvin-Nowak, 2005; Sandin & 
Halldén, 2003; Singh & Clarke, 2006), och det psykologiska fenomenet 
”anknytning” som en deltagare hänvisar till har som det förstås inom 
anknytningsteori kritiserats för att just vara uppbyggt utifrån ett normsystem 
som präglar västvärlden (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake & Morelli, 2000).  



 49 

 
Användandet av universalitetsrepertoaren får enligt Magnusson (2002) alltså 
funktionen att dölja och reproducera etnocentriska antaganden och ojämlika 
livsvillkor. 
 

Vi svenskar mot de andra. Deltagarna använder sig av en 
tolkningsrepertoar som konstruerar ett ”vi svenskar” som jämförs och ställs 
emot ”de andra” icke-europeiska eller öst-europeiska invandrarna, vilken skiljer 
sig markant från föregående tolkningsrepertoar där etnicitet framställdes som 
irrelevant relaterat till föräldraskap.  
 
Att som deltagarna gjorde konstruera ett ”vi och ett ”dem” utgör enligt Boréus 
(2005) terminologi distansering, vilken kallas för svag om vi och de konstrueras 
som lika varandra, och stark om vi och de konstrueras som olika varandra. Att 
deltagarna konstruerar ett vi och de kan förstås som distansering. Deltagarna 
använder sig av både stark och svag distansering då de både framställer det som 
att de är olika och lika oss. Distanseringen skapas genom att de andra beskrivs, 
till exempel som att de saknar (modern) kunskap om psykiska diagnoser eller 
har en annan syn på föräldraskap och barn(s behov). Distansering lägger enligt 
Boréus (2005) grunden för diskursiv diskriminering, alltså att genom språket 
diskriminera genom negativ särbehandling. De andra konstrueras i relation till vi 
svenskar, och det är otydligt vem ”de” egentligen är. Det görs ingen skillnad på 
icke-europeiska kulturer eller länder, utan ”de” konstrueras som lika varandra, 
men olika oss i Sverige. 
 
En av deltagarna använder sig av en välkänd strategi när han konstruerar de 
andra genom att hänvisa till att en utvecklingslinje där olika regioner befinner 
sig i olika stadier (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2006). Utvecklingen 
konstrueras som ödesbestämd och naturlig, och de andra framställs som 
omoderna och outvecklade. de los Reyes med kollegor (2006) menar att denna 
konstruktion bidrar till att dölja ojämlikhet mellan människor. Det kan även 
förstås som diskursiv diskriminering genom nedvärdering, då de andra 
föräldrarna beskrivs som mindre utvecklade och moderna, i ett samhälle där 
modernitet värderas högt och utgör normen (Boréus, 2005; Molina & de los 
Reyes, 2006).  
 
Deltagarna konstruerar dem som både lika och olika oss. Deltagarnas 
konstruktion av deras olikhet liknar de sätt att förstå faderskap på som 
framträder i en studie där immigrerade pappor till Kanada och Israel som 
uppgav sig komma från Kina, Sydamerika, Jugoslavien, Bosnien, Sydostasien, 
forna Sovjetrepubliker samt Etiopien pratar om sitt föräldraskap, nämligen som 
påverkat av traumatiska händelser; som en hantering av olika kulturella 
konstruktioner av föräldraskap och familj; samt bristande språkfärdigheter och 
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en okunskap om samhällssystemet som barriärer för att utöva faderskapet (Roer-
Strier, Strier, Este, Shimoni, & Clark, 2005). De immigrerade papporna lyfte 
även rasism som en faktor som påverkar och hindrar dem från att utöva sitt 
faderskap (Roer-Strier et al., 2005), vilket deltagarna i den här studien inte 
gjorde. Strukturell rasism som tolkningsrepertoar framstod inte som tillgänglig 
för deltagarna. 
 
Tolkningsrepertoaren har funktionen att den skapar en distansering mellan dem 
och oss, vilket lägger grunden för diskursiv diskriminering genom nedvärdering. 
Strukturell rasism som tolkningsrepertoar framstod inte som tillgänglig för 
deltagarna, vilket leder till att den strukturella rasismen döljs, och att ”de andra” 
istället bland annat förstås utifrån sitt ursprung, sina erfarenheter från 
hemländerna, sin kultur och brist på kunskap om svenska förhållanden och 
värderingar. 
 

”Deras” relationer präglas av könsmakt. I tolkningsrepertoaren där 
”deras” familjerelationer till skillnad från ”våra” framställs som präglade av 
könsmakt använder sig deltagarna av en stark distansering, då vi och de 
framställs som olika varandra, och då de framställs som mindre jämställda än 
oss.  
 
Icke-västerländska och invandrade kvinnor framställs i feminism, myndigheter, 
media, teatern och forskning frekvent som offer för könsmakt, medan 
västerländska kvinnor framställs som fria från könsmakt samt som skaparna av 
feminism och jämställdhet (Davis, 2012; Johansson & Molina, 2006; Molina & 
de los Reyes, 2006). Deltagarna i studien använder sig av en liknande retorik när 
de framställer de andra familjernas relationer som präglade av könsmakt till 
skillnad från våra, och där när deltagarna beskriver att vi präglas av ett 
jämställdhetsideal, till skillnad från dem. Deltagarnas användning av 
jämställdhetsdiskursen får här funktionen att en samhörighet mellan oss 
svenskar skapas och att ett avstånd till de andra skapas. 
 
Användandet av denna tolkningsrepertoar tedde sig problematiskt för 
deltagarna, då det var vanligt förekommande att de hanterade ideologiska 
dilemman när de använde repertoaren. Att framställa ”de andra” som mindre 
jämställda än oss framstod som samtidigt självklart och vanskligt. Detta kan 
förstås utifrån att beskrivningar av invandrare som särskilt ojämställda är 
vanliga i det svenska samhället (Johansson & Molina, 2006; Molina & de los 
Reyes, 2006), och därför även tillgängliga för deltagarna. Samtidigt är det 
vanskligt att beskriva religion eller etnicitet som något som determinerar 
föräldern eftersom det kan uppfattas som fördomsfullt eller rasistiskt, vilket inte 
framstår som ”rumsrena” tolkningsrepertoarer. 
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Att deltagarna framhåller att ”deras” könsmaktssystem bör respekteras eftersom 
den är en del av deras kultur innehåller flera intressanta aspekter. Att hänvisa till 
deras kultur, och samtidigt framställa den som nästan orörlig eller stillastående, 
samt att framställa den som mindre utvecklad än vår kan förstås som en rasistisk 
föreställning, där ras konstrueras genom just dessa hänvisningar till orörlighet 
och genom att en hierarki skapas (Magnusson & Marecek, 2010). Genom att 
framställa respekten för de föräldrarnas kultur som viktigare än våra ideal om 
jämställdhet, så medverkar psykologerna även till att exkludera de föräldrarna ur 
det svenska samhället, då deltagarna konstruerar de föräldrarna som mer 
tillhörande en annan kultur än det svenska samhället, och när de förespråkar att 
de ska behandlas därefter (de ska respekteras som annorlunda). När könsmakt 
förläggs i en annan kultur på detta sätt så bidrar det enligt de los Reyes med 
kollegor (2006) till att patriarkatet samt rasismen i Sverige döljs, samt möjliggör 
upprepade brott mot invandrade kvinnor. När deltagarna använder 
jämställdhetsdiskursen för att konstruera ojämlikhet som ett kulturellt särdrag 
hos de andra, så kan det förstås som en del av att bekräfta en föreställning ”om 
en svensk överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet” (Molina & de los 
Reyes, 2006, s. 305). Genom detta skillnadsskapande och hierarkiserande så 
fungerar konstruktionerna av de andra som ojämställda som en del av den 
strukturella rasismen (de los Reyes et al., 2006; Molina & de los Reyes, 2006) 
och även som diskursiv diskriminering, då de andra nedvärderas genom 
beskrivningar (Boréus, 2005). Den strukturella rasismen reproduceras. 
 
Deltagarna problematiserade könsmakt när de pratade om invandrade kvinnor. 
När de pratade om kvinnor i allmänhet var könsmaktperspektivet istället 
påtagligt frånvarande. de los Reyes med kollegor (2003, 2006) menar att den 
hegemoniska kvinnligheten i Sverige konstrueras just genom att ”jämställda” 
vita svenska kvinnor kontrasteras mot ”förtryckta” och ”kulturellt avlägsna” 
invandrade kvinnor. Enligt detta resonemang kan deltagarnas konstruktioner av 
etnicitet/ras som att de andra präglas av könsmakt förstås som en reproduktion 
av en i Sverige hegemonisk kvinnlighet. Förutom att vara vit och svensk 
beskrivs den hegemoniska kvinnligheten även som heterosexuell och medelklass 
(de los Reyes med kollegor, 2003, 2006), vilket delvis syns i mina resultat. 
Deltagarnas konstruktioner av kön präglades av en heteronormativitetsrepertoar, 
däremot har jag inte i någon större omfattning undersökt i vilken utsträckning 
konstruktionerna av kön samt etnicitet/ras också konstitueras utifrån 
samhällsklass. 
 
Det är intressant att kontrastera deltagarnas framställning av invandrade 
familjers ojämlikhet som ett resultat av deras kultur, med hur invandrade män i 
Sverige från Iran, Kurdistan och Chile pratar om familjers ojämlikhet. När 
Johansson och Klinth (2008) intervjuade dessa män om deras syn på kampanjer 
med syfte att öka pappors uttag av föräldraledighet beskrev männen mestadels 
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positiva attityder mot ett jämnt uttag av föräldraledighet, och de framställde 
ekonomiska och sociala förhållanden, till skillnad från kultur, som ett hinder för 
en likafördelning av föräldraledigheten. Männen bodde i ett fattigt område, och 
människorna i deras omgivning saknade ofta arbete. Utan ett arbete att vara 
föräldraledig ifrån blev frågan om fördelningen av föräldraledigheten irrelevant 
(Johansson & Klinth, 2008). Deltagarna diskuterade däremot inte de andras 
ojämställdhet utifrån ekonomiska och sociala förhållanden, utan framställde den 
som beroende av ”deras kultur”. 
 

Sammanfattning etnicitet/ras. Konstruktionerna av etnicitet/ras får 
relaterat till hegemoni funktionen att en distansering mellan dem och vi skapas, 
till att de diskursivt diskrimineras genom nedvärdering, till att ras skapas, 
rasistiska föreställningar reproduceras och att den strukturella rasismen i Sverige 
döljs. Jämställdhetsdiskursen användes på flera olika sätt i konstruktionen av 
etnicitet/ras. Den användes för att skapa samhörighet mellan svenskar och 
avstånd till de andra, genom att svenskar beskrevs som jämställda till skillnad 
från de andra, invandrade föräldrarna. Jämställdhetsdiskursen användes även för 
att bekräfta svensk överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet. 
Jämställdhetsdiskursen användes slutligen för att reproducera den hegemoniska 
kvinnligheten i Sverige som vit och svensk. När etnicitet konstruerades som 
irrelevant för föräldraskap så kan det ha fått funktionen att etnocentriska 
antaganden och ojämlika livsvillkor doldes. Tolkningsrepertoarer om strukturell 
rasism, eller om ekonomiska och sociala förhållanden framstod inte som 
tillgängliga, och ett kritiskt perspektiv var frånvarande. Tolkningsrepertoaren 
om att de andra präglades av ojämställdhet får funktionen att de invandrade 
föräldrarna exkluderas ur det svenska samhället, att upprepade brott mot 
invandrade kvinnor möjliggörs och bidrar till att dölja könsmakt i Sverige.  
 

Slutsatser 
Psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin konstruerar kön relaterat till 
föräldraskap genom att använda sig av sex tolkningsrepertoarer. Moderskap 
konstrueras som självklar och nödvändig närvaro, som tillgänglighet och 
omsorgsfullhet, och mammor konstrueras även som orsaken till barnets 
problem. Faderskap konstrueras som valbar, positiv och kompletterande 
närvaro. Kön konstrueras relaterat till föräldraskap även som heteronormativt 
och som könsneutralt. Detta får relaterat till hegemoni funktionen att mäns makt 
och frihet att välja bort barnomsorg reproduceras på bekostnad av kvinnors 
möjlighet att göra detsamma. Mammors rörelseutrymme som föräldrar blir litet 
och inflexibelt. Användningen av jämställdhetsdiskursen och en könsneutral 
tolkningsrepertoar fick funktionen att betydelsen av kön för föräldraskapets 
organisering doldes. Heteronormativitet reproducerades och andra 
familjekonstellationer än heterosexuella kärnfamiljer diskriminerades diskursivt. 
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Etnicitet/ras relaterat till föräldraskap konstrueras av psykologer inom barn- och 
ungdomspsykiatrin via de tre tolkningsrepertoarerna etnicitet har ingen 
betydelse, vi svenskar mot de andra och slutligen ”deras” familjerelationer 
präglas av könsmakt. Konstruktionerna av etnicitet/ras får relaterat till hegemoni 
funktionen att en distansering mellan dem och vi skapas, till att ”de” diskursivt 
diskrimineras genom nedvärdering, till att ras skapas, rasistiska föreställningar 
reproduceras och att den strukturella rasismen i Sverige döljs. 
 
Tidigare har inte psykologers konstruktioner av föräldraskap, eller hur dessa 
konstruktioner konstitueras av sociala kategorier som kön och etnicitet/ras 
studerats. Studien bidrar därmed med ny kunskap om detta. Samtidigt leder den 
här studien till nya frågor. Jag har haft en bred ansats och beskrivit både kön och 
etnicitet/ras. I fortsatt forskning skulle troligen ett smalare fokus på bara en 
social kategori möjliggöra ett studium av komplexiteten och motsägelser inom 
denna kategori, och därigenom ha potential att leda till en djupare förståelse av 
hur sociala kategorier interagerar med varandra. Jag har utelämnat samhällsklass 
som analytisk kategori, och i fortsatt forskning är det relevant att undersöka hur 
samhällsklass interagerar med kön och etnicitet/ras relaterat till föräldraskap.  



 54 

Referenser 
Andenæs, A. (2001). Moderskapet under lupen. NIKK magasin, 2, 19-25. 
Arvill, E.B., Hjelm, Å., Johnsson, L.-Å., & Sääf, C. 2012. Etik och juridik för 

psykologer och psykoterapeuter. Lund: Studentlitteratur. 
Bekkengen, L. (2002). Man får välja – om föräldraskap och föräldraledighet i 

arbetsliv och familjeliv. Malmö: Liber. 
Björk, S. (2013). Doing morally intelligible fatherhood- Swedish fathers' 

accounts of their parental part-time work choices. Fathering, 11(2), 221-
237. 

Boréus, K. (2005). Diskursiv diskriminering: en typologi. Statsvetenskaplig 
tidskrift, 107 (2), 119-139. 

Brown, L., Callahan, M., Strega, S., Walmsley, C., & Dominelli, L. (2009). 
Manufacturing ghost fathers- The paradox of father presence and 
absence in child welfare. Child & Family Social Work, 14(1), 25-34. 

Byrne, B. (2006). In Search of a 'good mix'- 'race', class, gender and practices of 
mothering. Sociology, 40(6), 1001-1017. 

Collins, PH. (1994). Shifting the center: race, class, and feminist theorizing 
about motherhood. I E. N. Glenn, G. Chang & L. R. Forcey (Red.), 
Mothering: ideology, experience, and agency (s. 45-66). New York, 
London: Routledge 

Connell, R. W. (1999). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos 
Davis, K. (2012). Feminist (hi)stories. European Journal Of Women's Studies, 

19(3), 279-281. 
de los Reyes, P., Molina, I., & Mulinari, D. (2003). Intersektionalitet som 

teoretisk ram vs mångfaldsperspektivets tomma retorik. 
Kvinnovetenskaplig tidsskrift, 24 (3-4), 159-162). 

de los Reyes, P. Molina, I., & Mulinari, D. (2006). Introduktion – maktens 
(o)lika förklädnader. I P. de los Reyes, I. Molina & D Mulinari (red.), 
Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnictet i det postkoloniala 
Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke (s. 9- 28). Stockholm: Atlas. 

Edley, N. (2001). Analysing masculinity: interpretative repertoires, ideological 
dilemmas and subject positions. I M. Wetherell, S. Taylor & S. J. Yates 
(Red.), Discourse as data: a guide for analysis (s. 189-228). London, 
Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: SAGE publications. 

Elliott, S., Powell, R., & Brenton, J. (2015). Being a good mom- Low-income, 
black single mothers negotiate intensive mothering. Journal Of Family 
Issues, 36(3), 351-370. 

Elvin-Nowak, Y. (2005). Världens bästa pappa? Om mäns relationer och 
strävan efter att göra rätt. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 

Elvin-Nowak, Y., & Thomsson, H. (2001). Motherhood as idea and practice- A 
discursive understanding of employed mothers in Sweden. Gender & 
Society, 15(3), 407-428 

Gemzöe, L. (2014). Feminism. Stockholm: Bilda Förlag. 



 55 

Gillberg, C. (2015). Nationalencyklopedin, barn- och ungdomspsykiatri, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barn-och-
ungdomspsykiatri, hämtad 2015-04-22. 

Haavind, H. (2006). Midt i tredje akt? Fedres deltakelse i det omsorgsfulle 
foreldreskap. = Act three- Recognizing the actively involved and caring 
father. Tidsskrift For Norsk Psykologforening, 43(7), 683-693. 

Holmberg, C. (1993). Det kallas kärlek: en socialpsykologisk studie om kvinnors 
underordning och mäns överordning bland unga jämställda par. 
Göteborg: Anamma. 

Johansson, S., & Molina, I. (2006). Kön och ras i rumsliga 
identitetskonstruktioner. I P. de los Reyes, I. Molina & D Mulinari 
(red.), Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnictet i det 
postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke (s. 261- 282). 
Stockholm: Atlas. 

Johansson, T., & Klinth, R. (2008). Caring fathers- The ideology of gender 
equality and masculine positions. Men And Masculinities, 11(1), 42-62. 

Jónasdóttir, A.G. (2003). Kärlekskraft, makt och politiska intressen : en teori om 
patriarkatet i nutida västerländska samhällen. Göteborg: Daidalos. 

Klinth, R. (2002). Göra pappa med barn : den svenska pappapolitiken 1960-95. 
Umeå: Boréa. 

Magnusson, E. (2002). Psykologi och kön: från könsskillnader till 
genusperspektiv. Stockholm: Natur och Kultur. 

Magnusson, E. (2006). Hon, han och hemmet: genuspsykologiska perspektiv på 
vardagslivet i nordiska barnfamiljer. Stockholm: Natur och kultur. 

Magnusson, E., & Marecek, J. (2010). Genus och kultur i psykologi: teorier och 
tillämpningar: Stockholm: Natur och Kultur. 

Malmquist, A., & Zetterqvist Nelson, K. (2008). Diskursiv diskriminering av 
regnbågsfamiljer. En analys av argument mot likställande av homo- och 
heterosexuellas föräldraskap. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 3-4, 315-
331. 

Molina, I., & de los Reyes, P. (2006). Kalla mörkret natt! Kön, klass och 
ras/etnicitet i det postkoloniala Sverige. I P. de los Reyes, I. Molina & D 
Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnictet i det 
postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke (s. 293- 336). 
Stockholm: Atlas. 

Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: beyond 
attitudes and behaviour. London, Beverly Hills, Newbury Park, New 
Delhi: Sage publications.  

Roer-Strier, D., Strier, R., Este, D., Shimoni, R., & Clark, D. (2005). Fatherhood 
and immigration- Challenging the deficit theory. Child & Family Social 
Work, 10(4), 315-329. 



 56 

Rothbaum, F., Weisz, J., Pott, M., Miyake, K., & Morelli, G. (2000). 
Attachment and culture: Security in the United States and Japan. 
American Psychologist, 55(10), 1093-1104. 

Sandin, B. (2003). Barndomens omvandling – från särart till likart. I B. Sandin 
& G. Halldén (Red.), Barnets bästa – en antologi om barndomens 
innebörder och välfärdens organisering (s. 221-240). Stockholm/Stehag: 
Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Sandin, B., & Halldén, G. (2003). Välfärdsstatens omvandling och en ny 
barndom. I B. Sandin & G. Halldén (red.), Barnets bästa – en antologi 
om barndomens innebörder och välfärdens organisering (s. 7-24). 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 

Saris, R. N., & Johnston-Robledo, I. (2000). Poor women are still shut out of 
mainstream psychology. Psychology Of Women Quarterly, 24(3), 233-
235. 

SCB, (2012), På tal om kvinnor och män. Hämtad den 29 april 2015 från 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10B
R1201.pdf 

Singh, R., & Clarke, G. (2006). Power and parenting assessments- The 
intersecting levels of culture, race, class and gender. Clinical Child 
Psychology And Psychiatry, 11(1), 9-25. 

Skoger, U.E., Lindberg, L., & Magnusson, E. (2011). Neutrality, gender 
stereotypes, and analytical voids: the ideals and practices of swedish 
child psychologists. Feminism & Psychology, 21 (3), 372-392. 

Socialdepartementet, (2005). Reformerad föräldraförsäkring – Kärlek, 
omvårdnad och trygghet. (SOU 2005:73). Hämtad den 30 mars 2015 
från http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/49766 

Stewart, A. J., & McDermott, C. (2004). Gender in psychology. Annual Review 
Of Psychology, 55519-544. 

Taylor, S. (2001). Locating and conducting discourse analytic research. I M. 
Wetherell, S. Taylor & S. J. Yates (Red.), Discourse as data: a guide for 
analysis (s. 5 – 48). London, Thousand Oaks, New Delhi, Singapore: 
SAGE publications. 

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Viruell-Fuentes, E. A., Miranda, P. Y., & Abdulrahim, S. (2012). More than 
culture- Structural racism, intersectionality theory, and immigrant health. 
Social Science & Medicine, 75(12), 2099-2106. 

”Vårt uppdrag”, (2014). Hämtad den 20 april 2015 från 
http://www.bup.se/sv/Om-BUP/vart-uppdrag/ 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2014). Diskursanalys som teori och 
metod. Lund: Studentlitteratur. 
  



 57 

Appendix A 
 

Till psykologer i barn- och ungdomspsykiatrin. 
 
Vill du bidra till att utveckla psykologers samarbete med föräldrar? 
 
Är du psykolog och arbetar inom barn-och ungdomspsykiatrin? Då är du välkommen att delta 
i en studie om psykologers samarbete med föräldrar. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur psykologers syn på samarbetet med föräldrar inom 
barn-och ungdomspsykiatrin ser ut. Hur kan psykologen bidra till att utveckla och stärka 
föräldraskapet, och vilka svårigheter är vanliga? Syftet med studien är vidare att undersöka 
hur samarbetet med föräldrar påverkas av förälderns kön samt härkomst. 
 
Deltagandet i studien består av en intervju som tar ca en timme. Intervjuerna spelas in för att 
kunna transkriberas. Materialet behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och du har 
när du vill rätt att avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att äga rum under februari 
2015. 
 
Studien genomförs som ett examensarbete på psykologprogrammet. Jag som genomför 
studien heter Emma Birkehag och studerar på termin tio på Linköpings Universitet. 
Handledare är Eva Hammar Chiriac. Bihandledare är Anna Malmquist. 
 
Vill du delta i studien eller har du frågor, tveka inte att kontakta mig via epost 
emmbi951@student.liu.se eller via telefon 073- 690 87 01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings Universitet 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Psykologprogrammet 
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Appendix B 
 

Intervjuguide 
 
Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifter och patientgrupp? Ålder på barnen? I vilken kontext har de kontakt med 
föräldrar? Barn/ungdomar med särskild problematik? 
 
Föräldraskap 
Hur arbetar du som psykolog med att hjälpa föräldrar att vara bra föräldrar? 
-‐ när har de behov att hjälp? Vad behöver föräldrarna hjälp med? 
 
Vad brukar fungera bra när du samarbetar/träffar/möter med föräldrar? 
 
Vilka problem/svårigheter brukar uppstå i samarbetet/mötet med föräldrar? 
 
Mammor och pappor 
Hur är det att samarbeta med mammor jämfört med pappor? Likheter och skillnader? 
 - Hur hanterar du den skillnaden? Vad tror du att det beror på? Hur påverkar det ditt arbete? 
Vilka krav ställer det på dig? 
Minns du något särskilt tillfälle då det var särskilt svårt/lätt att hjälpa en mamma/pappa i sitt 
föräldraskap? 
Hade det varit annorlunda om det hade varit en mamma/pappa den gången? 
 
Hur arbetar du för att hjälpa mammor att vara bra mammor? Pappor? 
Vad brukar fungera bra i samarbetet med mammor? Med pappor? 
Vilka svårigheter brukar uppstå i samarbetet med mammor? Med pappor? 
 
Härkomst 
Hur är det att samarbeta med föräldrar som har ursprung i olika delar av världen?  
Vilka utmaningar finns det när det handlar om att möta föräldrar med olika ursprung? 
Vad ser du för skillnader eller likheter i att möta föräldrar med olika ursprung?  
 
Hur är det att samarbeta med mammor från olika delar av världen? Vad brukar fungera bra i 
föräldraskapet? Vad brukar fungera dåligt? Minns du något konkret exempel? 
 
Hur är det att samarbeta med pappor från olika delar av världen? Vad brukar fungera bra? 
Vad i föräldraskapet brukar pappor från olika delar av världen behöva hjälp med? Minns du 
något konkret exempel? 
 
Bakgrundsinfo om psykologen 
Ålder, antal år i yrket, kön, ursprungsland. 
 
 
Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 


